บก.ทักทาย ในช่วงเดือนมิถุนายนทีผ่ ่านมาโรงเรียนดวงวิภา ได้มกี ารจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาผูเ้ รียนอาทิเช่น
กิจกรรมเลือกตัง้ สภานักเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมส่งเสริมสิง่ แวดล้อมโลก กิจกรรมเดย์แคมป์ วันสุนทรภู่ กิจกรรมวันสถาปนา
ลูกเสือ และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งวัตถุประสงค์ท่ไี ด้จดั โครงการเหล่านี้ข้นึ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรูใ้ นความ
เป็ นประชาธิปไตย รูห้ น้าทีข่ องตนเอง แสดงถึงความกตัญญูต่อผูม้ พี ระคุณ ค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ตามวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย
การตระหนักรูค้ ณ
ุ ค่าร่วมอนุรกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรสิง่ แวดล้อมภายในชุมชน สังคม และประเทศชาติสบื ไป
ทัง้ นี้เมื่อวันเสาร์ท่ี 2 มิถุนายน 2561 ทีผ่ ่านมาโรงเรียนดวงวิภา นาโดยผูอ้ านวยการโรงเรียน ดร.ชวาลี สกุลเอีย่ มไพบูลย์
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือกิจกรรม
โรงเรียนศีล 5 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 13 โรงเรียน และ 1 ใน 13 โรงเรียนนัน้ มีโรงเรียนเอกชนเพียงโรงเรียนเดียว คือ
โรงเรียนดวงวิภา ซึง่ ได้ส่งเข้าร่วมแข่งขันเป็ นปี แรก ผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียนดวงวิ ภาสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิ ศ
อันดับ 1 มาครอง ซึง่ เป็ นความภาคภูมใิ จทีค่ ณะครูและนักเรียนโรงเรียนดวงวิภา ได้จดั ทากิจกรรมต่างๆ เกีย่ วกับโรงเรียนศีล 5 ไม่ว่า
จะเป็ น กิจกรรมวัน สาคัญทางศาสนา กิจกรรมของหายได้คืน กิจกรรมสวดมนต์ประจ าวัน ที่ส่งเสริม ในด้า นคุณธรรม จริย ธรรม
และกิจกรรมอืน่ ๆ ทีน่ กั เรียนได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง
ส าหรับ เดือ นกรกฎาคมนี้ ม ีว ัน ส าคัญ คือ วัน อาสาฬหบู ช า วัน เข้ า พรรษา และวันเฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10 โรงเรียนได้จดั กิจกรรมแห่ตน้ เทียนพรรษาไปถวายทีว่ ดั สิงห์ และวัดวิสทุ ธารัตนาราม (วัดน้อย) ทัง้ นี้ขอ
เชิญท่านผูป้ กครอง และนักเรียน ผูม้ จี ติ ศรัทธา ร่วมทาบุญตามกาลังศรัทธา
โอกาสนี้ ขออาราธนาคุณ พระศรีร ตั นตรัย และสิ่งศักดิ ์สิทธิ ์ทัง้ หลายทัวสากลโลก
่
โปรดดลบันดาลให้ ท่า นทัง้ หลายและ
ครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปลอดภัย คิดใดหวังใดขอให้สมความปรารถนา ร่ารวยเงินทอง
และความรู้ มีพลังในการต่อสู้ คิดดี ทาดี และพบเจอแต่สงิ่ ดีๆ กิจการรุง่ เรือ่ งตลอดไป

2

ก.ค.

4-5

ก.ค.

16-20 ก.ค.
18-20 ก.ค.

โครงการ “การอ่านสู่การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพและสุขภาวะเมื่อก้าวสู่วัยสาว”
จากบริษัทนานมีบุ๊คส์นักเรียนชั้นป.4-6
เวลา 13.00-15.00 น.
อบรมให้ความรู้ ความปลอดภัย
ข้อควรปฏิบตั ินักเรียนที่นั่งรถตู้โรงเรียน
PBL วันสาคัญทางศาสนา
สอบระหว่างภาค 1/2561
เลิกเรียนเวลา 15.00 น.
บริษัทเนสท์เล่ จัดวิทยากรนักฟุตบอล
เยาวชนทีมชาติไทยสอนทักษะ
และแนะนาเทคนิคการเล่นฟุตบอล
ให้กบั นักเรียน เวลา 11.30-12.30 น.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรชั กาลที่ 10
- กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
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ก.ค.

26

ก.ค.

27
28

ก.ค.
ก.ค.

หยุดวันอาสาฬหบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
งดเรียนพิเศษวันเสาร์

29
30

ก.ค.
ก.ค.

วันภาษาไทยแห่งชาติ

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที่ 10

**วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เปิดเรียนตามปกติ**

คงเคยได้ยนิ คำว่ำ “เด็กติดเกม” ควำมจริงกำรเล่นเกม
มีทงั ้ ประโยชน์และโทษ ประโยชน์ทไ่ี ด้จำกกำรเล่นเกมคือ เพิม่
ทักษะควำมสำมำรถในกำรพิมพ์ดดี ฝึ กกำรวำงแผน กำรทำงำน
เป็ น ทีม และรู้จกั แบ่ง หน้ ำที่ ฝึ ก สมำธิ ฝี กทักษะควำมสัม พัน ธ์
ระหว่ำงมือและตำ ฝึ กควำมรอบคอบ มีควำมอดทนและควำม
พยำยำม ส่วนข้อเสี ยได้แก่ แสบตำ ปวดข้อมือ เบื่ออำหำร
อดนอน ตื่ น สำยท ำให้ ผ ลกำรเรี ย นตกต่ ำ สุ ข ภำพจิ ต เสี ย
มีพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่ดีก่อให้เกิดปั ญหำตำมมำ เมื่อมีทงั ้
ประโยชน์และโทษ แต่ยงั ต้องการเล่นเกมอยู่กค็ วร ตัง้ กติ กา
ก่ อนว่าจะให้ เล่นได้ กี่ชวั ่ โมง หรือจะให้ เล่นได้เฉพาะในวัน
ไหนบ้าง และรู้จกั เลือกประเภทของเกมให้เหมำะสม กำรรู้จกั

