
 

โรงเรยีนเคหะทุง่สองหอ้งวทิยา ๑ 

๓๒๖ หมู ่๒  ถ. ก าแพงเพชร ๖  

แขวงทุง่สองหอ้ง  เขตหลกัสี ่  

กรงุเทพมหานคร  ๑๐๒๑๐ 

โทรศัพท ์ ๐๒-๕๗๓๔๘๓๕ ฉบบัที่ ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๗  

ประจ าเดอืน กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 

    เพราะมีผู้ ถากถาง สร้างทางไว้        ทางจึงไร้ อุปสรรค มากีดขวาง 
    เพราะมีผู้  เติมเชื้อไฟ ไม่จืดจาง      จึงแสงไฟ สว่าง อยู่อย่างนั้น 
    เพราะมีพี่ ที่สร้าง ทางไว้ให ้         น้องจึงได้ เดินตามทาง ที่สร้างสรรค ์
    เมื่อเวลาพาพี่น้องต้องจากกัน         ความผูกพันจะไม่พรากจากเราไป 
    ขอบคุณพี่ เคยร่วมสุข ร่วมทุกข์มา      ขอโทษพ่ี ถ้าแม้นหาก น้องเผลอไผล 

...นายค าตัน  สมบูรณ์   ผู้ประพันธ์.... 

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน ประจ าเดือนกันยายน 

๑ กันยายน 2557    -X-ray ปอดบุคลากร 

2 กันยายน 2557    -ประชมุครู ป.6 เตรียมสอบ O-NET 

3 กันยายน 2557    -ซ้อมอพยพหนีไฟ 

2-8 กันยายน 2557    -ออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 

9 กันยายน 2557    -ประชมุครมู.3 เตรียมสอบ O-NET 

      -ส่งข้อสอบ 

10-12 กันยายน 2557   -วิเคราะห์ข้อสอบ  

15-19 กันยายน 2557   -ส าเนา - เย็บข้อสอบ 

17-19 กันยายน 2557   -นักเรียนม.1-ม.3เข้าค่ายลูกเสอื 
       สามัญใหม่และเนตรนารี 

26 กันยายน 2557    -พิธีแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ 

      (08.00-09.00น.) ณ ลาน  
          อเนกประสงค์ 

      -กิจกรรมเลี้ยงเกษียณครู (อาคาร 5) 

29 กันยายน 2557    -แจกนมให้นักเรียนด่ืมช่วงปิดภาคเรียน 

30 กันยายน-1 ตุลาคม 2557 -สอบปลายภาคเรียนที่ 1  

        (อนุบาล - ม.3) 

2-3 ตุลาคม 2557     -นักเรียนมัธยมสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 

      - ครูตรวจคะแนน - กรอกคะแนน 

6 ตุลาคม 2557     -ครูพิเศษส่งคะแนนให้ครูประจ าชั้น 

7-8 ตุลาคม 2557     -นักเรียนมัธยมสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 

9 ตุลาคม 2557    -ประชมุปฏิบัติการประเมิน 

       แผนปฏิบัติราชการ ปี 57 ระหว่างปี 

10 ตุลาคม 2557    -ประชมุครกู่อนปิดภาคเรียนที่ 1/57 

15 ตุลาคม 2557     ส่งผลการสอบอนุบาล-ม.3 

30 ตุลาคม 2557    -ประชมุครกู่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/57 



ความภาคภูมิใจ 

รบัโล่ one play-one book   รบัโลร่างวลัการอา่น-การคดิ 

รบัโลร่างวลัระดบัเงนิ 

โครงการสง่เสรมิศกัยภาพเดก็ ฯ 

คนเกง่ของโรงเรยีนเรา 

บรรยากาศคา่ยลูกเสอื-ยวุกาชาด 

  วารสาร K๑ มาแลว้คะ่ หลงัจากที ่หา่งหายไปหลายเดอืนขอน า
เรือ่งราวตา่งๆ มาเลา่สูก่นัฟงั  ดงันีค้ะ่ 

  เริม่ตน้ทีก่ารด าเนนิงานตามวสิยัทศันข์องโรงเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ขณะนีโ้รงเรยีนของเราเปน็ทีช่ืน่ชมของผูป้กครอง ชมุชน ตลอดจน ผูป้ระเมนิวา่

