บก.ทักทาย...เดือนสิงหาคมเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย เนื่องจากในวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังถือเป็น
วันแม่แห่งชาติด้วย โดยมี คาขวัญวันแม่ 2561 “เมื่อเรารวมกาลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอม
รวมร่วมปัญญา จักนาพาชาติตนรอดพ้นภัย” ทั้งนี้โรงเรียนดวงวิภา ได้มีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ในวันศุกร์ที่
10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-11.30 น. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
อีกทั้งนักเรียนทุกคนได้ราลึกถึงพระคุณ และแสดงออกถึงความรักความผูกพันต่อผู้ให้กาเนิด
วันที่ 14 สิงหาคม เป็นอีกหนึ่งวันสาคัญ โรงเรียนดวงวิภาได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานเปิดอาคารเรียน 30 ปี ถือเป็นมงคลยิ่งแก่โรงเรียน
ทั้งนีเ้ มื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจานาพรรษา และผ้าอาบน้าฝน นาไปถวาย
ที่วัดสิงห์ และวัดวิสุทธารัตนาราม (วัดน้อย) เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ยอดเงินทาบุญถวายวัด 86,144 บาท
และมีผู้ปกครองถวายต้นเทียนพรรษา 1 ต้น เด็กหญิงเพชรชมพู ชูวัฒนานุรักษ์ (น้องมิว K.2/4) และถวายต้นเทียนพรรษา 2 ต้น
พร้อมชุดสังฆทาน 5 ชุด โดยครอบครัวบวรพิพัฒน์กุล (น้องใบเตย,น้องเตเต้) ครอบครัวจิตรุ่งอนันต์ (น้องปลื้ม,น้องเปรม) และ
ครอบครัวมูลจันทร์ (น้องเบสท์) โอกาสนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ท่านผู้มีจิตศรัทธารวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ได้ร่วมกันสร้างกุศล ผลบุญในครั้งนี้ ขออานาจคุณพระรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรื่องยิ่งๆขึ้นไป

10
11

ส.ค.
ส.ค.

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เลิกเรียนเวลา 15.00 น.
พิเศษวันเสาร์เปิดเรียนตามปกติ

13
14

ส.ค.
ส.ค.

หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
หยุดเรียนเนือ่ งในวันเปิดอาคารเรียน 30 ปี

15-17
17

ส.ค.
ส.ค.

22

ส.ค.

23

ส.ค.

24

ส.ค.

Day Camp วิทย์-คณิต สัปดาห์วิทยาศาตร์
ร่วมกิจกรรม To Be Number One
ณ ร.ร.มัธยมวัดสิงห์
นร.ชั้นป.1-2 ทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
จังหวัดปทุมธานี
นร.ชั้นป.3-6 ทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน
- ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก
และหยอดโปลิโอนักเรียนชั้นป.1
- ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ-บาดทะยักนักเรียนชัน้ ป.6
สอบประจาเดือน
นักเรียนชัน้ ป.2-3 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ร.ร.ดวงวิภา
(นร.ชัน้ ป.1 , 4-6 หยุดเรียน)

28-30 ส.ค.
31
ส.ค.

จากการเซ็ น สั ญ ญา MOU ของโรงเรี ยนดวงวิ ภ ากั บ
โรงเรี ย น BeiJingYiLinHuaer สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เมื่ อ 23
กรกฏาคม 2561 ตัว แทนนั ก เรี ย นของดวงวิ ภ าไปเป็ นนัก เรี ยน
แลกเปลี่ยน 10 คน ณ เมืองเซิ นเจิ้ น และทาให้เกิ ดสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างเยาวชนไทย-จีน
ขณะนี้ ใกล้ถึงเทศกาลวันแม่ของไทยแล้ว มาดูกนั ว่าวันแม่
ของประเทศจีนคือวันไหน? ที่ประเทศจีน ตรงกับวันที่ 2 ของเดือน
ที่ 4 ของทุกปี อย่างไรก็ตามเพื่อป้ องกันความสับสนในการนับวัน
ชาวจีนในแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และมาเก๊า มักเฉลิมฉลองวันสาคัญนี้
ในวันอาทิตย์ ที่ 2 ของเดื อนพฤษภาคม เช่นเดียวกับที่ อเมริ กา ใน
อดี ตลูกๆมักมอบดอกไม้จีน (จาฉ่ ายหรื อกิ มฉอย) หรื อ Day Lilly
ให้กบั ผูเ้ ป็ นแม่ แต่ในปั จจุบนั ก็เปลี่ยนมามอบเป็ นดอกคาร์เนชัน่ แทน
จะประเทศใดก็แล้วทุกคนล้วนแต่รักคุณแม่และสานึ กใน
พระคุณของแม่เหมือนๆกัน วันที่ 12 สิ งหาคน อย่าลืม
ไปกราบเท้าระลึกถึงพระคุณแม่ และให้รักแม่ทุก ๆ วัน
ทุก ๆ ลมหายใจของเรา