แบ่งเวลำทำตำมกติกำและ รู้จกั เลือ ก ก็จะทำให้เรำได้รบั
ผลประโยชน์ทด่ี ใี ห้กบั ตนเอง

ต้นรวงผึ้งเป็ นไม้ยนื ต้นขนำดกลำง มีช่อื ท้องถิ่น
ว่ำน้ำผึง้ สำยน้ำผึง้ และดอกน้ำผึง้ มีดอกสวยงำม ออกดอก
เต็มต้น มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ให้ร่มเงำ ปลูกเลี้ยงง่ำย ทนแล้ง
เป็ นไม้มงคลเหมำะสำหรับคนธำตุไฟ เหตุผลที่ ต้นรวงผึ้ง
เป็ นพรรณไม้ประจารัชกาลที่ 10 เนื่องจำกต้นรวงผึ้ง มี
ดอกสีเหลือง เป็ นสีท่ตี รงกับวันพระรำชสมภพคือ วันจันทร์
28 กรกฎำคม พุทธศักรำช 2495 ซึ่งต้นรวงผึ้งจะผลิดอก
ออกสีเ หลือ งบำนสะพรัง่ อยู่ ใ นช่ ว งเดือ นพระรำชสมภพ
ในช่วงเดือนกรกฎำคม – สิงหำคม ต้นรวงผึง้ เป็ นต้นไม้ทรง
ปลูกพระรำชทำน หำกครำใดทีพ่ ระองค์ท่ำนเสด็จฯ พระรำช
กรณี ย กิ จ ตำมสถำนที่ ต่ ำ งๆ จะทรงปลู ก ต้ น รวงผึ้ ง
พระรำชทำนไว้เพื่อเป็ นตัวแทน แห่งพระองค์ท่ำน เพื่อเป็ น
สิรมิ งคลแก่รำษฎรเสมอ
นำงขนิษฐำ ทะเสนฮด ผูป้ กครอง
เด็กหญิงวรพิชชำ ธรฤทธิ ์ ชัน้ ป.1/4

โรงเรียนดวงวิภา ได้ทาการเลือกตั้งสภานักเรียน
รุ่นที่ 25 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิ ถุนายน 2561 บัดนี้ การเลือ กตั้ ง
ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราก็ได้ประธานนักเรียนคนที่ 25
ประจาปีการศึกษา 2561 และได้แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ดังนี้
1. เด็กหญิงมนัสนันท์ บวรพิพฒ
ั น์กุล ป.6/3 ประธานนักเรียน
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์ จ้อยเจือ ป.6/3 รองฝ่ายวิชาการ
3. เด็กชายปุลวัชร อินทโฉม ป.6/3 รองฝ่ายกิจการนักเรียน
4. เด็กชายจิรพัชร ดิษยบุตร ป.6/1 รองฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5. เด็กหญิงชญานิศ สิงห์ปฐมชัย ป.6/3 รองฝ่ายงบประมาณ
6. เด็กหญิงจิตตชนก ครุฑทอง ป.6/3 เลขานุการ
ซึ่ ง แต่ ล ะฝ่ า ยจะประกอบไปด้ ว ยคณะท างานฝ่ า ยละ
14 คน โดยแบ่งเป็นหัวหน้าของแต่ละฝ่าย และคณะทางานของ
ฝ่ายต่างๆ

“ ร่วมใจ เสียสละ สามัคคี ”
เด็กหญิงมนัสนันท์ บวรพิพฒ
ั น์กุล
ประธานนักเรียนรุ่นที่ 25
นายพงศกร มหาชน
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

Asalha Bucha Day.
A: When is the Asalha Bucha Day ?
วันอำสำฬหบูชำ คือ วันอะไร
B: It is on the full moon day of the eighth month of
the lunar calendar year.
วันอำสำฬหบูชำ คือวัน ขึน้ 6 ค่ำ เดือน 8
A: What events had happened on these days?
เกิดเหตุกำรณ์สำคัญอะไรในวันนี้
B: Lord Buddha delivered his first sermon to five
ascetics at Benares in India over 2,500 years ago.
พระพุทธเจ้ำทรงเทศนำสังสอนเบญจวคี
่
ทงั ้ ห้ำ
และแสดงโอวำทะปฏิโมกเป็ นครัง้ แรก
A: What do the Buddhists do on this day?
ชำวพุทธทำอะไรบ้ำงในวันนี้
B: They go to make merit and listen to the sermon in
the morning. In the evening they participate in the
candle light procession.
ชำวพุทธจะไปทำบุญ และฟั งธรรมในตอนเช้ำ ในตอนเย็น
พวกเขำก็จะไปเวียนเทียน

ในเดือนกรกฎาคม มีวนั สาคัญอะไรบ้ าง สาคัญ
อย่างไร? (ส่งคาตอบได้ ที่ครูบรรณารักษ์ ทังระดั
้ บชันอนุ
้ บาล
และประถม) แจกรางวัลในวันศุกร์ สปั ดาห์
ที่ 3 ของเดือน