โรงเรยีนของเรา สวย สะอาด รม่รืน่ เขยีวสด ปลอดภยั และเปน็แหลง่เรยีนรู ้ 

ตอ้งขอขอบคณุทา่น ผอ. อ าไพ และพนกังานสถานทีท่กุคนทีท่ างานกนัไมรู่จ้กั

เหนด็เหนือ่ย ตลอดจนคร-ูนกัเรยีนทีใ่หค้วามรว่มมอื ชืน่ใจไหมคะ่ทีผ่ลงาน

ออกมาเปน็ทีพ่งึพอใจ 

 ดา้นการจดัการเรยีนการสอนในปนีีก้ไ็มน่อ้ยหนา้ เริม่ตน้ดว้ยการสง่

นกัเรยีนเขา้ประกวดแขง่ขนัดา้นตา่งๆ อาท ิ สอบชงิทนุการศกึษานกัเรยีนชัน้ 

ป.๒ โรงเรยีนK๑ ของเราสอบไดถ้งึ ๓ ทนุ จาก ๕ ทนุ ตามดว้ยรางวลัชมเชย

การตอบปญัหาธรรมะของสภาวฒันธรรมเขตหลกัสี-่ดอนเมอืงของนกัเรยีนชัน้ ป.๖ 

และม.๓ รางวลัเหรยีญทองกฬีาเปตองระดบักทม. ๒ รุน่ เหรยีญเงนิ ๑ รุน่ 

และเหรยีญทองแดง ๕ รุน่ รางวลัโลร่ะดบัเงนิจากการประเมนิโรงเรยีน ใน

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพของเดก็และเยาวชนฯ ตามพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพ

รตันราชสดุาฯ รางวลัชนะเลศิการเลา่นทิานภาษาจนี ระดบัมธัยม จดัโดย ศนูย์

วชิาการเขตหลกัสี ่และลา่สดุไดร้บัรางวลัชนะเลศิการประกวดหนงัสัน้ “รูจ้กัรกัรูจ้กั

เลอืก” ของส านกัอนามยั กรงุเทพมหานคร     

  ในสว่นของบคุลากร K๑  กเ็กง่ไมแ่พน้กัเรยีน ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ

ครสูอนด ีของ Cluster ๒๙ เขตหลกัสี ่กลุม่ปฐมวยั  กลุม่สาระคณติศาสตร ์

รองชนะเลศิอนัดบั ๑ กลุม่สาระสงัคมฯ  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ กลุม่ศลิปะ และ

กลุม่สขุศกึษาและพลศกึษา และรางวลัผลติสือ่การเรยีนการสอน (POP UP)และ

รางวลัที๓่ การผลติสือ่เทคโนโลย ีนอกจากนีย้งัไดร้บัรางวลัแมด่เีดน่ ของ

ส านกังานเขตหลกัสีด่ว้ย 

 ผลงานทีป่รากฏจะเปน็เครือ่งยนืยนั ความสามารถ และความตัง้ใจ ใน

การปฏบิตัหิน้าทีข่องบคุลากรทกุคนในโรงเรยีน เพราะความส าเรจ็ทัง้หลาย ทัง้

ปวง ลว้นเกดิจากาการรว่มดว้ยชว่ยเหลอืกนั การท างานเปน็ทมี และความรกัใน

องคก์ร K๑  เปน็ทีต่ัง้   

 ในวาระครบเกษยีณอายรุาชการของบคุลากร K๑ จ านวน 4 ท่าน 

ไดแ้ก ่ทา่นรองชนนัรตัน์  ครอูนงค์  ครจูรญู   ครฐูติพิร ขอใหม้สีขุภาพ

แขง็แรง อายยุนื เปน็รม่โพธิร์ม่ไทร ของบตุรหลานตลอดไปนะคะ 

พบกนัใหมฉ่บบัหนา้นะคะ  

     

 คณะทีป่รกึษา     คณะผูจ้ดัท า 

 ๑. ผอ.อ าไพ     จนัทปญัญาศลิป์ ๑. น.ส.ณฏัฐติาพฒัน ์ มหาวนั 

 ๒. นายสถาพร   ปติานศุริิ  ๒. นางศณิฐัตา  เนยีมกลาง 

 ๓. นางชนนัรตัน ์ รตันพงศท์อง ๓. นายค าตนั  สมบรูณ ์

 ๔  นางระวพีร    แสนพยหุ ์  ๔. นายธนวฒัน ์ เขยีวหวาน 

      คณะครแูละบคุลากรโรงเรยีน 

บรรยากาศคา่ยวชิาการ 


