
 

เรียน ทานผูปกครองท่ีเคารพทุกทาน 

        สวัสดีเดือนกรกฎาคม 2559 หลังจากเปดภาคเรียนท่ี 1  

ยางเขาเดือนท่ี 3 แลว คุณพอ คุณแม ทานผูปกครอง ไดสอบถาม

เด็กๆ บางหรือยังคะวา มาโรงเรียนเปนอยางไรบาง มีความ

เคล่ือนไหวทางการเรียนการสอนกิจกรรมอะไรบาง ซ่ึงในเดือนน้ีมี

กิจกรรมมากมายท่ีจะแจงใหผูปกครองทราบเพ่ือจะไดเตรียมความ

พรอมแกนักเรียนอีกแรงหน่ึง อาทิ การสอบชิงทุนนักเรียนเรียนดี 

ประเภท ก. ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 และกิจกรรมท่ีเด็กๆ ทุกสายชั้น

รอคอย คือกิจกรรมการไปทัศนศึกษาโลกกวาง ผูปกครองโปรด

ติดตามสอบถามกับเด็กๆ นะคะวาไปทัศนศึกษาท่ีไหน เม่ือไหร ไป

อยางไร สําหรับปน้ีชั้นอนุบาล, ป.1,3-6 ไปทัศนศึกษาท่ีซาฟารีเวิลด

ยกเวนสายชั้น ป. 2 ไปทัศนศึกษาท่ีสยามนิรมิต และยังมีกิจกรรม

ทางวิชาการอีกมากมายท่ีนักเรียนตองรวมกิจกรรม ไดแก กิจกรรม

ประกวดแขงขันความสามารถทางวิทยาศาสตรของเครือขายโรงเรียน

ท่ี 33 ขอความรวมมือทานผูปกครองดูแลนักเรียนและอนุญาตให

นักเรียนเขารวมกิจกรรมดวยนะคะ อีกกิจกรรมหน่ึงท่ีมีความสําคัญ

สําหรับนักเรียนทุกคน คือ กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซ่ึง

คุณครูทุกคนตองเขารวมรับการอบรมนักเรียนทุกคนตองเขาคาย

คุณธรรม เพ่ือคนหาและปลูกฝงคุณธรรมใหเกิดกับนักเรียนทุกคน 

ท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ีเ พ่ือสรางความเขาใจให ทุกทานทราบถึง

กระบวนการเรียนการสอนปจจุบัน ไดปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีรูใหกับ

นักเรียนไดรับประสบการณตรงและเปนส่ิงท่ีนักเรียนรวมคิดรวมทํา

บนพ้ืนฐานของความดีความถูกตองและตกผลึกในตัวบุคคลท่ีเรียกวา

คุณธรรม 

        ทายน้ี หากทานผูปกครองมีขอเสนอแนะ ทางเรายินดีรับฟง

และรวมดวยชวยกันชื่นชมหรือแกปญหารวมกัน ขอขอบพระคุณ

ทานผูปกครองทุกทานท่ีไดรวมมือดูแลนักเรียนเปนอยางดีและให

การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมีนบุรีดวยดีเสมอมา ขอบคุณคะ 

พบกันใหมในฉบับหนา นะคะ 

 

 

                             นางพันธุรักษ ไชยธงยศ 

รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมีนบุรี 

 

        ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคณุครท่ีูสรางช่ือเสียง

ในการแขงขันความสามารถดานวิทยาศาสตร โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิและคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  

- กิจกรรมการประกวดแขงขันตอบคําถามทางวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ ป.1-3 

 

 

 

- กิจกรรมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ ป.4-6 

 

 

 

- กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร ระดับ ป.1-3 

- กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร ระดับ ป.4-6 

 

 

 
- กิจกรรมการประกวดส่ือส่ิงประดิษฐสําหรับขาราชการครูเครือขาย

โรงเรียนที่33 

 
 

- กิจกรรมการประกวดส่ือส่ิงพิมพสําหรับขาราชการครู เครือขายโรงเรียน

ที่ 33 

 

 

 

 

 

 

 

