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“.....คุณธรรม ข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ การให้ การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใดโดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่ง
ที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสาคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคี
ธรรม.....”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนือ่ งในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

HIGHLIGHTS

กิจกรรมถวายพระพรวันแม่
Happy Birthday สิงหาคม
กีฬาต้านยาเสพติด
เชิญร่วมทาดีวันแม่-จิตอาสา

............ 1
........... 2
........... 2
........... 2

CALENDAR

เราเดินทางมาถึงกลางทางของภาคต้น/2561 แล้วค่ะ
สิ้นเดือนนี้ประถมศึก ษาสอบกลางภาคเพื่อประเมิน และเตรีย มสรุป
ภาพรวมพัฒนาการเบื้องต้น เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในวันคุยกับ
คุณ ครู เสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม ขอเชิญร่วมใส่บาตรอาหารแห้งถวายเป็นพระ
ราชกุ ศล และถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ช่วงเช้า 07.45 น. ลานอนุบาล พิธีถวายพระพร
หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ นัก เรีย นแต่งกายชุดนักเรีย น

กิจกรรมถวำยพระพร และ วันแม่

เลือ่ นวันใส่บำตร

เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิตฯิ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมถวายความจงรักภักดีและถวาย
พระพรให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน และพิธีวันแม่ ที่
โรงเรียนในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม เริ่มจาก 07.45 น. ใส่บาตรอาหารแห้งบริเวณ
ลานอนุบาล หลังเคารพธงชาติ 09.00-10.30 น. ถวายพระพร รา พิธีวันแม่ กราบ
และกอด อ่านบทความ นักเรียนทุกคน แต่งกายชุดนักเรียน ขอเชิญทุกท่านมาและ
เป็นตัวอย่างทีดีด้านผูกพันต่อสถาบันหลักของชาติไทยร่วมกัน
กิจกรรม “กราบและกอด” เรียนเชิญตัวแทนคุณแม่จากทุกระดับชั้นตาม
สมัครใจและสะดวกมาขึ้นเวทีรับพวงมาลัยและให้ลูกๆกราบ กิจกรรมนี้ไม่บังคับ
และตามสะดวก เราเข้าใจดีว่าคุณแม่หลายท่านทางาน คุณครูจะอธิบายให้เด็กๆที่
คุณแม่มาไม่ได้ให้เข้าใจ ลูกก็จะกลับไปกราบคุณแม่ที่บ้านเช่นที่ทาทุกปีนะคะ
หากคุณแม่ท่านใดสะดวกมาขึ้นเวทีร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนคุณแม่ได้ ขอให้
เขียนแจ้งคุณครูในใบแจ้งด้านหลังภายในวันที่ 1 สิงหาคม ด้วยนะคะ ขอความ
กรุณาไม่เพิ่มภายหลังหรือมาเพิ่มในวันที่ทาพิธีเลย พวงมาลัยที่เตรียมไว้ไม่พอ
คุณครูจะได้ซักซ้อมพิธีการให้นักเรียน และเตรียมพวงมาลัยล่วงหน้าตามจานวน

เลื่อนกาหนดทาบุญใส่บาตรอาหารแห้งเดือน
สิงหาคม งดใส่บาตรพุธ 1 สิงหาคม เป็นใส่บาตรศุกร์
ที่ 10 สิงหาคม เวลา 07.45 น. เพื่อใส่บาตรถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. โรงเรียนเรียนเชิญวิทยาการจาก
สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ตดิ ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี มาให้ความรู้
นักเรียน ป.3-ป.6 เกี่ยวกับยาเสพติด
 ท่านใดยังมิได้ชาระค่าธรรมเนียมเทอมต้น/2561 กรุณาติดต่อชาระเงินนะคะ

พฤหัสบดี 26 ก.ค.-ใส่บาตรอาหารแห้ง พิธีถวาย
พระพร ร.10
ศุกร์ 27-จันทร์ 30 ก.ค.-วันหยุดชดเชยเข้าพรรษา
และวันเฉลิมฯ
อังคาร 31 ก.ค.-พุธ1 ส.ค.-ประถมศึกษาสอบกลาง
ภาคต้น
พฤหัสบดี 2 ส.ค.-ป.4 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กษาปณ์
อังคาร 7 ส.ค.-ไปบาเพ็ญประโยชน์บ้านพักคนชรา
สตรี บ้านใหม่
พุธ 8 ส.ค.-ป.1-3 ฟังเทศน์
ศุกร์ 10 ส.ค. -7.45 น. ใส่บาตรอาหารแห้งถวาย
เป็นพระราชกุศล
-08.50 น. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ และพิธีวันแม่
จันทร์ 13 ส.ค.-หยุดชดเชย
พุธ 15 ส.ค.-ป.4-6 ฟังเทศน์

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม

หน้ า 2
HAPPY BIRTHDAY

“August”

สุขสันต์วันเกิด เดือน สิงหาคม

อ. 1 ด.ช.
อ. 1 ด.ช.
อ. 1 ด.ญ.
อ. 1 ด.ช.
อ. 3 ด.ช.
อ. 3 ด.ช.
อ. 3 ด.ช.
ป. 1 ด.ช.
ป. 1 ด.ช.
ป. 1 ด.ช.
ป. 2 ด.ช.
ป. 4 ด.ญ.
ป. 4 ด.ช.
ป. 4 ด.ช.
ป. 4 ด.ช.
ป. 5 ด.ญ.
ป. 5 ด.ช.
ป. 5 ด.ช.
ป. 5 ด.ญ.
ป. 6/1 ด.ช.

