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ข่าวสาร
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FB: โรงเรี ย นบ้ ำ นพลอย

บ้านพลอย

Line ID: baanployinfo
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“.....การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จาเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ตามความรับผิดชอบ มิให้ล่วง
ละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนร่วมด้วย....”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔

HIGHLIGHTS

วันไหว้ครู
Please note
วันรักษ์ภาษาไทย
Happy Birthday
บ้านสี จิตอาสา หนอนหนังสือ
คาถามนี้มีรางวัล
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CALENDAR
อังคาร 3 ก.ค.-ป.2-3 ไปท้องฟ้าจาลอง รังสิต
พุธ 4 ก.ค.-ใส่บาตรอาหารแห้ง 07.45 น.
พุธ 11 ก.ค.-อ.2-3 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
ธรณีวิทยา
พุธ 11 ก.ค.-อ.2-3 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
ธรณีวิทยา
อังคาร 17 ก.ค.-English Day
ศุกร์ 20 ก.ค.-ป.1-3 ไปถวายเทียนพรรษาวัด
คลองบ้านใหม่
อังคาร 24 ก.ค.-ป.4-6 ไปถวายเทียนพรรษาวัด
นาวง
พุธ 25 ก.ค.-อนุบาล 1-3 ไปถวายเทียนพรรษา
วัดรังสิตพฤหัสบดี 27 ก.ค.-พิธีถวายพระพร
ร.10

เมื่อคุณพ่อคุณแม่มอบลูกให้ครู อบรม สั่งสอน เป็นทางการแล้ว
หมายความถึง จากนีไ้ ป ครูรบั ลูกมาเป็นศิษย์ จึงอบรม สั่งและสอนได้
ให้วิชาความรู้ วิชาชีวิต ทักษะความเป็นผู้ที่ยังประโยชน์ต่อสังคม
สร้างระเบียบวินัย เป็นพื้นฐานไว้ตอ่ ยอดไปยังวันข้างหน้า
เราจะช่วยกัน เลี้ยงลูกให้เข้มแข็ง ดูแลตนเอง และรูห้ น้าที่ด้วย
เมื่อปฏิบัตโิ รงเรียน และปฏิบตั ิที่บ้านในแนวทางเดียวกัน
เริ่มจากเรื่องง่ายๆใกล้ตัว เพื่อลูกเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

วันไหว้ครู พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนำยน
ขอขอบคุณผู้ปกครองที่จัดพานดอกไม้ให้ลูก
เป็นตัวแทนไหว้ครูบนเวที และนาพวงมาลัยดอกไม้มา
พานสวยน่ารักคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจจัด บางท่านนั่งพับ
กระดาษสวยๆให้ลูกถือมาไหว้ครู มีความหมาย มะเขือ
หญ้าแพรก ดอกเข็ม มีพานหนึ่งเป็นลูกโลกสีฟ้า ฯลฯ
ไอเดียบรรเจิดมากจนครูอมยิ้ม น่าชื่นใจ
ตัวแทนนักเรียนอ่านคาประพันธ์ บทความ
เกี่ยวกับครู ได้แก่ ด.ญ.นวินดา เลิศเพ็ญเมธา ป.5
ด.ญ.กุลนัดดา สหวัฒน์ ป.5 ด.ญ.นพมล คลองเงิน
ป.5 และ ด.ญ.ญาณิน อู๊ดเจริญ ป.6/1 อีกทั้งบรรดา
ศิษย์เก่าหลังเลิกเรียนเย็นแล้วพากันกลับมาไหว้ครู
เป็นประเพณีที่งดงาม สื่อความหมาย ขอบคุณคุณครูที่
จัดเวทีและลาดับงานต่างๆเป็นอย่างดีค่ะ

