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“.....ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สาคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไป ถ้ามีชีวิตที่ลาบาก ไปประสบอุปสรรคใดๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่
มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ เพราะว่าถ้าไม่เจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถา้ มีความรู้ มีอัธยาศัยทีด่ ี และมีความเข้มแข็ง ในกาย ในใจ ก็
สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ นั้นได้.....”
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต ๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๘

คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนบ้านพลอย ขอแสดงความ
คารวะและอาลัยต่อการอสัญกรรมของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

HIGHLIGHTS

ใส่บาตร-ฟังเทศน์
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
วันไหว้ครู
Happy Birthday
หนังสือเรียน
กิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง”
แนะนาครู-เจ้าหน้าที่ใหม่
ลูกป่วย ขอให้หยุด
ขออาสาสมัครผู้ปกครอง
Please note!!!
การไปทัศนศึกษา
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CALENDAR

ศุกร์ 31 พ.ค.-การปราศรัยของผู้สมัคร
คณะกรรมการนักเรียน
เสาร์ 1 มิ.ย -ปฐมนิเทศ-เล่าสู่กันฟัง
จันทร์ 3 มิ.ย.-วันหยุดวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

เปิดเทอมมาสองสัปดาห์ ลูก ๆอนุบาลและคุณ พ่อคุณแม่เก่งขึ้นแล้วนะคะ อาจมีวัน
ดีคืนดีร้องใหม่ได้อีก ตามสถานการณ์โ ยเย ต้องเข้มแข็งกั นหน่อย เด็กเล็กอยู่รวมกัน ภูมิ
ต้านทานยังน้อย อาจป่วยได้ง่าย ลูก ป่วยกรุณ าให้หยุดนะคะ เพื่อนๆจะได้ไม่ป่วยไปด้วย
เอกสารการแจ้งกรณีฉุก เฉินสาคัญมาก บางครั้งเราจาเป็นต้องติดต่อผู้ปกครอง
อย่างเร่งด่วน จึงต้องการข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน กรุณ าเขีย นส่งกลับมาด้วย และหากมีการ
เปลี่ย นแปลงใด กรุณ าแจ้งฝ่ายธุรการทันทีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
กรณีมีปัญหาสามารถพูดคุยกั บคุณครูประจาชั้นจะช่วยกั นอย่างมีไมตรีค่ะ
ประกาศวันหยุดแก้ ไข เพิ่มจันทร์ที่ 3 มิถุนายน โรงเรีย นหยุดเนื่องในวัน เฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จฯพระราชินี

ใส่บำตรอำหำรแห้ง ฟังเทศน์
ทุกเช้าพุธแรกของเดือน เรามีการใส่บาตรอาหารแห้งร่วมกัน เวลาประมาณ
07.45 น. เรียนเชิญผู้ปกครองร่วมใส่บาตร เริ่มพุธที่ 5 มิถุนายน นี้นะคะ ในบางเดือน มี
กิจกรรมฟังเทศน์วันพุธบ่ายแบ่งตามช่วงชั้นประถมศึกษา(จากปฏิทนิ การศึกษา)
ผู้ปกครองกรุณาฝากเงินให้นักเรียนร่วมใส่ขัน ติดกัณฑ์เทศน์มาตามเห็นสมควร เป็นค่า
เดินทางและถวายพระวิทยากรที่มา ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

อังคาร 4 มิ.ย. -เลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน
พุธ 5 มิ.ย.-ใส่บาตรอาหารแห้ง 07.45 น. ป.1-3 ฟังเทศน์บ่าย
พุธ 12 มิ.ย.-ป.4-6 ฟังเทศน์บ่าย
พฤหัสบดี 13 มิ.ย. -วันไหว้ครู
พฤหัสบดี 20 มิถุนายน-ซ้อมย่อยอพยพ
นักเรียนกรณีเกิดอัคคีภัย ครั้งที่ 1(09.00 น.)