ชนกฤต
กันต์
อารดา
เตชินท์
ปวีร์
ธนิต
ณภพ
ตฤณ
ธนกฤติ
ปพน
กิตติวินท์
ทอฝัน
ชวินภูมิ
นพวิชญ์
พุฒิเมธ
นิษฐเนตร์
เมธัส
ธนภัทร
ศุภิสรา
ภาม

สังข์สุวรรณ
พิลึก
บุญเพ็ง
ยะกิตะนิ
วิชัย
พงศ์ธีรัตน์
รัตนภูมิ
เพ็งเที่ยง
สะตะ
ยิ้มย่อง
บุญคุ้ม
จุนอนันตธรรม
เล้าศิริมงคล
คีรีเพ็ชร
พิริยกุลชัย
ก้านทอง
ปิยะโหตะระ
อาจวิเชียร
สุดพรหม
มาแฮ

 คุณแม่แจ้งกำรขึน้ เวทีใน
“กิจกรรมกรำบและกอด”
เนื่องในวันแม่ที่โรงเรียนวันศุกร์ที่ 10
สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.
คุณแม่ของ ด.ช. / ด.ญ. ......................
.............................................................
ชั้น ............... แจ้งจะร่วมขึ้นเวทีกราบ
และกอด

กิจกรรม English Day
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 คุณครูร่วมกันจัด
กิจกรรมวันEnglish Day เพื่อกระตุ้นความสนใจ เห็น
ความสาคัญ ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน มี
ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ การสนทนาโต้ตอบ การอ่าน
การเรียงประโยค
การร้องเพลง
และการตอบ
คาถาม ทุกอย่าง
เป็นภาษาอังกฤษ
ช่วงบ่าย มีการ
แสดงบนเวที role play เป็นการสนทนา
ภาษาอังกฤษ และการร้องเพลงภาษาอังกฤษ

เชิญร่วมจิตอำสำ ทำควำมดี วันแม่
ตามนโยบายของการจัดการศึกษา โรงเรียนมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสาน
ผู้ปกครอง นักเรียน ทากิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ปีนี้ เราจัดกิจกรรมให้คนชราแด่คณ
ุ ย่าคุณ
ยายชราที่ลูกหลานไม่ได้อยู่ด้วย เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯิ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทา
ความดี ด้วยการไปเลี้ยงอาหาร และมอบของ (จานวน 113 คน+เจ้าหน้าที่ 14 คน โดยเหมา
อาหารให้ทางสถานสงเคราะห์จัดให้) ที่สถานคนชราหญิงติวานนท์ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์
ซอยร่วมสุข ถนนติวานนท์ ตาบลบ้านใหม่ นนทบุรี
เชิญชวนทุกท่านขับรถตามกันไปร่วมทาความดีพร้อมคุณครูและตัวแทนนักเรียน วัน
อังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 โรงเรียนจะพานักเรียนตัวแทนระดับชั้น ป.4-5คณะกรรมการ
นักเรียน และนักเรียน ป.6 นักแสดงชมรมนาฏศิลป์ ไปทากิจกรรม (ขออนุญาตผู้ปกครองที่
นักเรียนเป็นตัวแทนไปไว้ ณ ที่นี้เลยนะคะ คุณครูจะแจ้งกับนักเรียนเองว่าใครไปบ้าง) โดย
รถออกจากโรงเรียนเวลา 09.00 น. กลับโรงเรียนเวลา 12.00 น. ขอเชิญผู้ปกครองร่วมทาดี
ให้ลูกเห็นด้วยกันนะคะ หากผู้ปกครองจะช่วยคุณครูพานักเรียนบางส่วนติดรถไปด้วย จะ
เป็นพระคุณยิ่ง (กรณีช่วยพานักเรียนไป-กลับ ขอความกรุณาใช้ตามเส้นทางที่รถโรงเรียนไป
กลับพร้อมกัน ไม่พานักเรียนออกไปนอกเส้นทาง เพราะนักเรียนยังอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของโรงเรียน เด็กๆอยู่ในวินัยเดียวกันเหมือนเพื่อนๆ ขอบพระคุณมากค่ะ)
ขอเชิญทุกท่านสมทบจัดเลี้ยงอาหาร และเครื่องใช้คุณย่าคุณยาย กรุณาฝากพร้อมใบ
แจ้งด้านล่างตามจิตอาสา(ภายในอังคาร 31 กรกฎาคม) หากมีเงินเหลือพอโรงเรียนจะจัดซื้อ
ของใช้จาเป็นไปมอบเป็นกาลังใจให้คุณย่าคุณยายและเจ้าหน้าที่ด้วย ขอบพระคุณค่ะ

แจ้งร่วมกิจกรรมจิตอำสำทำควำมดีวน
ั แม่ เลีย้ งอำหำรและมอบของสถำนคนชรำหญิง ส่งภำยใน 31 ก.ค.
ผู้ปกครอง ด.ช. / ด.ญ. ....................................................................................ชั้น ............... มีความประสงค์ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ฝากเงินร่วมสมทบกิจกรรม .............. บาท ฝากสิ่งของ ................................................................(ฝากมาพร้อมใบแจ้ง)
ยินดีช่วยพานักเรียนไป-กลับ จานวน ........... คน
ร่วมไปทากิจกรรมจิตอาสา
พบกันใหม่ฉบับหน้ าค่ะ
สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม

