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CALENDAR

พฤหัสบดี 13 มิ.ย. -วันไหว้ครู
ศุกร์ 14 มิ.ย.-ป.4 ไปทัศนศึกษาโรงงานกษาปณ์
อังคาร 18 มิ.ย.-ป.6ไปทัศนศึกษา ปปส.
พฤหัสบดี 20 มิถุนายน-ซ้อมย่อยอพยพนักเรียน
กรณีเกิดอัคคีภัย ครั้งที่ 1(09.00 น.)
ศุกร์ 21-ป.4ไปทัศนศึกษา ปปส.

อังคาร 25 มิ.ย.-วันรักษ์ภาษาไทย
พฤหัสบดี 27 มิ.ย.-ป.5ไปทัศนศึกษา ปปส.
ศุกร์ 28 มิ.ย.-ป.1 ไปทัศนศึกษาอนุสรณ์สถาน

พุธ 3 ก.ค.-ใส่บาตรอาหารแห้ง 07.45 น.

ครูบ้านพลอย รักและให้ความรู้วิชาการและวิชาชีวิตลูกศิษย์ทุกคน
ลูกเติบโตแค่ไหน ก็ห่วงใย ยินดีรับฟัง รอคอยความเจริญงอกงามของลูก
ศิษย์ให้กาลังใจ ชี้นาให้เดินในทางที่เกิดประโยชน์
อาชีพครู เป็นอาชีพที่ได้ทาบุญตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลบุญจากที่ครูอาจารย์
ของครู เมตตาสั่งสอน ส่งต่อมาอีกทอดหนึ่ง ในวันไหว้ครูซึ่งเป็นวัฒนธรรมงดงามของไทย
คุณครูจึงขอน้อมระลึกถึงคุณครูอาจารย์ ที่ให้ความรู้ อบรม สั่งสอน ให้เราเป็นครูที่ดีของ
ลูกศิษย์บ้านพลอยในวันนี้
...จึงนบน้อมวันทา...บูชาพระคุณครู ด้วยความเคารพยิ่ง

คณะกรรมกำร
นักเรียน ปี 2562
คณะกรรมการนักเรียนปีนี้จากการ
เลือกตั้งเมื่อ 4 มิถุนายน มีผสู้ มัคร 5 ทีม นัก
เรียนป.1– 6 ได้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง มี
ผู้ปกครองมาร่วมลงคะแนนด้วย ผูม้ าใช้สิทธิ์
ร้อยละ 95.92 บัตรดีร้อยละ 94.14 บัตร
เสียร้อยละ 5.86 ทีมชนะคือ ทีมเลข 5 We
BP Bears และมีการเลือกประธานบ้านสี
เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย ปีนี้ผู้หญิง
มาแรงแซงโค้ง เราได้คณะกรรมการเป็น
นักเรียนหญิงล้วน ขอขอบคุณคุณครูที่
ดาเนินการเลือกตั้งอย่างเรียบร้อย
สนับสนุนหลักทุกท่าน ผูส้ มัครทุกทีม และกองเชียร์ ค่ะ
คณะกรรมการนักเรียน 2562
1) ด.ญ. นวินดา เลิศเพ็ญเมธา ประธานนักเรียน
2) ด.ญ. ธัมทิฏฐ์ฌา กังสนารักษ์ รองประธานนักเรียน
3) ด.ญ. อติกานต์ ลิมานวัฒน์ เลขานุการ
4) ด.ญ. กุลนัดดา สหวัฒน์ ประธานสีฟ้า
5) ด.ญ. ศุภสิ รา สุดพรหม ประธานสีแดง
6) ด.ญ. นพมล คลองเงิน ประธานสีเหลือง
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หน้ า 2

ถวำยพระพร
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะ
ครูและนักเรียนร่วมกันถวายพระพร เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน
2562