กำรประกันอุบตั เิ หตุ
โรงเรียนทาสัญญาประกันกลุม่ อุบัติเหตุ
นักเรียนFWD เพื่อเบื้องต้นสารองจ่ายกรณีเกิด
อุบัติเหตุในโรงเรียน ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อ
อุบัติเหตุ 1 ครั้ง ตอนนี้แก้ไขสัญญาให้เตรียม
อนุบาลให้ทาประกันด้วยได้แล้ว หากอายุเกิน 2
ปี ณ วันที่ทาประกัน กรณีค่าใช้จ่ายอุบัติเหตุ
เกินวงเงินจึงรบกวนผู้ปกครองค่ะ

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม
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HAPPY BIRTHDAY

“June”
สุขสันต์วนั เกิด เดือน มิถนุ ายน
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รัญชิดา
พนัชกร
รวิสรา
ฮันนา
จักรภฤต
ธนดล
ปัณณวรรธ
พุทธิกร
พฤสณัย
กรรณ
นรวร
ณพศิษฏ์
พิชยา
พราวฉัตร
ภูมิพัฒน์
พิชชาภา
ศิรสิทธิ
ศุภธัช
กลวัชร
นิธิเขต
ณัฏฐ์สฤษฏ์พงศ์
ปองคุณ

สุภัจจาภิชัย
สมคา
ตวงตรีคูณ
วอลเกอร์
ประทาสู
พุ่มมะลิ
ตวงตรีคูณ
กิจรัตนา
ป้องศรี
แก้วสามศรี
เจริญรัตน์
มณีกุล
รุ่งเมฆารัตน์
มาแฮ
ปัญญา
อิฏฐสุภัค
แสงมูล
ตั้งตรงจิตร
มีศิริ
ชัยวิเศษ
สิทธิไกรวงษ์
สิงหนนท์

แจ้งร่วมกิจกรรม“เล่าสูก่ นั ฟัง”
เสาร์ 1 มิถุนายน 9.00 น.

ผู้ปกครอง ด.ช./ ด.ญ. .............................
...........................................ชั้น ...........
❑ผู้ปกครองมา ........... ท่าน
❑นานักเรียนมาด้วย ......... คน

วันไหว้ครู พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน

เมื่อเปิดปีการศึกษาใหม่ การไหว้ครูประเพณีในการแสดงความกตัญญู ระลึกพระ
คุณครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้ ปีนี้กาหนดวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ขอให้
นักเรียนทุกชั้นแต่งกายชุดนักเรียน นาดอกไม้ ธูปเทียน และมาให้ทันพิธี
การไหว้ครู เสมือนเป็นการมอบตัวเป็นครูศิษย์กันอย่างเป็นทางการตามวัฒนธรรมดี
งามของไทย สอนเรื่องความกตัญญ เริ่มต้นการเคารพครูด้วยดอกไม้ และธูปเทียน คุณครูเองก็
ต้องระลึกบูชาครูของตนเองเช่นกัน
ผู้ปกครองท่านใด ประสงค์จัดพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียน ให้ลูกเป็นตัวแทนชั้นเรียน
ขึ้นเวทีไหว้ครู โดยคุณครูจะให้นักเรียนที่จัดพานพุ่มมาเป็นตัวแทนแต่ละห้อง มอบพาน
ดอกไม้ธูปเทียน ทาพิธีไหว้ครูบนเวที กรุณาแจ้งคุณครูในหน้า 3 เพื่อคุณครูจะได้จัดซักซ้อม
การขึ้นเวทีล่วงหน้า กรุณาเขียนชื่อนักเรียนใต้พานพุ่ม เพื่อวันศุกร์หลังพิธีจะส่งคืนพาน
ให้กับผู้ปกครองค่ะ

