
 
         สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยคุณดวงพร สุขุม
พนัธ์พงศ์ และประธานกรรมการเครือขา่ยผู้ปกครองโดยคณุ 
จิตนภทั เพ็ชรเลศิจ ารัส ท่ีได้ดแูลโรงเรียนมาตลอดและได้ร่วม
สนบัสนนุ การจดังานวนัคล้ายวนัเกิดโรงเรียนครบรอบ 83 ปี 
และนิทรรศการงานวิชาการของโรงเรียนมีนบุรี เมื่อวนัที่ 15 
กุมภาพันธ์ 59 ที่ผ่านมาด้วยดี ส าหรับระหว่างนีโ้รงเรียนมี
กิจกรรมดงันี ้
         1 .  การ รับสมัครนัก เ รียนชัน้  ป .1  ตัง้แต่วันที่  16 
กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2559 ประกาศรายช่ือนักเรียนใน
วันที่ 19 มีนาคม 2559 สอบคัดแยกห้องเรียนและประชุม
ผู้ปกครองชัน้ ป.1 วนัที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 8.00-12.00 น. 
         2. การรับสมคัรนกัเรียนชัน้อนบุาล 2 และ ป.2-ป.6 ใน
วนัที่ 21-30 มีนาคม 2559 และด าเนินการสอบคัดเลือกใน
วนัท่ี 4 เมษายน 2559 
         3. นกัเรียนที่พร ่าเรียนมาตลอดปีการศึกษา 2558 จะมี
การทดสอบความรู้และสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ส าหรับ ป.6 
ในวนัท่ี 14-15 มีนาคม 2559 และนกัเรียนชัน้อนบุาล-ป.5 ใน
วนัท่ี 16-17 มีนาคม 2559 และนกัเรียนทกุคนฟังผลการสอบ
ปลายภาคเรียนท่ี 2 ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
         4. นกัเรียนที่มีความประสงค์จะย้ายสถานศึกษา ให้มา
ติดตอ่และเรียนค าร้องได้ที่ห้องส านกังาน 
         สุดท้ายนีก็้ขอให้นักเรียนทุกคนได้ทบทวนบทเรียน 
เตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาค และจะได้สอบเลื่อน
ชัน้ไปสู่ชัน้ต่อๆไป และขอความกรุณาผู้ปกครองช่วยกวดขนั
ดูแลบุตรหลานให้อ่านหนังสือ ฝึกคิด ฝึกอ่าน จะได้มีความ
พร้อมในการสอบ ถ้าไมจ่ าเป็นก็อยา่ขาดเรียนในช่วงนี ้เพราะ
จะต้องสอบเก็บคะแนน ดแูลสขุภาพให้แข็งแรง จะได้ไมเ่จ็บไข้
ได้ป่วย ขอขอบคณุผู้ปกครองทกุท่านที่ติดตามกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน และให้ความสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
ด้วยดี เสมอมาตลอดปีการศึกษา ค่อยพบกันใหม่ในปี
การศกึษา 2559 นะคะ สวสัดีคะ่  
    

นางวรรณา พนูแก้ว 
รองผู้อ านวยการสถานศกึษา โรงเรียนมีนบรีุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ครูภูวดล กันทาแก้ว ได้รับรางวัลครูผู้ สอนดีเด่น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา / 
หนว่ยงานต้นสงักดั ประจ าปีการศกึษา 2558 จากครุุสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ด.ญ.ดานิสา ทองสุก การแข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ประเภทเดี่ยว รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 เมื่อวนัที่ 
29 มกราคม 2559 งานนิทรรศการวิชาการ โรงเรียน 
นวมินทราชินทูิศ สตรีวิทยา 2 
         ด.ญ.สชุญา พนัธุระศรี การแขง่ขนัสะกดค าภาษาไทย 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2559 งาน
นิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ สตรีวิทยา 2 
         ด.ญ.วรรณพร จันทร์ดวงตา การแข่งขนัความสามารถ
ทางวิชาการ ประเภทการเลา่นิทานรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 
1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 งานนิทรรศการวิชาการ โรง
เรียนนวมินทราชินทูิศ สตรีวิทยา 2 

คุยกับผู้บริหาร กจิกรรมดีเด่น 



สาระน่ารู้ 

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

จากผู้ปกครองสู่โรงเรียน 
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ประเทศในอาเซียนล าดับที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศเมียนมาร์ (Myanmar) 
เมืองหลวง : เนปิดอว์ (Naypyidaw) 
ศาสนา : พทุธ 90%, คริสต์ 5%, อิสลาม 3.8% 
วันชาติ : วนัท่ี 4 มกราคม 
การเมืองการปกครอง : ระบบเผด็จการทหาร ปกครองโดย
รัฐบาลทหารภายใต้สภาสนัติภาพและการพฒันาแหง่รัฐ 
พืน้ที่ : 677,000 ตารางกิโลเมตร 
ประชากร : มีจ านวนประมาณ 56 ล้านคน มีชาติพนัธุ์พม่า 
68%, ไทใหญ่ 9%, กะเหร่ียง 7%, ยะไข่ 3.50%, จีน 2.50%, 
มอญ 2%, คะฉ่ิน 1.50%, อินเดีย 1.25%, ชิน 1%, คะยา 
0.75% และอื่นๆ 4.50% 
ภาษา : ภาษาพมา่ เป็นภาษาราชการ 
อาหารประจ าชาติ : หล่าเพ็ด (Lahpet) เป็นอาหารยอด
นิยมของพมา่ คือ ใบชาหมกัทานกบัเคร่ืองเคียง 
สัตว์ประจ าชาติ : เสอื 
สกุลเงนิ : จ๊าด (Kyat) 
วันที่เข้าร่วมอาเซียน : วนัท่ี 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1997 
 
 

Hello อาเซียน 


