
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงเรียนขอสวัสดีป�ใหม�  2561  มายังผู�ปกครองทุกท�าน
บันดาลให�ผู�ปกครองทุกท�านพร�อมครอบครัวประสบแต�ความสุข ความเจริญ ค�าขายรุ�งเรือง กิจการม่ันคง ร่ํารวยเงินทอง 
สมบูรณ.แข็งแรง คิดหวังในสิ่งใดขอให�สมปรารถนาทุกประการ
 สําหรับผลงานของนักเรียนจากการเข�าแข�งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 
ได�เป4นตัวแทนระดับภาค 2 รายการคือ การประกวดมารยาท
ตัวแทนเขตไปแข�งขันต�อระดับภาคกลางและภาคตะวันออกในวันท่ี 
 ส�วนผลงานทางด�านกีฬาซ่ึงจัดโดยชมรมผู�บริหาร
เม่ือวันท่ี 12-13 ธันวาคม 2560 ณ สนามโรงเรียนเซนต.จอห.น  
เข�าไปถึงรอบชิงชนะเลิศ    ในวันเสาร.ท่ี 20 มกราคม 
เวลาว�างก็ไปชมและเชียร.บุตรหลานกันได�ตาม
 สุดท�ายนี้โรงเรียนขอขอบคุณผู�ปกครองทุกท�านท่ีได�เสียสละเวลาไปร�วมทําบุญตักบาตรข�าวสาร  อาหารแห�ง  เนื่องในโอกาส
ส�งท�ายป�เก�า  ต�อนรับป�ใหม�  2561...  สวัสดีครับ

3 ม.ค.  เปดเรียน 

3-4 ม.ค. ตัวแทนนักเรียนแขงขนัศิลปหัตถกรรม

  ครั้งที่ 67/2560 ณ จังหวัดนครนายก

5  ม.ค. แขงขันฟุตซอลอนุบาล 

        ณ ร.ร.เซนตจอหน 

8-10 ม.ค. สอบระหวางภาคเรียนที่  2/

        ชั้นอ.1-ป.6 เลกิเรียนเวลา 15

12   ม.ค.  Day Camp วันเด็ก 

13   ม.ค.    งดเรยีนพเิศษวนัเสาร (หยดุวนัเดก็
16   ม.ค.    หยดุวนัคร ู
17   ม.ค.    แขงขันฟุตซอลชวงชั้นที่ 1 (ป

         ณ ร.ร.เซนตจอหน 

18   ม.ค.    แขงขันฟุตซอลชวงชั้นที่ 2 (ป

         ณ ร.ร.เซนตจอหน 

20   ม.ค.   - แขงขันกีฬาคาทอลิก  

         09.00-15.30 น. ณ ร.ร.เซนตจอหน

       - งดเรยีนพเิศษวนัเสาร  
        (แขงขนักฬีาคาทอลกิ) 

    ในเดือนมกราคม

ท้ังระดับช้ันอนุบาล และประถม

มายังผู�ปกครองทุกท�าน  ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่
บันดาลให�ผู�ปกครองทุกท�านพร�อมครอบครัวประสบแต�ความสุข ความเจริญ ค�าขายรุ�งเรือง กิจการม่ันคง ร่ํารวยเงินทอง 
สมบูรณ.แข็งแรง คิดหวังในสิ่งใดขอให�สมปรารถนาทุกประการ 

สําหรับผลงานของนักเรียนจากการเข�าแข�งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 67 ปรากฎว�านักเรียนดวงวิภาชนะเลิศ
การประกวดมารยาทไทยป.1-3  และการขับร�องเพลงไทยลูกทุ�งชายป

ตัวแทนเขตไปแข�งขันต�อระดับภาคกลางและภาคตะวันออกในวันท่ี 4 มกราคม 2561 ณ จังหวัดนครนายก
ส�วนผลงานทางด�านกีฬาซ่ึงจัดโดยชมรมผู�บริหารฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ 

ณ สนามโรงเรียนเซนต.จอห.น  ปรากฎว�าทีมช�วงช้ันท่ี 1 (ป.1-3
มกราคม 2561 และในวันนี้จะมีการแข�งขันฟุตซอล และว�ายน้ํา

เวลาว�างก็ไปชมและเชียร.บุตรหลานกันได�ตามอัธยาศัย  การแข�งขันจะเริ่มเวลา 09.00 น.  ณ สนามโรงเรียนเซนต.จอห.น
สุดท�ายนี้โรงเรียนขอขอบคุณผู�ปกครองทุกท�านท่ีได�เสียสละเวลาไปร�วมทําบุญตักบาตรข�าวสาร  อาหารแห�ง  เนื่องในโอกาส

สวัสดีครับ 

ตัวแทนนักเรียนแขงขนัศิลปหัตถกรรม 

ณ จังหวัดนครนายก 

/2560 

15.00 น. 