ขออาสาสมัครผูป้ กครอง

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดาเนินกิจกรรมของโรงเรียน การอาสาเป็นส่วนหนึ่งของ
ชมรมผู้ปกครองอาสาเพื่อการศึกษาลูกบ้านพลอยประสานงานผู้ปกครองของเพื่อนๆลูกในการ
เป็นเรี่ยวแรงช่วยการจัดกิจกรรม เป็นคุณครูพ่อแม่มาให้ความรู้ เล่านิทาน สอนทาขนม ตาม
ความถนัดความชานาญของท่านงานอาสาเป็นตัวอย่างที่ดีของลูก เช่น ช่วยดูแลความปลอดภัย
ภายใน การจราจรหน้าโรงเรียน เช็คชื่อกลับบ้าน เป็นต้น ปีนี้คุณครูก็ขออาสาสมัครผู้ปกครอง
ที่มาส่งหรือรอรับลูกอยู่แล้วด้วยนะคะ ขอความกรุณาแจ้งด้วย (หน้า 3) ขอบคุณค่ะ

กำรเลือกตัง้ คณะกรรมกำรนักเรียน
ศุกร์ 31 พฤษภาคม เวลา 8.15 น. (เลื่อนกาหนดเพราะติดวันหยุด 3 มิถุนายน) หาเสียงแถลง
นโยบายเป็นทางการครั้งสุดท้าย และ อังคาร 4 มิ.ย. เวลา 7.30-13.00 น. ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง (ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ป.1-6 เป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน) 13.00 น. ปิด
หีบบัตร นับคะแนนเวลา 14.00 น. ขอเชิญผู้ปกครองมาร่วมส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ที่โรงเรียนเช่นกันกับนักเรียน ใช้สิทธิ์โดยลงนามชื่อของลูก
หลังผลเลือกตั้ง เราจะมีการเลือกตั้งประธานสีแต่ละสี เพื่อร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
นักเรียนปีนี้ บ้านสีปีนี้ เวียนหน้าที่การดูแลสิ่งแวดล้อม สีฟ้าดูแลต้นไม้ธรรมชาติ สีแดง จะดูแล
การจัดการขยะ สีเหลืองดูแลการใช้พลังงานน้าและไฟฟ้า การอยู่อย่างพอเพียง พิธีติดเข็มกลัด
คณะกรรมการนักเรียน หลังเข้าแถว วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน

กิจกรรมเล่าสูก่ นั ฟัง

เสาร์ที่ 1 มิถุนายน เวลา 9.00-10.30 น. ณ ห้อง

ประชุมโรงเรียน การปฐมนิเทศปีการศึกษาใหม่ ชี้แจงแนวการจัดการเรียนการสอน
ธรรมชาติการทางานการศึกษาของโรงเรียน และถือเป็นการทาความรู้จักกันเป็นทางการครั้ง
แรก ผู้ปกครองเก่าก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ค่ะ กรณีนาลูกมาด้วย คุณครูจะจัดห้องให้ลูกทา
กิจกรรมต่างหาก เพื่อผู้ปกครองสะดวกเข้าประชุม กรุณาแจ้งล่วงหน้าในใบแจ้งหน้า 3 นะคะ
คุณครูจะได้จัดเตรียมอาหารว่างและการต้อนรับตามจานวนค่ะ

