บก...ทักทายเริม่ ต้นปี การศึกษา ด้วยความเป็ นมหามงคลยิง่ ของแผ่นดินไทย ซึง่ เป็ นพระราชพิธี
ครัง้ ประวัตศิ าสตร์ ทีจ่ ะต้องจารึกในหัวใจคนไทยทุกคน และคนทัวโลกต้
่
องจดจา คือวันพระบรมราชาภิเษก เมือ่ วันที่
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทีผ่ ่านมา และในวาระนี้ คณะครู ผูบ้ ริ หาร นักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้ าที่โรงเรียนดวงวิ ภา
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิ บดีศรีสินทรมหาวชิ ราลงกรณ มหิ ศรภูมิพลราชวรางกูร
กิ ติศิริสมบูรณอดุลยเดช สยามิ นทราธิ เบศราชวโรดม บรมนาถบพิ ตร พระวชิ รเกล้าเจ้าอยู่หวั
ขอพระองค์ทรงพระเจริ ญ
“ก้าวอย่างความมุง่ มัน่ พัฒนาดวงวิภา สู่ความเป็ นเลิศ”
สวัส ดีท่านผู้ปกครองทุก ท่าน และยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนในวันเปิ ดภาคเรียนปี 2562 นี้ ในระหว่างที่
นักเรียนปิ ดภาคเรียนไปนัน้ ทางโรงเรียนได้วางแผนงาน ดาเนินการพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็ นเลิศเพิม่ ขึน้ ได้แก่ การ
อบรมครูผสู้ อนในทุกวิชาและเพิม่ การอบรมครูผสู้ อนวิชา Coding จัดทาห้องเรียน Coding เตรียมความพร้อมให้นักเรียน
ได้เรียนต่อไป เพื่อให้นกั เรียนก้าวทันโลกยุคปั จจุบนั จัดซือ้ คอมพิวเตอร์เพิม่ ขึน้ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน
และอาคารเรียนเพื่ออานวยความสะดวกต่อการทากิจกรรมของนักเรียน
จากความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่ าย ผลงานเป็ นทีป่ ระจักษ์เด่นชัดในปี การศึกษาทีผ่ ่านมา
โดยมีผล O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิ ชาคณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อีกทัง้ ค่าเฉลีย่
ในแต่ละวิชาสูงกว่าระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัดอีกด้วย มีผลการสอบเข้าศึกษาต่อมัธยมที่ 1 ได้ยกชัน้
เรีย นทุ ก ห้อ ง และติด อัน ดับ ในโรงเรีย นที่ม ีก ารแข่ ง ขัน สูง ได้แ ก่ รร.สวนกุ ห ลาบ รร.เทพศิร ิน ทร์ รร.ศึก ษานารี
รร.เบญจมราชาลัย รร.สายปั ญญา รร.มัธยมวัดสิงห์ รร.วัดราชโอรส และอื่นๆ ในด้านกีฬาก็โดดเด่น ชนะเลิ ศการ
แข่งขันแชร์บอลทัง้ 2 รุ่น รุ่นประถมต้ นและรุ่นประถมปลาย ของกลุ่มโรงเรียนชมรมผู้บริหารฆราวาสคาทอลิก
กรุงเทพฯ และการแข่งขันศิลปหัตถกรรมในกลุ่มโรงเรียนของสพฐ. ได้รบั รางวัลเหรียญทอง เป็ นส่วนใหญ่
ขอแสดงความยินดีกบั นักเรียนทุกคนทีป่ ระสบความสาเร็จและสมหวังในการเรียน การศึกษาต่อชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 1 เบือ้ งหลังความสาเร็จนี้ ต้องขอขอบคุณผูป้ กครอง ผูบ้ ริหาร คณะครู ทีช่ ่วยกันขับเคลื่อนกระบวนการศึกษา
ทีม่ คี ุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนเป็ นทีย่ อมรับของสังคม โรงเรียนดวงวิภาจะเป็ นสถานศึกษาทีบ่ ่มเพาะต้นกล้าให้เติบโตขึน้
อย่างแข็งแรงทัง้ ด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม ทีย่ งยื
ั ่ นสืบไป

15

พ.ค.

เปิ ดเรี ยนภาคเรียนที่ 1/2562

15-17 พ.ค.

เลิกเรี ยนเวลา 13.00 น.

20

หยุดวันวิสาขบูชา

พ.ค.

21-28 พ.ค.

เลิกเรี ยนเวลา 15.00 น.
รับสมัครโครงการ Gifted ป.3-6

22-27 พ.ค.

สอบโครงการ Gifted ป.3-6

24

พ.ค.

29

พ.ค.

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้ หวัดใหญ่
ชันเตรี
้ ยมอนุบาล-ป.6 จากโรงพยาบาลนครธน
เริ่ มเรี ยนพิเศษเย็นเลิกเรียน 16.00 น.