Please note... วันไหว้ครู
 โรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียน
ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน มารับเงิน
อุดหนุนค่าอุปกรณ์ และค่า
เครื่องแบบแล้วนะคะ กรุณามารับ
ตามกาหนด อย่าลืมนาใบเสร็จมา
ด้วย อุปกรณ์ซื้อแล้วกรุณาให้เด็ก
นามาใช้ที่โรงเรียนเลยนะคะ
 ผู้ปกครองที่มีสิทธิเบิกค่าเทอม
จากต้นสังกัด หากประสงค์
เอกสารแนบเบิก กรุณารับได้ที่
ธุรการค่ะ (ใบเสร็จฝากไปแล้ว)
 กระบวนการนิเทศเชิงรุก PLC
รอบที่ 1/2562 เริ่ม 21 มิถุนายน
2562 โดยมีการประชุมวางแผน
ออกแบบการสอน การขึ้นนิเทศ
การสอน และการสะท้อนคิดเพื่อ
พัฒนา
 วันที่ 20 มิถุนายน มีการซ้อมย่อย
อพยพนักเรียน ครั้งแรกปี
การศึกษา 2562
 กรณีมเี งินฝากมากับกระเป๋า
นักเรียน กรุณาเขียนในสมุด
การบ้าน
 หากผู้ปกครองอนุบาลมาส่งลูก
ช่วงประถมศึกษาเคารพธงชาติ
ชวนลูกหยุดยืนตรงเคารพธงชาติ
 ขอความร่วมมือ ช่วงการเคารพธง
ชาติ สวดมนต์ ทาสมาธิ ช่วงเข้า
แถว เป็นช่วงสงบ งดรบกวน งด
ใช้เสียงชั่วคราว

นาธูปเทียนดอกไม้มาลัยหอม
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พิธีไหว้ครูของ มานอบน้อมมุทิตาอธิษฐาน
โรงเรียน เริ่มพิธี09.00 น. ที่ลานอนุบาล นักเรียน
เป็นครูศิษย์กันไปนานเท่านาน
แต่งกายชุดนักเรียน อนุบาลมาถึงโรงเรียนให้ทันเวลา
มีวันวาน...วันนี้...เพราะมีครู
อย่าลืมนาดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูตามประเพณีดี

-8 มิถุนายน 2559
งามของไทย ถือว่า วันนี้คือการมอบตัวเป็นครูศิษย์
กันอย่างเป็นทางการสาหรับนักเรียนใหม่ ส่วนนักเรียน
เก่า ถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครูผู้ให้ความรู้ มีความผูกพันอบอุ่นกัน คุณครูก็ไหว้ครู
แสดงความกตัญญูต่อครูของครูอีกทีหนึ่ง ขอขอบคุณผู้ปกครองที่แจ้งนาพานดอกไม้ธูปเทียนมา
ให้ลูกขึ้นเวทีเป็นตัวแทนไหว้ครูด้วยค่ะ คุณครูจะนานักเรียนซักซ้อมพิธีการล่วงหน้า กรุณา
เขียนชื่อลูกไว้ใต้พานเพื่อวันศุกร์จะส่งพานคืนเจ้าของนะคะ
ความคิดยุคใหม่ อาจมองว่าพิธีไหว้ครู เป็นเรื่องของการกดขี่ข่มผู้น้อยให้กราบกราน
ผู้ใหญ่ แต่สาหรับระบบการจัดการศึกษาของไทย เรายังเคารพบูชาความเป็นครูว่าเป็นผูม้ ี
พระคุณ ครูมีหน้าที่สอนให้เด็กๆเคารพ สุภาพ นอบน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่ อันเป็นวัฒนธรรมไทยที่
งดงาม ที่สาคัญ การเป็นผูส้ านึกในบุญคุณของผูม้ ีพระคุณนั้น เป็นมงคลแก่ชีวิตเด็กๆต่อไป

