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กิจกรรมในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ 
* ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
     - กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 
* ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
     - จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ (B.T.C.) 

กิจกรรมในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ 
* ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
     - วันสิ่งแวดล้อมโลก 
* ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
     - กิจกรรมวันไหว้ครู (เช้า) 
     - การเลือกต้ังประธานนักเรียน (บ่าย)      
* ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
     - กิจกรรมวันสุนทรภู ่
     - กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
*    มิถุนายน ๒๕๕๖ 
     - กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

* แนะน าครูใหม่ * 

           ถ้อยแถลง    
       ยินดีต้อนรับวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่สามารถเข้าศึกษาในระดับ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามสถาบันที่คาดหวังไว้  

    นับเป็นความส าเร็จอย่างย่ิงของโรงเรียน    
        ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ น้ี โรงเรียนเปิดโครงการ   
   โรงเรียนสองภาษา Mini English Program (MEP)  
   โดยมีครูชาวต่างประเทศสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ    
   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและภาษาอังกฤษ  
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ส่วนนักเรียนระดับชั้นประถม   
   ศึกษาห้องเรียนปกติ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนมุ่ง 
   ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล และพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคม 
   อาเซียน นับเป็นโอกาสทางการศึกษาท่ีดีของนักเรียน 
   และได้รับการตอบรับที่ดีจากท่านผู้ปกครองที่ให้การ 
  สนับสนุนโรงเรียนทุกด้านมาโดยตลอด  
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       รองผูอ้ านวยการโรงเรียนทั้ง ๓ ทา่น จัดปฐมนิเทศ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักศึกษาสังเกต 
การสอน  ให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรยีน  

ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ระหว่างโรงเรียน บ้านและชุมชน 



    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถเข้าศึกษา
ต่อระดับมัธยมศึกษา  ๕ อันดับแรก ดังนี้ 
อันดับ ๑ โรงเรียนสตรีวัดระฆงั                ๓๗  คน 
อันดับ ๒ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย            ๓๐  คน 
อันดับ ๓ โรงเรียนทวีธาภิเศก                  ๒๔  คน 
อันดับ ๔ โรงเรียนสุวรรณารามพิทยาคม     ๒๓  คน 
อันดับ ๕ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร           ๑๐  คน 
โรงเรียนยอดนิยม 
* โรงเรียนศึกษานารี                             ๗  คน 
* โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย                ๕  คน 
* โรงเรียนสตรีวิทยา                             ๔  คน      
* โรงเรียนสาธิต                                  ๓  คน     
                   *ขอให้ต้ังใจเรียนนะคะ* 

                    “ข่าวฝากจากวิชาการ” 
    กระทรวงศึกษาธิการจัดท าโครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย 
ในการจัดการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในรายการพ้ืนฐาน  ได้แก่  
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน    ๒. หนังสือเรียน 
๓. อุปกรณ์การเรียน    ๔. เครื่องแบบนักเรียน 
๕. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 
ของผู้ปกครองโดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     โรงเรียนได้ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวง โดยจัดซื้อ
หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษา 
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ จัดซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ของนักเรียน และ
หนังสือแบบฝึกหัดจัดซื้อเฉพาะรายวิชาพ้ืนฐานที่กระทรวงก าหนด
ในระดับประถมศึกษา ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย, 
คณิตศาสตร์,และภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
(ป.๑-๖) ทุกคน โดยไม่เรียกคืนทุกระดับชั้น  ดังน้ันควรให้นักเรียน
ตระหนักและใช้หนังสืออย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้ง
เป็นการส่งเสริมและปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติรักษาสิ่งของที่ใช้
ร่วมกัน 
  
ระเบียบการรับหนังสือเรียน 
๑.ให้นักเรียนลงชื่อรับหนังสือเรียนไว้เปน็หลักฐานเพื่อการตรวจสอบ 
๒.สามารถขีดเขียน, ขดีเนน้ข้อความส าคัญ เพื่อความเข้าใจใน 
   การเรียนไดด้้วยความเหมาะสม 
๓.ห้ามขดีเขียนข้อความใดๆ ทีไ่ม่เก่ียวข้องกับเนื้อหาท่ีเรียนลงใน   
   หนังสือเรียน 
๔.กรณนี าหนงัสือเรียนกลับบ้าน ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของ 
   นักเรียนและผู้ปกครอง 
๕.ในกรณีที่หนงัสือเรียนช ารดุเสียหายหรือสูญหายนักเรียนและ 
   ผู้ปกครองต้องซ่อมแซมหรือซื้อเล่มใหม่ทดแทน แลว้แต่กรณ ี

                  โครงการโรงเรียนสองภาษา  
               Mini English Program (MEP)  
Dear Students, 
  We would like to welcome you to our first MEP 
class. We have an excellent Native English teacher 
who will teach at our school. 
   We hope you will learn a lot, to prepare you for 
your future ventures. 

                        ข่าวประชาสัมพันธ ์
   * โครงการ”ต้ังต้นใหม่ เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย”  
   กิจกรรม “ต้ังต้นใหม่ วันวิสาขบูชา เพ่ือพ่อ” โรงเรียนได้น า
นักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๔๐ คน
และคณะครจู านวน ๗ คนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๕๖ 
ณ โรงพยาบาลศริิราช บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระบรมราชชนก เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. 
   * โครงการห้องเรียนสีเขียว  
   โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะด าเนินการ
สนับสนุนโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว โดยการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ของห้องเรียนสีเขียว พร้อมกับบรรยายสาธิตการใช้อุปกรณ์
ห้องเรียนสีเขียวให้กับบุคคลและนักเรียน ในวันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๓๐ น.  
   * โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖  
   นักเรียนทุกคนจะได้รับหนังสือแบบเรียน ๑ ชุด อุปกรณ์การเรียน 
๑ ชุด (ประถมศึกษาได้รับสนับสนุนจากรัฐ จ านวน ๑๙๕ บาท 
อนุบาล ได้รับสนับสนุนจากรัฐ จ านวน ๑๐๐ บาท) และผู้ปกครอง
จัดซื้อแบบฝึกหัดเพ่ิมเติมจากท่ีรัฐจัดให้   
  * โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย  
   ครสูายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ แจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่า ขณะน้ี
แท็บเล็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อยู่ในระหว่างการสง่
มอบแท็บเล็ตและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับครูสายชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๒ เพ่ือท าการตรวจรับและเช็คสภาพ เพ่ือให้พร้อมในการจัด 
การเรียนการสอน เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ 
ทราบต่อไป 
   ส่วนแท็บเล็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๖ น้ี อยู่ในข้ันตอนการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) หากมีข่าวความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้ง
ให้ผู้ปกครองทราบต่อไป 