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม

กรุณาส่งเอกสารตอบกลับโรงเรียน ภายในวันอังคาร 4 มิถุนายน 2562

Please note..
 31 พฤษภาคม 2562 เป็นวัน

สุดท้ายของกาหนด
-รับชาระชาระค่าเทอมต้น/2562 เต็ม
จานวนด้วยบัตรเครดิต
-นักเรียนรับทุนการศึกษาต้องชาระค่า
เทอมด้วยเงินสดเต็มจานวนจึงได้สทิ ธิรับทุน
 ใบเสร็จและเอกสารแนบเบิก
ค่าธรรมเนียม สาหรับผู้ที่มีสิทธิเบิกต้น
สังกัด และชาระค่าเทอมแล้ว รับที่ธุรการ
ได้ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็น
ต้นไป อายุตามเกณฑ์ สัญชาติไทย อัตรา
การเบิก 2562
-อนุบาล 1-3 เทอมละ 2,756.75 บาท
-ประถมศึกษา เทอมละ 2,671.75บาท
 ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน 2562
ขอให้ซื้ออุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน
ดินสอสี สีเทียน ดินน้ามัน กระดาษ สมุด
ฯลฯ ให้นักเรียนนามาใช้ที่โรงเรียนทันที
ก่อน และกรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อมารับ
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์ รอการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติจานวน
นักเรียนที่มีสิทธิ์ของบก่อน (10 มิถุนายน
ประชุมกรรมการ) เมื่องบประมาณอนุมัติ
มา จะแจ้งให้นาใบเสร็จมาเบิกเงินตามงบ
 เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ ปี2562 สาหรับ
ผู้มีสิทธิ เมื่อโรงเรียนได้งบประมาณมาแล้ว
จึงจะแจ้งให้ท่านนาใบเสร็จมารับ น่าจะ
ประมาณปลายเดือนมิถุนายน ราคาครบ
ตามงบประมาณ (กรณีซื้อที่โรงเรียน
(นักเรียนสมัครใหม่ โรงเรียนจะเตรียม
ใบเสร็จให้)
 ยังมีรายการค้างส่ง หนังสือ กระเป๋า
อนุบาล และอื่นๆอยู่บ้างบางรายการ ทันที
ที่ของมาส่งคุณครูจะส่งให้นักเรียนค่ะ

ช่วยกันฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง

หน้ า 3

** แจ้งความประสงค์จดั พานพุม่ ดอกไม้ธปู เทียน **
ให้นักเรียนเป็นตัวแทนห้อง ขึ้นเวทีวันไหว้ครู พฤหัสบดี 13 มิถุนายน
ด.ช./ ด.ญ. ................................................................................ ชั้น ...............

แจ้งเป็นผูป้ กครองอาสาฯ
นาม นาย/นาง/น.ส. ............................................................................................
โทรศัพท์ ................................... ผู้ปกครอง ด.ช./ ด.ญ.............................................ชั้น ............... อาสา
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองอาสาเพื่อการศึกษาลูกบ้านพลอย
วิทยากร ด้าน(โปรดระบุ) ...........................................................................................
ความปลอดภัยการจราจร
ความปลอดภัยภายในโรงเรียน
เช็คชื่อนักเรียนกลับบ้าน
อื่นๆ...........................................................

แนะนาครู-เจ้าหน้าทีใ่ หม่ ปีการศึกษา 2562

คุณครู วนัส ปรีชาสถาพร สอนศิลปะแทนครูกฤติญาที่ลากลับไปบ้าน
ต่างจังหวัด และครูประภัสสร หลายง ครูผู้ช่วยอนุบาล 1 เพราะปีนี้นักเรียนอนุบาล
1 ค่อนข้างมากจึงเพิ่มครูผู้ช่วย ที่จริงคุณครูวนัส และครูประภัสสร ไม่ใช่ครูใหม่
เอี่ยม เพราะเคยสอนที่โรงเรียนเมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว ก่อนลาออกไปเลี้ยงบุตร ตอนนี้คืน
สู่เหย้ามาช่วยกันดูแลสอนลูกๆบ้านพลอยค่ะ