หยดุวนัเดก็) 

ป.1-3) 

ป.4-6) 

เซนตจอหน  

  

 การสอนลูกใหคิด
มากมาย เด็กที่มีน้ําใจมักจะ
นาน  และยังมีความสุขในชีวิตอยางมากมาย  
ลูกเปนคนมีน้ําใจก็ควรจะหลีกเลี่ยงส่ิงตอไปนี้คือ
   1. ชมเชยมากเกินไปจนเด็กคิดวาตัวเองสําคัญ
   2. ปกปองมากเกินไปควรฝกใหรับมือกับป
และแกปญหาได ด วยตั ว เอง   ถ าปกป องมากไปถูก
วิพากษวิจารณนิดหนอยก็รับไมไดแลว  
   3. ส่ิงสุดทายคือการปรนเปรอลูกมากเกินไป
ไดส่ิงของสารพัด พอแมก็จะจัดหาให
ของมากกวาเดิม   
 พอแมและลูกควรพูดคุยกันวา เมื่อไร
เมื่อไรไมควรจะได  การสอนลูกใหมีน้ําใจไมเ
ชวยลดปญหา ในการคดโกง
อารมณใสกัน เด็กๆก็จะมีชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข
 

ที่มา : https://www.jw.org/th/

มกราคม  มีวันสําคัญอะไรบ�าง  สําคัญอย!างไร?   (ส!งคําตอบได�ท่ีครู

ท้ังระดับช้ันอนุบาล และประถม)  แจกรางวัลในวันศุกร*สัปดาห*ท่ี 

ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายจงดล
บันดาลให�ผู�ปกครองทุกท�านพร�อมครอบครัวประสบแต�ความสุข ความเจริญ ค�าขายรุ�งเรือง กิจการม่ันคง ร่ํารวยเงินทอง พลานามัย

ปรากฎว�านักเรียนดวงวิภาชนะเลิศ    
และการขับร�องเพลงไทยลูกทุ�งชายป.1-6 ซ่ึงได�เป5น

ณ จังหวัดนครนายก 
ฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ การแข�งขันกีฬาแชร.บอลหญิง  

3) และช�วงช้ันท่ี 2 (ป.4-6) ผ�าน
การแข�งขันฟุตซอล และว�ายน้ํา  ผู�ปกครองท�านใดพอมี

ณ สนามโรงเรียนเซนต.จอห.น 
สุดท�ายนี้โรงเรียนขอขอบคุณผู�ปกครองทุกท�านท่ีได�เสียสละเวลาไปร�วมทําบุญตักบาตรข�าวสาร  อาหารแห�ง  เนื่องในโอกาส

คิดถึงคนอื่นกอนตัวเอง เกิดผลดี
จะหาเพ่ือนไดงายกวา  คบกันได

ในชีวิตอยางมากมาย  การชวยให
ลูกเปนคนมีน้ําใจก็ควรจะหลีกเลี่ยงส่ิงตอไปนี้คือ      

ชมเชยมากเกินไปจนเด็กคิดวาตัวเองสําคัญ 
ปกปองมากเกินไปควรฝกใหรับมือกับปญหาตางๆ  

และแกปญหาได ด วยตั ว เอง   ถ าปกป องมากไปถูก
ารณนิดหนอยก็รับไมไดแลว   

การปรนเปรอลูกมากเกินไป  ลูกก็อยาก
งของสารพัด พอแมก็จะจัดหาใหเวลาตอไปก็จะอยากได

พอแมและลูกควรพูดคุยกันวา เมื่อไรควรจะไดและ
สอนลูกใหมีน้ําใจไมเห็นแกตัว  ก็จะ
โกง พูดจาหยาบคาย หรือระเบิด

