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สวัสดีท่านผู้ปกครองในเดือนกันยายน 2561 นี้ โรงเรียนดวงวิภามี กิจกรรมที่สาคัญในรอบปีนั่นก็คือการแข่งขัน
ทักษะวิชาการครั้งที่ 16 จัดโดยชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนดวงวิภาส่งนักเรียนคนเก่งตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาเข้า
ร่วมการแข่งขัน ซึ่งในปีที่ผ่านๆ มา โรงเรียนดวงวิภาได้ตาแหน่งชนะเลิศคะแนนรวมครองถ้วยเกียรติยศทั้งระดับอนุบาลและประถม
โดยเฉพาะ ระดับชั้นอนุบาลครองถ้วยรางวัลชนะเลิศมาแล้ว 6 สมัย 5 ปีซ้อนนาความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียน คณะครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง ผู้ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ อย่างสุดความสามารถต่อการฝึกซ้อม โรงเรียนตระหนักดีว่าการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันวิชาการ เป็นการพัฒนาความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้ กับนักเรียนได้พัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ
ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม สานักงานเขตบางบอน กรุงเทพฯ โดยสานักอนามัยและกรมสาธารณสุข
ได้เข้าตรวจการจัดการสุขาภิบาลอาหารภายในโรงเรียนดวงวิภา ว่ามีขั้นตอนกระบวนการประกอบอาหารที่ถูกต้องสะอาด ปลอดภัย ถูก
หลักอนามัย หรือไม่ รวมถึงการตรวจสารเจือปน ที่ปนเปื้อนในอาหาร จากการตรวจสอบพบว่าโรงเรียนดวงวิภาได้ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน การจัดสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ทางสานักงานเขตบางบอน ได้ประกาศผลแล้วปรากฏว่า การบริหารจัดการสุขาภิบาล
อาหารของโรงเรียนดวงวิ ภาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดีมากถึง 6 ปีซ้อน ซึ่งบ่งบอกถึงความเอาใจใส่ของทางโรงเรียน และ
ตระหนักถึงความปลอดภัยทางด้านโภชนาการอาหารของผู้รับบริการอาหาร ทั้งครู นักเรียน และบุคคลากรของโรงเรียนอย่างจริงจัง
ขอแจ้งการเรียนพิเศษเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนเปิดสอนพิเศษในระหว่างวันที่
1-29 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30-15.00 น. เน้นการเรียน 5 กลุ่มสาระไทย , คณิต , วิทย์ , สังคม , อังกฤษ (ครูไทยและครูต่างชาติ)
และเสริมคอมพิวเตอร์ ว่ายน้า (รับสมัครบุคคลภายนอกด้วย)
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นักเรียนชั้นป.2-6 สอบ Tedet คณิต-วิทย์
เวลา 08.00-12.00 น. ณ ร.ร.ดวงวิภา
แข่งขันวิชาการคาทอลิก
ณ ร.ร.เปรมประชาวัฒนา จ.นนทบุรี
เคลือบฟลูออไรด์ ตอ.-ป.6
จากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 ฯ
นักเรียนชั้นป.4-6 เข้าค่ายลูกเสือ
ณ ร.ร.ดวงวิภา (นร.ชัน้ ป.1-3 หยุดเรียน)
นักเรียนชั้นป.4-6 เข้าค่ายลูกเสือ
ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ จ.นครปฐม
(นร.ชัน้ ป.1-3 หยุดเรียน)
สอบภาคปฏิบัติ
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
เลิกเรียนเวลา 15.00 น.
ปิดภาคเรียนที่ 1/2561
เปิดเรียนพิเศษตุลาคมเวลา 8.30-15.00น.
วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
หยุดวันปิยมหาราช
กิจกรรมฮาโลวีน
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
- ประชุมผู้ปกครองเตรียมอนุบาล ขึ้นอ.1
- ประชุมผู้ปกครองอนุบาล 3 สอบเข้าป.1

วันเยาวชนแห่ งชาติ ตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี
องค์การสหประชาชาติได้ กาหนดให้ ปีพ.ศ. 2528 เป็ นปี เยาวชน
สากล และขอให้ ประเทศสมาชิกร่ วมเฉลิมฉลองปี เยาวชนสากล
สาหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถนุ ายน
2528 ก าหนดให้ วัน ที่ 20 กัน ยายนของทุก ปี เป็ น วัน เยาวชน
แห่งชาติ โดยถือว่าเป็ นวันที่เป็ นสิริมงคล อันเนื่องมาจากตรงกับ
วันคล้ ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริ ย์แห่งราชวงค์จกั รี
ถึงสองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็ จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
และพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัว อานัน ทมหิ ด ล นอกจากนี ้
พระมหากษัตริ ย์ทัง้ สองพระองค์ยังขึน้ ครองราชสมบัติขณะยัง
ทรงพระเยาว์ เ หมื อ นกัน อี ก ด้ ว ย โดยมี เ ป้า หมายหลัก คื อ ให้
เยาวชนช่ วงอายุ 15-25 ปี ได้ ตระหนักถึงความสาคัญในการ
พัฒ นาตนเอง พัฒ นาชุม ชน พัฒ นาประเทศ ในวัน เยาวชน
แห่ ง ชาติ ข องทุ ก ปี หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องได้ มี ก ารจั ด
กิจกรรมต่าง ๆ ขึ ้น เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ เยาวชนได้ ตระหนักถึง
บทบาทหน้ าที่ของตนทัง้ ในด้ านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เช่น
การคัดเลือกเยาวชนผู้ทาคุณประโยชน์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อมอบ
รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติให้ เป็ นการประกาศเกียรติคณ
ุ และ
ให้ กาลังใจแก่เยาวชนผู้ทาความดี

