
 
         สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ ปกครองทุกท่านต้องขออภัยท่ีเวลา
ล่วงเลยไปแล้วกว่าจุลสารฉบับนีจ้ะออกมาสู่มือท่าน แต่ก็ขอ
อนุญาตอวยพรปีใหม่ให้กับผู้ ปกครองทุกท่านตลอดจนบุตร
หลานและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง ประกอบกิจการงานให้เจริญก้าวหน้า
ยิ่งๆขึน้ไป มีฐานะท่ีมั่งคั่ง มั่นคงตลอดไป และขอขอบคุณใน
ความร่วมมือของทกุท่านท่ีมีให้กบัโรงเรียนของเราด้วยดีตลอดปี
ท่ีผ่านมา และต้องขอขอบคุณทุกๆฝ่ายตั ง้แต่กรรมการ
สถานศึกษาฯ โดยคณุดวงพร สุขมุพนัธุ์พงศ์ ประธานกรรมการ
สถานศึกษาฯ ห้างร้านบริษัทฯ ผู้ มีอุปการคุณของโรงเรียน 
ผู้ปกครองนกัเรียนท่ีให้การสนบัสนนุของขวญัของรางวลัจ านวน
มากและเงินทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันเด็กท่ีผ่านมา 
ขอขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโดยการ
น าของคุณจิตนภัท เพ็ชรเลิศจ ารัส ประธานกรรมการเครือข่าย
ผู้ ปกครองนักเ รียนท่ีได้น าน า้หวาน ขนม และของรางวัล
มากมายมาช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียน 
และเป็นภาระในการช่วยจดัซือ้พดัลมมาติดตามเสาหลงัคาคลมุ
สนามของโรงเรียนจ านวน ๑๑ เคร่ือง ซึง่โรงเรียนได้ด าเนินการ
ติดตัง้เรียบร้อยแล้ว ซึง่จะได้ช่วยระบายความร้อนในช่วงการจดั
กิจกรรมงานส าคญัต่างๆ ให้กบันกัเรียนและผู้ ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
         ในเดือนกุมภาพันธ์นีม้ีกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนท่ีขอ
ประชาสมัพนัธ์ให้ทราบดงันี ้
         ๑. เปิดรับสมัครนักเรียนชัน้อนุบาล ระหว่างวันท่ี ๑-๕ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 
         ๒. งานท าบญุวนัคล้ายวันก่อตัง้โรงเรียนอายคุรบ ๘๓ ปี
และนิทรรศการทางวิชาการ ในวนัท่ี ๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 
         ๓. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในวัน
มาฆบูชา ณ ตลาดมีนบุรีและชุมชนใกล้เคียงในวันท่ี ๑๗ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 
         ๔. สอบวัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับชาติ       
(O-NET)  นัก เ รียนชั น้ประถมศึกษา ปี ท่ี  ๖  ในวัน ท่ี  ๒๗ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 
         สดุท้ายนีข้อให้ผู้ปกครองนักเรียนช่วยกวดขนันกัเรียนให้
มาเรียนสม ่าเสมออย่าขาดเรียนเพราะใกล้สอบวดัผลปลายภาค
เรียนท่ี ๒ แล้ว ดแูลสขุภาพบตุรหลานให้ดี เพื่อความภาคภมูิใจ
ของท่านและครอบครัว สวสัดีครับ 
  

นายประสทิธ์ิ หล าเพชร 
รองผู้อ านวยการสถานศกึษาฝ่ายบริหารงานทัว่ไปโรงเรียนมีนบรีุ 

 
 
 
 
 
 
 
1. ด.ช.ณฐัวฒัน์ สิทธ์ิประสงค์  
         - การแข่งขันกีฬาเทควันโด รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง รุ่นอาย ุ7 - 8 ปี ชาย - 21 ก.ก. ประเภท ต่อสู้  รุ่น A 
พร้อมเกียรติบตัร วันท่ี 19-21 พฤศจิกายน 2558 การแข่งขัน 
“TAEKWONDO Championship 2015” ประเทศมาเลเซยี 
         - การแข่งขนักีฬาเทควนัโด รางวลัชนะเลิศ เหรียญทองรุ่น
อาย ุ7 - 8 ปี ชาย - 20 ก.ก. ประเภท ตอ่สู้  รุ่น A ระดบั มือใหม่
พร้อมเกียรติบตัร วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2558 รายการ ดาวรุ่ง 
มุ่งสู่ฝัน แชมป์เปี้ยนชิพ ครัง้ท่ี 6 ณ ยิมเนเซี่ยมพลศึกษา 50 ปี 
โรงเรียนพรตพิทยพยตั (ลาดกระบงั) 
 