E-Card หรือ Electronic Card หมายถึง บัตรอวยพร
หรื อ บั ตรทั กทายในรู ป แบบอิ เลคโทรนิ ค ซึ่ งในปัจ จุบั น มี
เว็ บ ไซต์ เ ป็ น จ านวนมากทั้ ง ไทย และต่ า งประเทศ เช่ น
www.123cards.com,www.hallmarkecards.com ทีใ่ ห้
บริ ก ารส่ ง E-Card ในวาระหรื อ เทศกาลต่ า ง ๆ ที่ แ สน
สะดวกสบาย ซึ่ ง มี ทั้ ง แบบที่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยและไม่ ต้ อ งเสี ย
ค่า ใช้ จ่ า ย มีก าร์ ด แบบต่ างๆ ให้ เลื อกมากมายหลายแบบ
แต่ ล ะแบบจะบรรจุ ข้ อ ความ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว
และเสียงเพลง ที่ผู้ส่งสามารถเลือกตกแต่งได้เองตามที่ต้องการ
ข้อมูลที่ควรจะเตรียมไว้ก่อนที่จะใช้บริการส่ง E-Card
ก็ คื อ ชื่ อ -นามสกุ ล และ E-Mail address ของผู้ รั บ และของ
ตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นในการที่เว็บไซต์ต่าง ๆ เหล่านั้นจะใช้
เป็นเส้นทางส่ง E-Card ไปถึงผู้รับปลายทาง เตรียมอวยพร
คุณแม่แล้วหรือยังค่ะ
น.ส.อัญชลี ใจซื่อกุล ผู้ปกครองของ
ด.ช.ธีร์กานต์ และด.ญ.ศุภาพิชญ์ โกมลสิงห์

วันนีด้ ิฉันด.ญ.มนัสนันท์ บวรพิพฒ
ั น์กลุ ประธาน
นักเรียนโรงเรียนดวงวิภารุน่ ที่ 25 จะขอฝากเรือ่ งของการปฏิบตั ิ
ตนในการเป็นลูกที่ดีตอ่ พ่อแม่ ดังนี้
1. ใช้สอยเงินที่พอ่ แม่ให้อย่างประหยัด
2. ไปมาลาไหว้พ่อแม่ด้วยการ สวัสดี
3. เรียกพ่อแม่ทานข้าวทุกครั้ง
4. ช่วยพ่อแม่กวาดบ้าน เช็ดถูบ้าน ทาอาหาร หรือช่วยเท่าที่
ตนเองจะกระทาได้
5. พูดจาไพเราะกับพ่อแม่
6. คอยดูแลพ่อแม่เวลาป่วยไข้
7. ช่วยซักเสื้อผ้าให้พอ่ แม่
8. ช่วยล้างถ้วยจานให้พ่อแม่ เวลาทานอาหารเสร็จแล้ว
9. วันเกิดเรากราบขอพรจากพ่อแม่ และมีของมอบให้ท่าน
ด้วยรักและปราถนาดี
ด.ญ.มนัสนันท์ บวรพิพัฒน์กุล
นายพงศกร มหาชน
ประธานนักเรียนรุน่ ที่ 25
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

“Happy Mother’s Day’’
A : What is the date today ?
วันนี้วนั ทีเ่ ท่าไร
B : It is the 12th of August.
วันนี้วนั ที่ 12 สิงหาคม
A : Isn’t it the mother’s day ?
มันเป็ นวันแม่ไม่ใช่เหรอ
B : Yes, it is .What do you do on the mother’s day?
ใช่ สิ แล้วเธอจะทาอะไรบ้างในวันแม่
A : I’m going to make a mother’s day card for her.
ฉันจะทาการ์ดวันแม่มอบให้แก่เธอ
B : Me too, and I will give her a garland of jasmine
flowers.
ฉันก็จะทาเหมือนกัน และฉันจะมอบพวงมาลัยดอกมะลิ
ให้แก่เธอด้วย

ในเดือนสิงหาคม มีวนั สาคัญอะไรบ้าง สาคัญอย่างไร? (ส่งคาตอบได้ทค่ี รูบรรณารักษ์
ทัง้ ระดับชัน้ อนุบาล และประถม) แจกรางวัลในวันศุกร์ท่ี 3 ของเดือน