เด็กๆก็จะมีชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

ps://www.jw.org/th/สิ่งพิมพและวีดิทัศน/วารสาร 

ส!งคําตอบได�ท่ีครูบรรณารักษ* 

แจกรางวัลในวันศุกร*สัปดาห*ท่ี 3 ของเดือน 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

พาเดก็ๆเที่ยวกนัเถอะ 
 ใกลจะถึงวันเด็กทั้งที วันนี้จึงขอนําเสนอ 

ทองเที่ยวสุดฮิตถูกใจเด็กๆ ทั้งสนุกและไดความรู

  1. พิพิธภัณฑเด็ก กรุงเทพมหานคร  ตั้งอยูใกลๆ 

จตุจักร มีกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับไดโนเสาร และอื่นๆอีก

มากมาย 

  2 .  ศูนยวิ ทยาศาสตร เพื่ อการศึกษาทองฟาจํ าลอง  

มีกิจกรรม  การสอนดูดาว และชมภาพยนตรดาราศาสตร

  3. สวนสัตวดุสิต หรือ เขาดิน เปดใหเด็กเขาชมสวนสัตวฟรี

  4. งานวันเด็กแหงชาติกองทัพอากาศไทย  

การบิน ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง

ความสามารถของสุนัขทหาร K-9  

  5. งานวันเด็กแหงชาติกองทัพบก  ชมการแสดงอาวุธ

ยุทโธปกรณ  พาเด็กๆไปเที่ยวกันนะคะ  
 

นางรัชนี  สุขสรรเสริญ (คุณยาย

เด็กชายศักยศรณ บุบผาโภชน  ป.

 

 

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. 

         ฉันจะหาสถานที่ฉลองทีด่ีๆ สักแหงหน่ึง

Tom :  What do you plan for  

  New Year’s Eve? 

          คุณวางแผนจะทําอะไรบางในวันข้ึนปใหม

Ploy  : I would like to count down with my 

    best friend. 

          ฉันอยากจะไปนับถอยหลังกับเพื่อนสนิท

  

ทั้งที วันนี้จึงขอนําเสนอ 5 สถานที่

ทองเที่ยวสุดฮิตถูกใจเด็กๆ ทั้งสนุกและไดความรู 

ตั้งอยูใกลๆ กับสวน

มีกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับไดโนเสาร และอื่นๆอีก

ศูนยวิ ทยาศาสตร เพื่ อการศึกษาทองฟาจํ าลอง  

การสอนดูดาว และชมภาพยนตรดาราศาสตร 

เปดใหเด็กเขาชมสวนสัตวฟรี! 

  ชมการแสดง  

ดอนเมืองและการแสดง

การแสดงอาวุธ

คุณยาย) 

.5/1 

  

 สวัสดี...ปใหม 2561 
นักเรียนขอเสนอ  

คาํขวญั  “วนัเดก็
โดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา

นายกรัฐมนตรี
 

“รูคดิ  รูเทาทนั  สรางสรรคเทคโนโลยี
 

    โอกาสนี้ขอใหเพื่อนๆ และนองๆ ทุกคนจง
คิดและปฏิบัติจะพบกับโชคดีตลอดป 

ดวยรักและปรารถนาดี
ด.ญ.เมธาวี ติปปคุปต ป

ประธานสภานักเรียนรุนท่ี 

 

Where will you go to celebrate  

for 

จะหาสถานที่ฉลองทีด่ีๆ สักแหงหน่ึง 

คุณวางแผนจะทําอะไรบางในวันข้ึนปใหม 

: I would like to count down with my  

ฉันอยากจะไปนับถอยหลังกับเพื่อนสนิท 

 

2561 ของฝากจากสภา

วนัเดก็”  แหงชาต ิ
โดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี 

รูคดิ  รูเทาทนั  สรางสรรคเทคโนโลย”ี 

โอกาสนี้ขอใหเพื่อนๆ และนองๆ ทุกคนจงนําไป
คิดและปฏิบัติจะพบกับโชคดีตลอดป 2561 

 
 

ดวยรักและปรารถนาดี 

เมธาวี ติปปคุปต ป.6/1 
ประธานสภานักเรียนรุนท่ี 24 