 
 
 
 
         - การแข่งขันเทควันโด “Rangsit University Taekwondo 
Championship 2015 by THE CHAMPION” วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 
2558  
         2. ด.ญ.นฤภร ด้วงเอียด การแข่งขนักีฬาเทควนัโด รางวัล
ชนะเลิศ เหรียญทองรุ่นอายุ 9 - 10 ปีหญิง - 23 ก.ก. ประเภท 
ตอ่สู้  รุ่น A ระดบัมือใหมพ่ร้อมเกียรติบตัร 
         3. ด.ช.อภิวุฒิ เอียววงศ์เจริญ การแข่งขันกีฬาเทควันโด 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 เหรียญเงิน รุ่นอาย ุ5 - 6 ปีชาย 18 - 20 
ก.ก. ประเภท ตอ่สู้  รุ่น A ระดบัมือใหมพ่ิเศษ พร้อมเกียรติบตัร 
         4. ด.ช.ธนาธาร แสงความสว่าง การแข่งขนักีฬา เทควนัโด 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 เหรียญเงิน รุ่นอายุ 9 - 10 ปีชาย 
40+ ก.ก. ประเภท ตอ่สู้  รุ่น H ระดบัมือใหม ่พร้อมเกียรติบตัร  
         5. ด.ช.ธราธิป มงคลกิจ การแข่งขนักีฬาเทควนัโด รางวลัรอง
ชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2 เหรียญทองแดง รุ่นอาย ุ9 - 10 ปีชาย 25 - 27 
ก.ก. ประเภท ตอ่สู้  รุ่น C ระดบั OPEN พร้อมเกียรติบตัร 
         6. ด.ช.นพนนท์ นิราช การแข่งขนักีฬาเทควนัโด รางวลัรอง
ชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2 เหรียญทองแดง รุ่นอาย ุ9 - 10 ปีชาย 23 - 25 
ก.ก. ประเภท ตอ่สู้  รุ่น B ระดบั OPEN พร้อมเกียรติบตัร 

คุยกับผู้บริหาร กจิกรรมดีเด่น 



สาระน่ารู้ 

เจ้าของ : โรงเรียนมีนบรีุ 
คณะกรรมการที่ปรึกษา : ผู้อ านวยการสถานศกึษา, 
      รองผู้อ านวยการสถานศกึษา 
บรรณาธิการ : คณะกรรมการฝ่ายสมัพนัธ์ชมุชนโรงเรียนมีนบรีุ 

จากผู้ปกครองสู่โรงเรียน 
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ประเทศในอาเซยีนล าดบัที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 

ประเทศมาเลเซยี (Malaysia) 
 

ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็น
ภาษาองักฤษและจีน 
ประชากร : ประกอบด้วยมาเลย์ 40%, จีน 33%, อินเดีย 10%, 
ชนพืน้เมืองเกาะบอร์เนียว 10% 
นับถือศาสนา : อิสลาม 60%, พทุธ 19%, คริสต์ 11% 
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 
ข้อควรรู้ 
- ผู้ ท่ีนบัถือศาสนาอิสลามจะได้รับสิทธิพิเศษ คือ เงินอดุหนนุ
ทางด้านการศกึษา สาธารณสขุ การคลอดบตุร งานแต่งงาน
และงานศพ 
- มาเลเซยีมีปัญหาประชากรหลากหลายเชือ้ชาติ ชาติพนัธุ์ใน
มาเลเซยีประกอบด้วยชาวมาเลย์กว่าร้อยละ 40 ท่ีเหลืออีกกว่า
ร้อยละ 33 เป็นชาวจีน ร้อยละ 10 เป็นชาวอินเดีย และอีก 
ร้อยละ 10 เป็นชาวพืน้เมืองบนเกาะบอร์เนียว 

Hello อาเซียน 