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม
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กัณต์
พุ่มผกา
ริว
หิรัญนิล
อชิรญา สุขเกษม
ธนิก
คงเจริญสุข
เจตพัฒน์ กาญจนสุคนธ์
โฮ ยอน คิม
กมลพันธ์ ดิษราธร
จักริน อนันท์เสน
ศุภเชฎฐ์ หลาวประเสริฐ
ปวรรัตน์ อุบลลา
ปวรวัจน์ ศรีวัฒนพงศ์
กัญญาณัฐ ธรรมมา
กฤติธี เงินรุ่งเรืองโรจน์
ไพศิษฎ์ เพื่อวิทยา
ธนัชชา ภูมรินทร์
ณัชชา สาเภาทอง
กันติชา รุ่งโรจน์
อนุวิท บุญช่วย
แพรนวล เรืองวัฒนกุล

คาถามนี้มีรางวัล

กิจกรรมวันรักษ์
ภำษำไทย
เนื่องในวันรักษ์ภาษาไทย
ประจาปีของโรงเรียน 26 มิถุนายน
2561 มีนักเรียนแต่งกายตามวรรณคดี
ไทยมางดงาม จัดให้มลี ะครกลางแจ้งเพื่อ
การศึกษา คณะ”คนทาคนดู” เรื่อง ราม
เกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก และ
หลังจากนั้น มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ภาษาไทยทีล่ านอนุบาล ตอบคาถาม
เล่นเกมการแสดงความสามารถ
ภาษาไทย ซึ่งค่าใช้จ่ายอยู่ในงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้ความรูเ้ กี่ยวกับ
ภาษาและวรรณคดีไทย และสนุกด้วย
ขอบคุณคุณครูที่จัดกิจกรรมค่ะ
 ขอขอบคุณผู้ปกครอง ด.ญ.ต้นข้าว วิสุตกุล ป.6/2 มอบหนังสือให้ห้องสมุดค่ะ
 การงดกิจกรรมพิเศษเดือนถัดไป กรุณาแจ้งคุณครูธุรการ ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนงด
กิจกรรม ขอบคุณค่ะ

บ้ำนสีดเี ด่น มิถน
ุ ำยน
1 สีเหลือง 2 สีฟ้า 3 สีแดง
สีเหลืองได้ใส่ชุดสวยชุดหล่อ 29 มิ.ย.

หนอนหนังสือ มิถน
ุ ำยน
ช่วงชั้นที่ 1 ด.ญ.ญานิศา รัตนกิจ ป.3(สีแดง)
ช่วงชั้นที่ 2 ด.ญ.วรรณดา อาญาเมือง ป.5 (สีฟ้า)

จิตอำสำดีเด่น มิถน
ุ ำยน
ต.อ. ด.ช.กันต์ พุ่มผกา (สี่ฟ้า)
อ.1 ด.ช.ตรัยรัตน์ นาคโขนง (สีเหลือง)
อ.2 ด.ช.ศุภกร ปรีชาสถาพร (สีฟา้ )
อ.3 ด.ช.ปัณวิทย์ ศรีวาลัย (สีฟ้า)
ป.1 ด.ช.เหนือน้า แซ่ลี้ (สีเ่ หลือง)
ป.2 ด.ญ.ศรสวรรค์ กาฬคชา (สีเหลือง)
ป.3 ด.ญ.อรุณธิดา มุทนาเวช (สีฟา้ )
ป.4 ด.ช.กานต์ พิลึก (สีเหลือง)
ป.5 ด.ญ.นวินดา เลิศเพ็ญเมธา (สีแดง)
ป.6/1 ด.ญ.พิชญา ศิริเจริญผล (สีฟ้า)

จงแสดงความสัมพันธ์ของ causes, symptoms, problem ว่าอยูส่ ่วนใดในผังต้นไม้นี้ พร้อมเหตุผลสั้นๆ เขียน/
วาดคาตอบด้วยลายมือ พร้อมเขียน ชื่อ นามสกุล ชั้น นักเรียนที่คาตอบดีที่สุด สามคนแรกได้รับรางวัลจ้ะ

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม

พบกัน
ใหม่ฉบับ
หน้ าค่ะ