ลูกป่วย กรุณาให้หยุดอยูบ่ า้ น ลูกป่วย มีน้ามูก ไอ จาม ตา
แดง ฯลฯ ขอความกรุณาอย่าพามาโรงเรียนเลยนะคะ เพราะจะติดเพื่อนๆได้
โดยเฉพาะเด็กเล็ก ภูมิต้านทานน้อย เล่นกันกอดกันใกล้กัน อยู่กันหลายคน ติดได้
ง่ายมาก บางครั้งผู้ปกครองบอกว่าไม่มีคนดูแลที่บ้าน แต่เมื่อลูกมาจะยากแก่การ
ป้องกันไม่ให้เด็กๆคนอื่นติดไปด้วย พ่อแม่ทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกป่วย จึงขอให้ลูก
ป่วยพักที่บ้านดีกว่ามาแพร่โรคให้เพื่อนๆน้องๆที่โรงเรียนนะคะ ขอบคุณค่ะ

กำรไปทัศนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562
นักเรียนที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จะมี
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อนุบาลคนละ 215 ต่อเทอม ประถมศึกษาคนละ
240 บาท ต่อเทอม ซี่งกาหนดให้โรงเรียนใช้งบประมาณนี้จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม วิชาการ ลูกเสือ เทคโนโลยี และการไปทัศนศึกษา รวมทุกรายการโดย
เบื้องต้นใช้งบประมาณที่ได้รับ หากการเดินทาง/สถานที่ใดที่มีค่าใช้จ่ายเกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ จะเรียนให้ผู้ปกครองชาระเงินส่วนที่เพิ่ม ซึ่งในปีการศึกษา
2561 นี้ โรงเรียนขอแจ้งกิจกรรมทัศนศึกษาเบื้องต้น ตามที่คุณครูเสนอมา ในหน้า
4 (อาจมีการทัศนศึกษาเพิ่มเติมอีกในบางชั้น ซึ่งจะเรียนให้ทราบต่อไป)

เรามาช่วยกันฝึกลูกๆบ้านพลอย รู้จักปัญหาพื้นฐาน รับผิดชอบถือกระเป๋าเองเข้าโรงเรียน คุณพ่อคุณแม่ไม่หิ้วกระเป๋าให้ลูก ให้ลูกอยู่ เองได้ ไม่ต้องอยู่
เฝ้าแล้วนะคะ ไม่ลังเลหรือยื้อลูกกับคุณครูหน้าโรงเรียน ส่งแล้วกลับเลย จะช่วยลูกปรับตัวเร็ว ไม่ควรนาสัมภาระมามากเกินไป จะเป็นภาระของลูก
ด้วย จึงขอให้นามาแต่ของจาเป็น เขียนชื่อชั้นชัดเจน ดูแลรักษาของตนเอง เมื่อของหาย ขอให้ถามคุณครู หรือ หาที่กล่อง Lost&Found ก่อนค่ะ

