บก.ทักทาย... วันแม่แห่งชาติในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562
และเป็นปีมหามงคลยิ่งเนื่องจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา ทั้งนี้โรงเรียนดวงวิภาจะจัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
เวลา 08.30-11.30 น. เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้นักเรียนทุกคน
ได้ราลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กาเนิด
เมื่อ วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจ้าน้าพรรษา และผ้าอาบน้้าฝน
น้าไปถวายที่วัดสิงห์ และวัดวิสุทธารัตนาราม (วัดน้อย) เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ยอดเงินท้าบุญ
ถวายวัด 94,080 บาท และมีผู้ปกครองครอบครัวชูวัฒนานุรักษ์ (น้องมิว,น้องมิน) และครอบครัวกังวานก้องสกุล
(น้องกิมจุ้ย,น้องจุ๋ย) ได้ถวายต้นเทียนพรรษาครอบครัวละ 1 ต้น โอกาสนี้ต้องขอขอบคุณผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน
ท่านผู้มีจิตศรัทธารวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันสร้างกุศล ผลบุญ ในครั้ง นี้ ขออานาจคุณพระรัตนตรัย ตลอดจนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรื่องยิ่งๆ ขึ้นไป
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แข่งขันอ่านออกเสียงธนาคารธนชาตชั้นป.1-3
แข่งขันอ่านออกเสียงธนาคารธนชาตชั้นป.4-6
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เลิกเรียนเวลา 15.00 น.
พิเศษวันเสาร์เปิดเรียนตามปกติ
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หยุดวันแม่แห่งชาติ
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ส.ค.
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30-31
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Day Camp วิทย์-คณิต สัปดาห์วิทยาศาตร์
นร.ชั้นป.1-2 ทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์
กรุงเทพมหานคร
นร.ชั้นป.3-6 ทัศนศึกษางานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นักเรียนชั้นป.4-6 เข้าค่ายลูกเสือ
ณ โรงเรียนดวงวิภา เช้าไป-เย็นกลับ
(นร.ชัน้ ป.1-3 หยุดเรียน)
นักเรียนชั้นป.4-6 เข้าค่ายลูกเสือ
ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ จ.นครปฐม
(นร.ชัน้ ป.1-3 หยุดเรียน)

ผู้ปกครองดูแลลูกน้อยช่วงหน้าฝน ควรใส่ใจ
สุขภาพเป็นพิเศษ ระวังภัยสุขภาพที่มากับฤดูฝน
1. กลุ่มโรคติดต่อทางน้าและอาหาร
2. กลุ่มโรคติดต่อเชื้อผ่านทางบาดแผล
หรือเยื้อบุผิวหนัง
3. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ
4. กลุ่มโรคที่มียุงเป็นพาหนะ
5. โรคมือ-เท้า-ปาก
ดูแลสุขภาพหน้าฝน เริ่มต้นด้วยตัวคุณเอง
คาแนะนา เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนคือ
1. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ
2. พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ
3. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และดื่มน้าสะอาด
4. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง
5. หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือคลุกคลีกับผู้ป่วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่รู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอ
6. ออกกาลังกายเป็นประจา
7. ระวังอย่าให้ถูกยุงกัด
ที่มา : http://www.kasemrad.co.th

แม่ หรือ มารดา เป็นคาที่เรียกผู้ให้กาเนิด แม่ เป็น
บุคคลสาคัญของครอบครั ว แม่ เป็นผู้มีพระคุณต่อลูกเพราะ
เป็ น ผู้ ใ ห้ ก าเนิ ด เมื่ อ ถึ ง เวลาเป็ น แม่ ค นแล้ ว จะมี ค วามรู้ สึ ก
อย่างไร.. ความรู้สึกแม่ที่มีต่อลูก.. ความรู้สึกของคนเป็น แม่นั้น
แทบไม่แตกต่างกันเลย นั่นคือ รักและห่วงลูก ไม่ว่าลูกจะเป็น
อย่างไร ความรักของแม่ก็ยิ่งใหญ่ ไม่เคยหดหาย ความเจ็บปวด
ยามประคับประคองครรภ์ ไม่ได้ทาให้ความรู้สึกของคนเป็นแม่
เปลี่ยนแปลงไปได้เลย
วันแม่ปีนี้ อยากเชิญชวนให้ลูกๆ แสดงออกถึงความรัก
ความกตั ญ ญู ให้สมกับความรักที่แม่ ได้มอบให้เรามาตลอดทั้ง
ชีวิต เพียงคาพูดว่า "รักแม่" หรือกราบเท้าท่าน แค่นี้ก็ชื่นใจคน
เป็นแม่แล้ว ...
นางณีลภาพร สายธนู ผูป้ กครองของ
ด.ญ.ภัทรวดี หอมนาน ขั้นป.3/4

A :
B :
A :
B :
A :
B :

การปฏิ บตั ิ ตนเป็ นนักเรียนที่ดี ต้องปฏิ บตั ิ ดงั นี้
1. เคารพเชื่อฟั ง พ่อแม่ ครู ผูป้ กครอง และปฏิบตั ติ ามทุกครัง้
2. รูจ้ กั สัมมาคารวะไปมา ลาไหว้ พ่อ แม่ ครู ด้วยการสวัสดี
3. อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนทุกวัน หรือทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส
4. ปฏิบตั ติ นให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน
5. ทางานส่งครูทุกครัง้ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้สาเร็จ และตรงเวลา
6. พูดจาด้วยถ่อยคาทีไ่ พเราะอ่อนหวาน
7. รูจ้ กั แบ่งปันสิง่ ของ ช่วยเหลือเพือ่ น หรือน้องๆ เมื่อตนเองมี
ความพร้อม
8. ช่วยพ่อแม่กวาดบ้าน เช็ดถูบา้ น ทาอาหาร หรือช่วยเท่าที่
ตนเองจะกระทาได้
9. คอยดูแลพ่อแม่เวลาป่ วยไข้
10. มีจติ สาธารณะต่อสังคมส่วนรวมทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส
ด้วยรักและปราถนาดี
ด.ญ.สุภร เฉิน ชัน้ ป.6/3
รองประธานสภานักเรียนรุ่นที่ 26

What is the date today?
วันนี้วนั ทีเ่ ท่าไร
It is the 12th of August.
วันนี้วนั ที่ 12 สิงหาคม
Isn’t it the mother’s day?
มันเป็ นวันแม่ไม่ใช่เหรอ
Yes,it is .What do you do on the
mother’s day?
ใช่ส ิ แล้วเธอจะทาอะไรบ้างในวันแม่
I’m going to buy some jasmine flower for
my mom.
ฉันจะไปซือ้ ดอกมะลิเพือ่ มอบให้แม่หน่อย
Me too, and I will take her to have dinner
at the restaurant.
ฉันก็จะไปเหมือนกัน และฉันจะพาท่านไป
ทานอาหารทีภ่ ตั ตาคารด้วย

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