โรคเจ็บป่วยทีม่ กั มำกับฟ้ำฝน
ทุกๆปี จะมีโรคติดต่อที่มากับฤดูฝน และติดต่อกันอย่างรวดเร็ว นักเรียนจะสัมผัส กอด
รัดกัน ติดโรคได้ง่าย โดยเฉพาะระดับอนุบาล เช่น โรคหวัดสายพันธุต์ ่าง เฮอร์แปงไจน่า โรค
มือเท้าปากเปื่อย เป็นต้น อาจจะได้รับเชื้อมาจากข้างนอกโรงเรียน จากเพื่อนในโรงเรียน เป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นได้ เมื่อมาอยูร่ วมกัน เด็กก็จะติดได้ง่าย โรงเรียนจะเฝ้าระวังเมื่อพบว่ามีนักเรียน
ป่วย กรณีมีนักเรียนเริ่มป่วยโรคเดียวกันมากกว่า 2 คนขึ้นไป ก็จะสั่งให้หยุดเรียนเป็นรายห้อง
ประมาณ 3-5 วัน ตามแต่ดลุ ยพินจิ ของผู้อานวยการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
และเราก็จะทาความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคของใช้ในห้องเรียน ระบายอากาศ ช่วงที่ให้นักเรียน
หยุดด้วย หากมีมีการติดต่อกันเป็นจานวนมาก จะทาหนังสือแจ้งสาธารณสุขตาบลมาดูแลด้วย
บางทีความเข้าใจผิด บางท่านก็บน่ ว่าหยุดเรียนทาไมนานๆ บางท่านก็บ่นว่ามีเด็กป่วยทาไมไม่
สั่งหยุด บางท่านบ่นว่า ทาไมผู้ปกครองท่านอื่นปล่อยให้ลูกเอาเชื้อโรคมาติดคนอื่นฯลฯ ขอ
เรียนว่า เราพยายามพิจารณาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่สุด ไม่มีใครอยากให้นักเรียนป่วย
หากลูกป่วย สงสัยว่าป่วย กรุณาให้หยุดเรียน และแจ้งคุณครูให้ทราบด้วยค่ะ เวลาเด็กๆป่วย
จะน่าสงสารมาก เราจึงช่วยกันดูแลลูกเรา และลูกคนอื่นๆ ให้สุขภาพดี
ก่อนเปิดเทอม โรงเรียนพ่นกาจัดยุงทั้งโรงเรียน และขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่มา
พ่นยาอีกเป็นระยะตามความเหมาะสม ป้องกันยุงลายด้วยค่ะ

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม

หน้ า 3

ประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ
วันจันทรฺที่ 10 มิถุนายน 2562 อนุมัติแผนกงานต่างๆ รายงาน
คุณภาพสถานศึกษา หลักสูตร และจานวนนักเรียน ณ วันที่ 10
มิถุนายน เพื่อยื่นขอเงินอุดหนุนต่างๆ อีกทั้งรายงานความคืบหน้าการ
ทาโครงการต่างๆตามแผนพัฒนา ปัญหาที่พบ ได้รับคาแนะนาจาก
คณะกรรมการเพื่อนาไปพิจารณาดาเนินงานต่อไป
คณะกรรมการสถานศึกษาประกอบด้วย
1. นาง สุภาณี พฤกษ์ไพบูลย์ ผู้รับใบอนุญาต และ ผู้อานวยการ ประธาน
2. นาย สุรพล พฤกษ์ไพบูลย์ ผู้จัดการ
กรรมการ
3. นาง จินตนา จันทรวิจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4. นาง รัตนา นิมมานสมัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5. น.ส. นพเก้า วิสุทธิเสน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6.
นาง เกสินี กังสนารักษ์
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
7. นาง ผ่องศรี รวมสูงเนิน
ผู้แทนครู
กรรมการ และ เลขานุการ
ปีนี้ คุณ เกสินี กังสนารักษ์ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นปีสดุ ท้าย ก่อนหมดวาระในนามตัวแทนผู้ปกครอง เนื่องจากลูกสาว
คนสุดท้องจะจบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 นี้ ลูกๆทั้งสามคนจบที่โรงเรียนบ้านพลอย คุณแม่สนับสนุน ช่วยงาน
โรงเรียน ให้คาปรึกษา มาเป็นวิทยากร และสละวลามาประชุมให้ทกุ ครั้ง ให้มิตรไมตรีกับโรงเรียนเป็นอย่างดี รวมเวลาที่คุณแม่ให้ลูกๆสาม
คนเรียนที่บ้านพลอยน่าจะร่วมสิบปี ผูกพันมีไมตรีกันมานาน ทางโรงเรียนขอขอบคุณคุณแม่ฮวงเป็นอย่างยิ่ง