พ่อแม่หลายท่านคงมีความกังวลใจไม่น้อยเมื่อพบว่า
ลูกโกหก ซึ่งจริง ๆ แล้วการที่ลูกพูดโกหกนั้นอาจเกิดมาจาก
หลายสาเหตุ เด็กวัย 2-3 ขวบ อาจเป็นเพราะลูกยังไม่เข้าใจ
หรือยังไม่สามารถแยกแยะความจริงกับจินตนาการได้อย่าง
ชัดเจน ดังนั้นในวัยนี้พ่อแม่จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้คาว่า “เด็ก
โกหก” เพราะจะกลายเป็นการตอกย้าพฤติกรรมนั้น เด็กวัย
ประมาณ 7 ขวบขึ้นไปซึ่ง ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมโกหก แต่การ
โกหกนั่นก็อาจจะยังไม่ได้เกิดจากความตั้งใจที่จะโกหกจริงๆ
อาจเป็ น แค่ พ ฤติ ก รรมหนึ่ ง ที่ เ ด็ ก แสดงออกมาเพื่ อ ปกป้ อ ง
ตั ว เอง ซึ่ ง พ่ อ แม่ จ ะต้ อ งรี บ แก้ ไ ขด้ ว ยการแนะน าและช่ ว ย
อธิบายให้ลูกฟังว่าพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี พ่อแม่ควร
เป็นแบบอย่างที่ดี พ่อแม่ไม่ควรหลอกหรือบอกให้ลูกทาอะไร
โดยใช้เหตุผลที่เกินจริง หรือเมื่อพ่อแม่ให้สัญญาอะไรกับลูกไว้
ก็ควรที่จะทาตามสัญญานั้น ๆ หลีกเลี่ยงการบังคับมากเกินไป
ไม่ซ้าเติมหรือตอกย้าเมื่อลูกทาผิด พูดคุยและใช้เวลาอยู่กับลูก
ให้มาก หลีกเลี่ยงการลงโทษที่รุนแรง แต่ควรใช้การพูดคุยทา
ความเข้าใจแสดงความชื่นชมที่ลูกทาผิดแล้วสารภาพ
น.ส.ขนิษฐา สุวรรณเสรีรักษ์ ผู้ปกครอง
ด.ญ.พิชามญชุ์ สุวรรณเสรีรักษ์ ชั้นป.5/1

การกระทาตนเป็น เยาวชนที่ดขี องสังคม

เนื่องในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชน
แห่งชาติ เยาวชนที่ดี คือ เยาวชนที่ดาเนินชีวิตในสังคม โดยมี
ความคิดดี จิตใจดี และปฏิบัติดี มีความเอื้ออาทรเห็นคุณค่า
และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน
ลักษณะของเยาวชนที่ดีในสังคม
เยาวชนทีด่ ีในสังคมควรมีลกั ษณะดังนี้
1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม
2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3. เป็นคนมีเหตุผล
4. ยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่
5. มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม
6. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 7. เคารพในสิทธิและเสรีภาพ
8. ปฏิบัตติ ามหลักศีลธรรม 9. ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ด้วยรักและปราถนาดี
ด.ญ.มนัสนันท์ บวรพิพัฒน์กุล
ประธานนักเรียนรุน่ ที่ 25

นายพงศกร มหาชน
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

Moon cake Festival.
John : When is the Mid-Autumn Festival in Thailand?
วันไหว้พระจันทร์ ในประเทศไทยคือวันที่เท่าไร่.
Ping : It’s on the 15th day of the eighth month of Lunar
calendar.
มันตรงกับวันที่ ๑๕ เดือน แปด ตามปฏิทินทางจันทรคต
John : What do you do on this day?
พวกเธอทาอะไรบ้างในวันนั้น
Ping : We celebrate the festival with moon cakes.
We come back to our family, drink and eat
together.
พวกเราจะฉลองเทศกาล ด้วยขนมไหว้พระจันทร์
เราจะกลับไปเยี่ยมครอบครัวกินและดื่มร่วมกัน.
John : That sounds nice . May I join the festival with you?
ฟังดูแล้วน่าสนใจดีนะ ฉันขอไปร่วมงานกับครอบครัว
เธอจะได้ใหม
Ping : Sure ! You’re welcome.

ได้ซิ ด้วยความยินดี

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

