โรงเรียนขอสวัสดีปใหม 2561 มายังผูปกครองทุกทาน ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดล
บันดาลใหผูปกครองทุกทานพรอมครอบครัวประสบแตความสุข ความเจริญ คาขายรุงเรือง กิจการมั่นคง ร่ํารวยเงินทอง พลานามัย
สมบูรณ.แข็งแรง คิดหวังในสิ่งใดขอใหสมปรารถนาทุกประการ
สําหรับผลงานของนักเรียนจากการเขาแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปรากฎวานักเรียนดวงวิภาชนะเลิศ
ไดเป4นตัวแทนระดับภาค 2 รายการคือ การประกวดมารยาทไทยป.1-3
การประกวดมารยาท
และการขับรองเพลงไทยลูกทุงชายป.1-6
งชายป ซึ่งไดเป5น
ตัวแทนเขตไปแขงขันตอระดับภาคกลางและภาคตะวันออกในวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ จังหวัดนครนายก
สวนผลงานทางดานกีฬาซึ่งจัดโดยชมรมผูบริหารฆราวาสคาทอลิ
ารฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ การแขงขันกีฬาแชร.บอลหญิง
เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 ณ สนามโรงเรียนเซนต.จอห.น ปรากฎวาทีมชวงชั้นที่ 1 (ป.1-33) และชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ผาน
เขาไปถึงรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร.ที่ 20 มกราคม 2561 และในวันนี้จะมีการแขงขั
การแขงขันฟุตซอล และวายน้ํา ผูปกครองทานใดพอมี
เวลาวางก็ไปชมและเชียร.บุตรหลานกันไดตามอั
ไดตาม ธยาศัย การแขงขันจะเริ่มเวลา 09.00 น. ณ สนามโรงเรียนเซนต.จอห.น
สุดทายนี้โรงเรียนขอขอบคุณผูปกครองทุกทานที่ไดเสียสละเวลาไปรวมทําบุญตักบาตรขาวสาร อาหารแหง เนื่องในโอกาส
สงทายปเกา ตอนรับปใหม 2561... สวัสดีครับ
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การสอนลู กให คิคิด ถึ ง คนอื่ น ก อ นตั ว เอง เกิ ด ผลดี
มากมาย เด็กที่มีน้ําใจมักจะหาเพื
จะ ่อนไดงายกวา คบกันได
นาน และยังมีความสุขในชีวิตอยางมากมาย การชวยให
ลูกเปนคนมีน้ําใจก็ควรจะหลีกเลี่ยงสิ่งตอไปนี้คือ
1. ชมเชยมากเกินไปจนเด็กคิดวาตัวเองสําคัญ
2. ปกป อ งมากเกิ น ไปควรฝ กให รั บ มื อ กั บ ป ญหาต า งๆ
และแก ป ญ หาได ด ว ยตั ว เอง ถ า ปกป อ งมากไปถู ก
วิพากษวิจารณนิดหนอยก็รับไมไดแลว
3. สิ่งสุดทายคือการปรนเปรอลูกมากเกินไป ลูกก็อยาก
ไดสิ่งของสารพั
งของสารพัด พอแมก็จะจัดหาใหเวลาตอไปก็จะอยากได
ของมากกวาเดิม
พอแมและลูกควรพูดคุยกันวา เมื่อไรควรจะได
ไร
และ
เมื่อไรไมควรจะได การสอนลู
สอนลูกใหมีน้ําใจไมเห็นแกตัว ก็จะ
ชวยลดปญหา ในการคดโกง
โกง พูดจาหยาบคาย หรือระเบิด
อารมณใสกัน เด็กๆก็จะมีชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข
ที่มา : https://www.jw.org/th/
ps://www.jw.org/th/สิ่งพิมพและวีดิทัศน/วารสาร

ในเดือนมกราคม
มกราคม มีวันสําคัญอะไรบาง สําคัญอย!างไร? (ส!ส!งคําตอบไดที่ครูบรรณารักษ*
ทั้งระดับชั้นอนุบาล และประถม)
และประถม แจกรางวัลในวันศุกร*สัปดาห*ที่ 3 ของเดือน

พาเด็กๆเที่ยวกันเถอะ
ใกลจะถึงวันเด็กทั้งที วันนี้จึงขอนําเสนอ 5 สถานที่
ทองเที่ยวสุดฮิตถูกใจเด็กๆ ทั้งสนุกและไดความรู
1. พิพิธ ภัณ ฑเ ด็ก กรุง เทพมหานคร ตั้งอยูใกลๆ กับสวน
จตุจักร มีกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับไดโนเสาร และอื่นๆอีก
มากมาย
2. ศู น ย วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ การศึ ก ษาท อ งฟ า จํ า ลอง
มีกิจกรรม การสอนดูดาว และชมภาพยนตรดาราศาสตร
3. สวนสัตวดุสิต หรือ เขาดิน เปดใหเด็กเขาชมสวนสัตวฟรี!
4. งานวันเด็กแหง ชาติก องทัพอากาศไทย ชมการแสดง
การบิน ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมืองและการแสดง
ง
ความสามารถของสุนัขทหาร K-9
การแสดงอาวุ ธ
5. งานวั น เด็ ก แห ง ชาติ ก องทั พ บก ชมการแสดงอาวุ
ยุทโธปกรณ พาเด็กๆไปเที่ยวกันนะคะ
นางรัชนี สุขสรรเสริญ (คุคุณยาย)
ยาย
เด็กชายศักยศรณ บุบผาโภชน ป..5/1

New Year’s Eve.
Tom : Where will you go to celebrate
New Year’s Eve?
คุณจะไปฉลองปใหม ที่ไหน
Ploy : I think I’ll find some places for
celebration.
ฉันจะหาสถานที่ฉลองทีด
่ ีๆ สักแหงหนึ่ง
Tom : What do you plan for
New Year’s Eve?
คุณวางแผนจะทําอะไรบางในวันขึ้นปใหม
Ploy : I would like to count down with my
best friend.
ฉันอยากจะไปนับถอยหลังกับเพื่อนสนิท

สวัสดี...ปใหม 2561 ของฝากจากสภา
นักเรียนขอเสนอ

คําขวัญ “วัวันเด็ก” แหงชาติ
โดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

“รูรูคดิ รูเทาทัน สรางสรรคเทคโนโลยี”
โอกาสนี้ขอใหเพื่อนๆ และนองๆ ทุกคนจงนํ
คนจง าไป
คิดและปฏิบัติจะพบกับโชคดีตลอดป 2561
ดวยรักและปรารถนาดี
ด.ญ.เมธาวี
เมธาวี ติปปคุปต ป.6/1
ป
ประธานสภานักเรียนรุนที่ 24

