บก.ทักทาย... กรกฎามหามงคล...วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โรงเรียนดวงวิภาขอเชิญชวนท่านผูป้ กครองแต่งกายด้วยเสือ้ โทนสีเหลือง ตลอด
เดือ นกรกฎาคม เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา ตามประกาศจาก
รัฐบาล ...ทรงพระเจริญ
สภาพอากาศทีเ่ ย็นลง และความชืน้ ทีเ่ กิดขึน้ ทาให้เกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจ รวมถึงกลุ่มโรคทีเ่ กิดจากยุง
เป็ นพาหะ โรงเรียนดวงวิภาได้ร่วมมือกับสานักงานเขตบางบอนดาเนินการฆ่ายุงลายพร้อมสารวจและทาลายแหล่ง
เพาะพันธุย์ ุงลาย รวมถึงมีการดาเนินการป้ องกันเฝ้ าระวังโรคมือเท้าปาก โดยมีการล้างมือด้วยเจลฆ่าเชือ้ ก่อนเข้า
โรงเรียน การรับประทานอาหารทีถ่ ูกสุขลักษณะ กิ นร้อนช้อนกลางล้างมือ ด้วยความห่วงใยในด้านสุขภาพของ
นักเรียนและผูป้ กครอง จึงขอความร่วมมือให้ผปู้ กครองดูแลสุขภาพของนักเรียนให้แข็งแรงอยูเ่ สมอ
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โรงเรียนได้จดั กิจกรรมแห่ตน้ เทียนพรรษาไปถวายทีว่ ดั สิงห์
และวัดวิสุทธารัตนาราม (วัดน้ อย) ทัง้ นี้ขอเชิญท่านผู้ ปกครอง และนักเรียน ผู้มจี ติ ศรัทธา ร่วมทาบุญตามกาลัง
ศรัทธาโอกาสนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย และสิ่งศักดิ ์สิทธิ ์ทัง้ หลายทัวสากลโลก
่
โปรดดลบันดาลให้ ท่าน
ทัง้ หลายประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปลอดภัย คิด สิง่ ใดหวังสิง่ ใดขอให้สมความ
ปรารถนา ร่ารวยเงินทองและความรู้ มีพลังในการต่อสู้ คิดดี ทาดี และพบเจอแต่สงิ่ ดีๆ กิจการรุง่ เรือ่ งตลอดไป

8-12
15

ก.ค.
ก.ค.

PBL วันสำคัญทำงศำสนำ
กิจกรรมแห่เทียนเข้ำพรรษำ
เลิกเรียนเวลำ 15.00 น.

16
17

ก.ค.
ก.ค.

หยุดวันอำสำฬหบูชำ
หยุดวันเข้ำพรรษำ

22-24 ก.ค.
25

ก.ค.

26

ก.ค.

27
28
29

ก.ค.
ก.ค.
ก.ค.

สอบระหว่ำงภำค 1/2562
เลิกเรียนเวลำ 15.00 น.
- วันภำษำไทยแห่งชำติ
- กิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำติ
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
รัชกำลที่ 10

หยุดเรียนพิเศษเสำร์
วันเฉลิมพระชนมพรรษำรัชกำลที่ 10
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
รัชกำลที่ 10

“ฝึ กวิ นัยให้ลูก” คือ “กุญแจสู่ความสาเร็จ”
การฝึ กวินัย คือ การให้เด็กเรียนรู้และสามารถแยกแยะได้ว่า
อะไรดี อะไรไม่ดี พฤติกรรมที่เหมาะสมในแต่ละทีเ่ ป็ นอย่างไร
สอนทักษะการอยู่ร่วมกับคนอื่น ทีส่ าคัญคือ เด็กจะต้องเรียนรู้
และเข้ า ใจอารมณ์ ข องตัว เอง เพราะการที่ ค นเราจะอยู่
ร่วมกับคนในสังคมได้นนั ้ นอกจากจะเข้าใจตัวเองแล้ว ยังต้อง
เข้าใจคนอื่นด้วย การฝึ กวินัยจะต้องเริม่ จากที่บา้ น โดยมีหลัก
พืน้ ฐานง่ายๆ 3 ข้อ คือ 1. การกระทาของเด็กจะต้องไม่สร้าง
ความเดื อ ดร้อ นให้ ผู้อื่ น 2. ไม่ ส ร้ า งความเดื อ ดร้ อ นให้
ตัวเอง และ3. ไม่เป็ นการทาลายข้าวของพ่อแม่ควรตัง้ กฎ
แต่ ไ ม่ มากมายจนเกิน ไป กระท าใดที่ไ ม่ เป็ น อันตราย ก็ค วร
ปล่อยให้เด็กได้เรียนรูแ้ ละแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เช่น ถือน้ าดื่ม
เองแล้วทาน้ าหก จะทาอย่างไร เป็ นต้น ในทางตรงข้าม หาก
พ่อ แม่ ท าทุ ก อย่า งให้ ลู ก เด็ก ก็จ ะเติ บ โตมาเป็ นคนที่ ท า
อะไรไม่เป็ น ไม่ร้จู กั การแก้ปัญหาและขาดความมันใจใน
่
ตัวเอง
แหล่งข้อมูล พญ.เบญญาชลี เตชะแสนศิริ บทความ เลีย้ งลูกให้มวี นิ ยั