วันเล่ำสู่กันฟัง
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สละเวลา
วันหยุดมาร่วมกิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง” นะคะ ยินดี
อย่างมากที่เราได้รจู้ ักกันอย่างเป็นทางการเสียที
เจอกันยิ้มแย้มส่งไมตรีกัน ผู้ปกครองใหม่ก็จะได้ทา
ความรู้จักกับผู้บริหารโรงเรียน และคณะทางาน
ของโรงเรียน ปกติผู้ปกครองหลายท่านคิดว่าได้
พูดคุยเจอกับคุณครูอยู่ทุกวันอยู่แล้ว หรืออ่าน
ข่าวสารของโรงเรียนอยู่แล้ว จึงไม่ได้มาร่วม
กิจกรรม หรืออาจไม่สะดวกมาวันหยุด ก็ติดตาม
สอบถามหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมได้
เราได้สรุปข้อมูลต่างๆเล่าสู่กันเป็นภาพรวม
พูดคุยเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอน PLC
หลักสูตรใหม่ และปัญหาที่อาจพบได้อื่นๆ ตอบข้อ
ซักถามเพื่อความเข้าใจ
ที่จริงโรงเรียนอยากจัดวันเล่าสู่กันฟังช่วงก่อนเปิดเทอม แต่ด้วยเด็กใหม่ของเรามี
จานวนหนึ่งที่มาสมัครช้า บางคนมาสมัครเอาก่อนเปิดเทอมวันสองวัน บางคนมาหลังเปิดเทอม
แล้ว อีกทั้งรอผลประเมินการสอบมาตรฐานต่างๆเพื่อมารายงานให้ทราบในวันประชุมให้ครบ
จึงจาเป็นต้องจัดหลังเปิดเทอมสักสองสามสัปดาห์ รอระยะหลังเด็กใหม่ร้องไห้ดีขึ้นสักหน่อย

คำถำมนีม้ รี ำงวัล
มิวกับม่อนอยู่ในห้องเดียวกัน มิวหัน
หน้ามองไปทางทิศใต้ ม่อนหันหน้า
มองไปทางทิศเหนือ
คาถาม: มิวกับม่อนสามารถมองเห็น
กันได้อย่างไรโดยไม่ใช้กระจก?
การจัด “คาถามนีม้ ีรางวัล” อยากให้
นักเรียนสนใจอ่านข่าวสารโรงเรียน คิด
คาตอบด้วยตนเอง หรือสืบสอบ
ค้นคว้าหาคาตอบเอง อย่าลอกกันมา
ส่งนะจ๊ะ เขียนคาตอบที่ถูกต้องด้วย
ลายมือบรรจง เพราอยากให้เด็กๆคัด
ลายมือ พร้อมวาดภาพประกอบง่ายๆ
พร้อมชื่อ นามสกุล ชั้นส่งภายในวันพุธ
ที่ 12 มิถุนายน สามคนแรกที่ทาถูก
กติกา และคาตอบมีเหตุผลเป็นไปได้
จะได้รับรางวัลจ้ะ
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หน้ า 4