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
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ตำรำงทัศนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562
ผู้ปกครองกรุณาเซ็นอนุญาต/ไม่อนุญาต ในการทัศนศึกษาของชั้นลูก และส่งกลับมาภายใน 4 มิถุนายน 2562 กรณีไม่
อนุญาต นักเรียนอาจหยุดเรียน มาครึ่งวัน หรือรอเพื่อนที่ห้องสมุด กรณีอนุญาต
-นักเรียนใส่ชุดนักเรียน ต้องมาถึงโรงเรียนแต่เช้า ตามเวลานัดหมาย
-งดผู้ปกครองติดตามไปทัศนศึกษา ยกเว้นในบางกรณีที่โรงเรียนแจ้งเป็นอื่น
-ตารางนี้เป็นตารางกาหนดทัศนศึกษาเบื้องต้น อาจมีการทัศนศึกษาเพิ่มเติมจากรายการนีไ้ ด้อีก ซึ่งโรงเรียนจะเรียนแจ้งเพื่อขอ
อนุญาตภายหลัง
-กรณีไม่อนุญาตให้ไปทัศนศึกษา ผู้ปกครองกรุณาให้นักเรียนหยุดเรียนในวันนั้นๆ
กรณีที่สถานที่ไปมีระยะทางไกล (หมายเหตุ )จะกลับมาทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนไม่ทันเที่ยง
ผู้ปกครองกรุณาเตรียมอาหารกลางวันอย่างง่าย ใส่ภาชนะกล่องพลาสติกที่นากลับมาใช้ใหม่ได้(งดใช้กล่องโฟม แก้ว/ขวด
พลาสติกแบบทิ้ง เพื่อสอนให้นักเรียนรักษาสิ่งแวดล้อม) งดขวด/แก้วพลาสติกใช้ทิ้ง กล่องโฟม
 การไปทัศนศึกษาครั้งนี้ ใช้งบประมาณส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของนักเรียนที่มสี ิทธิรับงบประมาณอุดหนุนเรียนฟรี 15
ปี ผู้ปกครองไม่มีค่าใช้จ่ายใด หากการไปทัศนศึกษาอื่นใดเกินงบประมาณที่กาหนด โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มเติมได้ เฉพาะเด็กเตรียมอนุบาลไม่ได้รับงบประมาณดังกล่าว โรงเรียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้
 การไปสวนจิตรลดา ซึ่งเป็นเขตพระราชฐาน ปัจจุบันมีระเบียบเข้มงวดมาก นักเรียนต้องอยู่ในระเบียบ สารวม แต่งเครื่องแบบให้
เรียบร้อย ตรงต่อเวลา ต้องมาถึงโรงเรียนก่อน 08.00 น.
 กรณีเกิดอุบัติเหตุในการไปทัศนศึกษา โรงเรียนจะรับผิดชอบในวงเงินประกันที่ทาไว้กับบริษัท FWD เท่านั้น
เตรียม-อ.1
อ. 2
อ. 3
ป. 1
ป. 2
ป. 3
ป. 4
ป. 5
ป. 6

อังคาร 3 ธันวาคม เวลา 09.00-12.00 น.
พุธ 7 สิงหาคม เวลา 09.00-12.00 น.
พุธ 31 กรกฎาคม เวลา 09.00-13.00 น.
ศุกร์ 28 มิถุนายน เวลา 09.00-12.00 น.
พฤหัสบดี 8 สิงหาคม เวลา 09.00-12.30 น.
พฤหัสบดี 1 สิงหาคม เวลา 08.20-13.30 น.
ศุกร์ 14 มิถุนายน เวลา 09.00-12.00 น.
พฤหัสบดี 5 กันยายน เวลา 08.30-14.00 น.
อังคาร 5 พฤศจิกายน เวลา 08.00-14.00 น.

วังปลา ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อยุธยา
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑ์เด็ก จตุจักร
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ(ธูปเตมีย์)
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รังสิต
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
พิพิธภัณฑ์กษาปณ์
อุทยานประวัติศาสตร์ อยุธยา
โครงการหลวง สวนจิตรลดา











แต่งกายชุดนักเรียน เตรียมกระติกน้า ของว่างไปได้ กลับมาทานกลางวันที่โรงเรียน
แต่งกายชุดนักเรียน นักเรียนเตรียมอาหารกลางวันอย่างง่าย ใส่กล่องพลาสติก กระติกน้าวันทีม่ ีรายการให้เตรียมอาหารไป
ขอความร่วมมือใช้กล่องอาหารที่ใช้ได้อีก กระติกน้า งดขวด/แก้วพลาสติกที่ใช้ทิ้ง กล่องโฟม
กรุณาส่งเอกสารตอบกลับโรงเรียน ภายในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562

แจ้งอนุญาต/ไม่อนุญาต นักเรียนไปทัศนศึกษา
ด.ช./ ด.ญ.................................................................................ชั้น ............... ชื่อผู้ปกครอง ..................................................................
❑ ไม่อนุญาตให้ไปทัศนศึกษา ❑ อนุญาตให้ไปทัศนศึกษาและรับทราบการประกันอุบตั ิเหตุตามวงเงินที่โรงเรียนทาประกัน
ลงชื่อผู้ปกครอง ....................................................

วันที่ .........................

พบกันใหม่ฉบับหน้ าค่ะ
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