ในเดือนกรกฎาคม มีวนั สาคัญอะไรบ้าง สาคัญอย่างไร? (ส่งคาตอบได้ทค่ี รูบรรณารักษ์
ทัง้ ระดับชัน้ อนุบาล และประถม) แจกรางวัลในวันศุกร์สปั ดาห์ท่ี 3 ของเดือน

นิ สยั ของแม่ท่ลี ูกจะซึมซับโดยที่ไม่ตอ้ งสอน
การสอนลูกมีความสาคัญ แต่สง่ิ ทีส่ าคัญกว่าคือ การกระทาของคุณ
ลูกจะทาตามคุณแม้คุณไม่ตอ้ งสอน ไม่ตอ้ งบอก ดังคาทีว่ ่า การกระทา
สาคัญกว่าการพูด ฉะนัน้ คุณแม่ตอ้ งระมัดระวังและต้องทาตัวเป็ น
ตัวอย่างทีด่ แี ก่ลูกนะคะ เวลาตืน่ นอนของแม่ แม่ตน่ื สาย ลูกก็จะเป็ นเด็ก
ตืน่ สาย เพราะแม่ไม่สามารถปลุกเขาให้ตน่ื เร็วได้ การอาบนา้ แม่อาบนา้ ทุก
วันหรือเปล่าอาบวันละกีร่ อบ การอาบของแม่เป็ นยังไง อาบนา้ เร็ว อาบนา้
ช้า ลูกก็จะเหมือนเราการจัดการสิง่ ทีต่ อ้ งทาในแต่ละวัน คุณเป็ นแม่ทเ่ี ป็ น
ระเบียบ หรือเป็ นแม่ทท่ี าทุกอย่างเร่งรีบ ฉุกละหุก คุณเป็ นแม่แบบไหน
คุณก็จะเห็นลูกของคุณเป็ นแบบนั้นในอนาคต ปฏิสมั พันธ์ต่อบุคคล
รอบตัว ถ้าคุณเป็ นแม่ทม่ี นี า้ ใจ เอื้ออาทรต่อคนในครอบครัว ลูกคุณก็จะ
น่ารักกับครอบครัว แต่ถา้ แม่มปี ญั หา ทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัว
ลูกก็จะเจริญรอยตามอย่าง ไม่มคี วามอ่อนโยน การเอาใจใส่ต่อคนรอบ
ข้าง คุณเคยส่งการ์ดขอบคุณให้ใครหรือเปล่า ส่งของขวัญเนื่องในเทศกาล
ต่างๆ ให้ใครบ้าง ให้คุณทาสิง่ เหล่านี้แล ้วชวนลูกคุณทาด้วย ลูกก็จะ
กลายเป็ นคนน่ารัก รูจ้ กั นึกถึงคนอืน่ อยากให้ลูกคุณเป็ นคนดี เราก็ตอ้ ง
เป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั ลูกนะคะ
น.ส.เกษร ศิรสิ าขา (ผูป้ กครอง)
ด.ญ.วิรดา บุญมัน่ ชัน้ ป.3/4

A: When is Asalha Puja Day this year?
วันอาสาฬหบูชาปี น้ตี รงกับวันทีเ่ ท่าไร
B: It is on the 16th of July.
ตรงกับวันที่ 16 กรกฏาคม
A: Is it the important day of Buddhist?
มันเป็ นวันสาคัญของชาวพุทธใช่หรือไม่
B: Yes , it is . It is the Buddha's first
sermon in the Deer Park in Benares, ?
ใช่สเิ พราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง
ปฐมเทศนาเป็ นครัง้ แรก
ทีป่ ่ าอิสปิ ตนมฤคทายวัน
A : Is it the official holiday?
มันเป็ นวันหยุดราชการด้วยใช่ไหม
B: Yes, of course.
ใช่แน่นอน

โรงเรี ย นดวงวิ ภ า ได้ท าการเลื อ กตั้ง สภา
นักเรี ยนรุ่ นที่ 26 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 62
บัดนี้ การเลือกตั้งได้เสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เราก็
ได้ประธานนักเรี ยนคนที่ 26 ประจาปี การศึกษา 2562
และได้แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ ดังนี้
1. ด.ญ.ธนิสรา สาลี ป.6/3 ประธาน
2. ด.ญ.สุ ภร เฉิน ป.6/3 รองประธาน
3. ด.ญ.จิตติมา ตติยประภา ป.4/4 รองประธาน
“ มุ่งมัน่ เสี ยสละ สามัคคี ”
ด.ญ.ธนิสรา สาลี
ประธานนักเรี ยนรุ่ นที่ 26