เพิม่ เติม และแก้ไข กำหนดกำรไปทัศนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562
จากที่โรงเรียนได้แจ้งกาหนดการไปทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562 เบื้องต้นไปในข่าวสารฉบับที่ 2/2562 ไปแล้วนั้น
เนื่องจาศูนย์ศิลปาชีพแจ้งว่าจะมีกาหนดปิดช่อมในปีนี้ ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ จึงต้องเปลี่ยนสถานที่ทัศนศึกษาของ อนุบาล
1 เตรียมอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 3
นอกจากนี้ คุณครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาและสุขศึกษา เห็นสมควรเพิ่มการไปทัศนศึกษาที่ ปปส. คณะกรรมการ
ปราบปรามและป้องกันยาเสพติด เขตดินแดง เรียนรู้ลักษณะ ประเภท โทษ ของยาเสพติดต่างๆ จึงได้ประสานงานไปยัง
หน่วยงาน และขอเพิ่มการทัศนศึกษา ดังตารางด้านล่าง
การทัศนศึกษาด้านล่างนี้ ใช้ส่วนหนึ่งของงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้ปกครองไม่มีคา่ ใช้จ่ายใด ท่านที่ยังไม่ได้เซ็น
อนุญาต และผู้ปกครอง เตรียมอนุบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานทีท่ ัศนศึกษา และผผู้ปกครอง
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีรายการเพิ่มทัศนศึกษาไป ปปส. กรุณาอนุญาต / ไม่อนุญาตให้ไปทัศนศึกษา ส่งกลับคืนโรงเรียนภายใน 14
มิถุนายน 2562 ด้วยค่ะ



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.

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระ
เกียรติ คลองหลวง คลอง 5
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑ์เด็ก จตุจักร
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ(ธูปเตมีย์)
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รังสิต

ประถมศึกษาปีที่ 3

พฤหัสบดี 1 สิงหาคม เวลา 08.20-13.30 น.

โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง ต.สามโคก



ประถมศึกษาปีที่ 4

ศุกร์ 14 มิถุนายน เวลา 09.00-12.00 น.
ศุกร์ 21 มิถุนายน เวลา 08.15-13.30 น.
พฤหัสบดี 5 กันยายน เวลา 08.30-14.00 น.
พฤหัสบดี 27 มิถุนายน เวลา 08.30-13.30 น.
อังคาร 5 พฤศจิกายน เวลา 08.00-13.30 น.
อังคาร 18 มิถุนายน เวลา 08.15-13.30 น.

พิพิธภัณฑ์กษาปณ์
นิทรรศการยาเสพติด ปปส.
อุทยานประวัติศาสตร์ อยุธยา
นิทรรศการยาเสพติด ปปส.
โครงการหลวง สวนจิตรลดา
นิทรรศการยาเสพติด ปปส.








เตรียมอนุบาล-อนุบาล 1

อังคาร 3 ธันวาคม เวลา 09.00-12.00 น.

อนุบาล 2
อนุบาล 3
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6






แต่งกายชุดนักเรียน เตรียมกระติกนา ของว่างไปได้ กลับมาทานกลางวันที่โรงเรียน
แต่งกายชุดนักเรียน นักเรียนเตรียมอาหารกลางวันอย่างง่าย ใส่กล่องพลาสติก กระติกนาวันทีม่ ีรายการให้เตรียมอาหารไป
ขอความร่วมมือใช้กล่องอาหารที่ใช้ได้อีก กระติกนา งดขวด/แก้วพลาสติกที่ใช้ทิง กล่องโฟม
กรุณาส่งเอกสารตอบกลับโรงเรียน ภายในวันศุกร์ 14 มิถุนายน 2562

แจ้งอนุญาต/ไม่อนุญาต นักเรียนไปทัศนศึกษา(เพิม่ เติม)
ด.ช./ ด.ญ.................................................................................ชั้น ............... ชื่อผู้ปกครอง ..................................................................
❑ ไม่อนุญาตให้ไปทัศนศึกษา ❑ อนุญาตให้ไปทัศนศึกษาและรับทราบการประกันอุบตั ิเหตุตามวงเงินที่โรงเรียนทาประกัน
ลงชื่อผู้ปกครอง ....................................................

วันที่ .........................

พบกันใหม่ฉบับหน้ าค่ะ
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