ในชีวิตวัยเรี ยนใครๆก็อยากเรี ยนเก่ง เพราะจะเป็ น
โอกาสที่จะสอบเข้ าโรงเรี ยนที่มีชื่อเสียง อีกทัง้ ยังเป็ นความ
ภาคภูมิใจให้ กับพ่อแม่อีกด้ วย ครู มีเทคนิคการเรี ยนเก่ง ที่จะ
มาแนะนา
- พักผ่อนให้ เพียงพอ
- กล้ าถามเมื่อสงสัย
- มีสมาธิในเวลาเรี ยน
- จับประเด็นสาคัญในบทเรี ยนให้ ได้
- อ่านเนื ้อหาคร่ าวๆ ก่อนเรี ยน
- มีเทคนิคในการจาเช่น จาเป็ น รู ปภาพ
จาเป็ น Mind Map
เคล็ดลับเรี ยนเก่ง นามาฝากทุกคน หวังว่า นักเรี ยน
จะนาไปใช้ พฒ
ั นาให้ ตวั เองเรี ยนเก่งขึ ้นกันนะคะ

ลู ก ไม่ อ ยากไปโรงเรี ย น ลู ก ไม่ ย อมไปโรงเรี ย น
ในช่วงเด็กอนุ บาล ระยะเปิ ดเทอมใหม่ๆ นี้มคี าถาม
เรื่องลูกร้องไห้งอแงไม่อยากไปโรงเรียน เด็กทีเ่ พิง่ เข้าเรียนชัน้
อนุ บ าล คือ อายุ ป ระมาณ 3 ขวบ ตามปกติเ ด็ก วัย นี้ จ ะยัง มี
ความกัง วลเวลาที่ต้อ งแยกจากพ่ อแม่ อ ยู่บ้า ง อาจจะร้อ งไห้
งอแงไม่อยากไปโรงเรียนในระยะแรกสัก 2-3 สัปดาห์ พ่อแม่ยงั
ไม่ ต้องกังวลอะไรมากนัก รอให้ ลูกปรับตัว สักหน่ อย ส่ว น
ใหญ่ ก็จ ะดีข้ึน เองค่ ะ สิ่ ง ที่ พ่ อ แม่ ต้ อ งท าก็คื อ ต้ อ งมี จิ ต ใจ
มันคงและมี
่
ความมันใจในตั
่
วลูก ไม่พลอยกังวลตามลูกไป
ด้วย เพราะจะยิง่ ทาให้ลกู กังวลและยิง่ กลัวมากขึน้ ไปอีก ให้ลูก
ไปโรงเรียนทุกวัน เมื่อส่งถึงโรงเรียนแล้วก็พูดลากันเล็กน้อยก็
พอ และบอกว่าพ่อแม่จะมารับตามเวลาโรงเรียนเลิก สาหรับ
เด็กที่ขน้ึ อนุ บาล 2 ไปจนถึง ป.1 ช่วงเปิ ดเทอมใหม่ๆ อาจมี
ปั ญหาเหล่านี้บา้ งนะคะ
ดาบตารวจหญิงสาธิตา อิงคนินนั ท์ ผูป้ กครอง
ด.ช.ชยพล เกษมณี ชัน้ ป.4/4

Summer Holiday
Paul : What did you do in the summer holiday?
คุณไปทาอะไรมาในวันหยุดภาคฤดูรอ้ นปี น้ี
Mary : I went to stay with my cousins in the North
Of Thailand.
ฉันไปอยูก่ บั ญาติของฉัน
ในภาคเหนือของไทยมา
Paul : Did you enjoy your holiday?
คุณสนุกกับวันหยุดของคุณไหม
Mary : Yes, I was. It was great ! How about you?
สนุ กซิ สนุกมาก แล้วคุณละเป็ นไงบ้าง
Paul : I went to Hong Kong. It was such
amazing place.
ฉันไปเทีย่ วฮ่องกงมามันเป็ นสถานทีๆ่
น่าเทีย่ วมาก

“ลมยังมีเปลี่ยนทิศ ไม่แปลกที่ชีวิตจะมีความ
เปลี่ ย น แปลง ” ข อสวั ส ดี น้ อ งๆ ทุ ก คน และว่ า ที่
ประธานสภานักเรียน รุ่นที่ 26 ที่กาลังจะมีการเลือกตั้ง
เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2562 นี้ ในโอกาสนี้พ่ใี บเตยอยาก
ให้น้องๆทุกคนโดยเฉพาะน้องๆตัวแทนนักเรียน ที่จะได้
เข้ามามีบทบาทการเป็นผู้นา มีส่วนร่วมในการช่วยคุณครู
บริหารงานในด้านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เมื่อทุกคน
ได้มาทางานร่วมกันแล้วต้องอาศัยความสามัคคี ความ
อดทน การเสียสละ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมทั้ง
ตังใจทางานอย่างเต็มความสามารถแล้วงานทุกอย่างที่
เราได้ช่วยกัน ทาก็จะสาเร็จตามวัต ถุประสงค์ที่เราตั้งใจ
สุดท้ายนี้พี่ก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดี และช่วยกันพัฒนา
โรงเรียนของเราให้ยั่งยืนตลอดไป
เด็กหญิงมนัสนันท์ บวรพิพัฒน์กุล
ศิษย์เก่าอดีตประธานสภานักเรียนรุ่นที่ 25