คุยกับผูบริหาร กิจกรรมดีเดน 

1. ด.ช.วงศธร ทองเที่ยงดี 

2. ด.ญ.ภิญญาดา หิดาวรรณ 

ประถมศึกษาปที่ 1 

ชมเชย 

1. ด.ช.วชิรกานต ภูมิดี 

2. ด.ญ.ชญาภา ชุมวรเดช 

ประถมศึกษาปที่ 2 

ชนะเลิศ 

1. ด.ช.เพชรอนันต สหวรพัุนธุ 

2. ด.ญ.วนัชพร ทองเที่ยงดี 

ประถมศึกษาปที่ 3 

ชนะเลิศ 

1. ด.ช.พงศพิพัฒณ เงินทองแพง 

2. ด.ญ.ภิญญาดา หิดาวรรณ 

ประถมศึกษาปที่ 4 

ชนะเลิศ 

1. ด.ญ.พัณณิอร แสนดวง 

2. ด.ญ.ดุจเดอืนเดน เฟองแกว 

ประถมศึกษาปที่ 5 

ชนะเลิศ 

1. ด.ญ.สุชญา พันธุระศรี 

2. ด.ญ.บุณณิชา อํานวยสุข 

ประถมศึกษาปที่ 6 

ชนะเลิศ 

1. ด.ช.ปญชาน รุงหิรัญ 

2. ด.ญ.กัญญาพัชร แซล่ิม 

3. ด.ญ.จงมี แรกพฤกษา 

ชนะเลิศ 

1. ด.ญ.อรชพร พลศักดิ์ 

2. ด.ญ.ณัฏฐณิชา อนพรม 

3. ด.ช.ธีทัต สุจริตพานิช 
ชนะเลิศ 

ด.ญ.กนกวรรณ ออนสา 

ด.ญ.สุทธิศา หมัดหลํา 

ด.ญ.นิฑาดา สายคํา 

รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 

ด.ญ.มาริสา มณีนิตย 

ด.ญ.สุพรรษา ฟุงสุข 

ด.ญ.ชนัดดา โตวเจียว 
ชนะเลิศ 

นายภูวดล กันทาแกว ชื่อส่ือ : Science Spinning Box ชนะเลิศ 

นางสาวพรแกว เกษศรีรุงเรือง ชื่อส่ือ : นอยหนาเด็กหญิงผมหยิก ชนะเลิศ 



 

ความรูเรื่องไขไก 

          การกินไขทุกวันไมดีเพราะมีคอเลสเตอรอล และไขแดง

ยิ่งเปนสิ่งตองหามสําหรับผูท่ีดูแลสุขภาพ  

ความจริงแลว : ไขมันและไขมันอ่ิมตัวเปนสาเหตุใหญในการ

เพ่ิมคอเลสเตอรอลในเลือดมากกวาคอเลสเตอรอลท่ีมีอยูใน

อาหารตามธรรมชาติ  และไขแดงยังมี  Lutein และ 

Zeaxanthin ท่ีการวิจัยพบวาสามารถลดความเสี่ยงภาวะจอ

ประสาทตาเสื่อม (AMD) ในผูสูงอายุ ซึ่งเปนสาเหตุของการ 

บอดในผูท่ีมีอายุมากกวา 50 ป 

สาระนารู 

เจาของ : โรงเรียนมีนบุรี 

คณะกรรมการที่ปรึกษา : ผูอํานวยการสถานศึกษา, 

    รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

บรรณาธิการ : คณะกรรมการฝายสัมพันธชมุชนโรงเรียนมนีบุรี 

จากผูปกครองสูโรงเรียน 
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

ประเทศในอาเซียนลําดับท่ี 9 

 

 

 

 

 

 

 

9. ประเทศไทย(Thailand) 

        ประเทศไทย นอกจากจะเปนสมาชิก 5 ชาติแรกและเปน

ผูรวมกอตั้งอาเซียนแลว ยังเปนเจาภาพในการลงนามเพ่ือสราง

ขอตกลงในการสรางกลุมอาเซียนข้ึนมา ดวย โดยการลงนามน้ี

เรียกวา ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ซึ่งลงนาม

กันเมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ท่ีพระราชวังสราญรมย 

โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของประเทศ

สมาชิกกอตั้ง 5 ท้ังประเทศ ดังน้ันจึงสามารถกลาวไดวา

กรุงเทพคือบานเกิดของอาเซียน 

ขอมูลท่ัวไปของประเทศไทย 

ชื่อภาษาไทย : ราชอาณาจักรไทย 

ชื่อภาษาอังกฤษ : The Kingdom of Thailand 

ท่ีต้ัง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) 

เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร (Bangkok) 

ภาษาราชการ : ภาษาไทย (Thai) 

สกุลเงิน : บาท (Thai Baht, THB) 

พ้ืนท่ี : 198,115 ตารางไมล (513,115 ตารางกิโลเมตร) 

จํานวนประชากร : 64,785,909 คน 

การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 

Time Zone : UTC+7 

GDP : 673,725 ลานดอลลารสหรัฐ 

รายไดตอหัวประชากร : 9,874 ดอลลารสหรัฐตอป 

รหัสโทรศัพท (IDC) : +66 

Hello อาเซียน 

 
 

เกมฝกสมอง 

ฉีกตามรอยปะ 
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