ปี ที่ 13 ฉบับที่ 95 ประจําเดือนกรกฎาคม ปี การศึกษา 2558
สวัสดีค่ะ........ พบกันเช่นเคยกับบ้านเราเขาวัง ฉบับนี้ขอแจ้งความเคลื่อนไหวในบ้านเราดังนี้
ก่อนอืน่ พวกเราชาวเขาวัง ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกชัน้ มัธยมศึกษาทีไ่ ด้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การ
ประกวดสุดยอดภาพถ่ายด้วยกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
โดยได้รบั โล่รางวัล เกียรติบัตร ลงนามโดยนายวิบูรณ์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต
เลขาธิการ ป.ป.ส. และรับเงินรางวัล 2,000 บาท จากกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบรางวัล คน
เก่งของเราได้แก่
เด็กชายจักรพันธุ์
ทองเปลว
เด็กหญิงณธิดา จําปาหอม
เด็กหญิงศรัณย์พร ชมพูเทศ
เด็กหญิงดารารัตน์ ค้นหาสุข
เด็กหญิงกฤษณา
ลีสกุล
พวกเราขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรุ่งทิวา เส็งแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 และเด็กหญิงณิชากร เจิดสกุล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองในการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร ระดับชั้น
ประถมศึกษา จากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยรองศาสตราจารย์กําจร ตติยกวี เป็นผู้มอบให้ เมื่อวันที่ 19
กรกฎาคม 2558 นี้ .......
นอกจากนี้ พวกเราชาวเขาวัง ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกของเราที่เข้าแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องใน
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
เขียนตามคําบอก
เด็กหญิง อธิชาดา คําดิษฐ์
รางวัลเหรียญทอง
คัดลายมือ
เด็กหญิงโชติกา คํามหา
รางวัลเหรียญเงิน
เขียนเรื่องจากภาพ
เด็กชายภูพิธิรัตน์ พูนสินทวีโชค
รางวัลเหรียญเงิน
อ่านเรื่องตามแนว PISA
เด็กชายอธิปภินนั ท์ ศิวรัตน์
เข้าร่วมกิจกรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
อ่านเรื่องตามแนว PISA
เด็กหญิงปริยาภัทร โซวเซ็ง
รางวัลเหรียญทองแดง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
เขียนตามคําบอก
เด็กหญิงมณฑิรา สุดสวง
เข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากการแข่งขันด้านวิชาการแล้ว พวกเราขอแสดงความยินดี กับสมาชิกที่เข้าร่วมแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วน
ภูมิภาค ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี ดังนี้
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย)
รางวัลชนะเลิศ วิ่ง
100 ม.
เด็กชายโยธิน กุลหอม ป. 6/6
รางวัลชนะเลิศ วิ่ง
400 ม.
เด็กชายธนกฤต ชาติศิริ ป. 6/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิง่ 400 ม.
เด็กชายสุเมธ
พวงหอม ป. 6/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 4 x 100 ม.
เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีนวลจันทร์
ป. 6/1
เด็กชายโยธิน
กุลหอม ป. 6/6
เด็กชายธนกฤต ชาติศิริ
ป. 6/3
เด็กชายภาณุวัฒน์ เหล็กดี ป. 6/2
เด็กชายจิรภัทร ปลั่งจิรางกุล
ป. 6/2
เด็กชายปฏิพล อินทร์ทอง ป. 6/6
เด็กชายรัชชานนท์ สุวรรณ
ป. 6/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 80 ม.
เด็กชายวรพงศ์ กรรณสูตร
ป. 6/2
เด็กชายสรรพวิท ป้อมพร
ป. 6/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 200 ม.
และได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย) รุน่ อายุไม่เกิน 12 ปี (หญิง)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งผลัด 4 x 100 ม. ได้แก่

เด็กหญิงอริสรา ประทานพรสกุล
ป. 6/6
เด็กหญิงกาญจนา รัตนะ ป. 6/5
เด็กหญิงศศวิมล บุตรเกตุ
ป. 6/6
เด็กหญิงณิชากร เก่งกล้า ป. 6/5
เด็กหญิงญาณิชา เจียมสง่า
ป. 6/8
เด็กหญิงสุนิษา ศิริองอาจ ป. 6/5
เด็กหญิงสุภาภรณ์
วิเศษสังข์
ป. 6/6
พวกเราขอปรบมือให้คนเก่งของเราทุกคน ........
15 กรกฎาคม – 28 กรกฎาคม 2558 สมาชิกชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายรักการอ่านและการ
เรียนรู้เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด ประจําปี 2558 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ได้ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์
ในเดือนกรกฎาคมนี้ สมาชิกของเราไปทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ภายนอกดังนี้
9 กรกฎาคม 2558
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี
10 กรกฎาคม 2558
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พิพิธภัณฑ์เด็ก สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร
24 กรกฎาคม 2558
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร และพระราชวังบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
29 กรกฎาคม 2558
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บึงฉวาก หมู่บ้านควาย และอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พระราชวังบางปะอิน และศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16 กรกฎาคม 2558 สมาชิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 98 คน ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม
จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมขบวนเดินรณรงค์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม จากสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี ไป
โรงยิมเนเซีย่ มราชบุรี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ............
22 -29 กรกฎาคม 2558 บ้านเราเขาวัง จัดกิจกรรมหล่อเทียนจํานําพรรษา เนื่องในวันสําคัญทางพุทธศาสนา โดย
สมาชิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 เป็นตัวแทนเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษา ณ
วัดเขาวัง พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี .............
ในช่วงท้ายของบ้านเราเขาวังฉบับนี้ พวกเราชาวเขาวังขอเชิญชวนท่านผูป้ กครองทุกท่านร่วมพิธีหล่อพระประธานและวาง
ศิลาฤกษ์ “อัคคธัมมสถาน” ศูนย์ปฏิบัติวปิ สั สนากัมมัฏฐานวัดเขาวัง ณ วัดเขาวัง พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 น. – 12.30 น. ขอเชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อร่วมพิธนี ี้โดยทัว่ กัน
ขอบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ทําบุญครั้งนี้ส่งผลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
พบกันใหม่ฉบับหน้า ......................สวัสดี........................

เขาวังร่วมใจ
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
ณ วัดเขาวัง พระอารามหลวง
จ. ราชบุรี

ฝ่ ายประชาสั มพันธ์
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่ วงสุ วนิช)
www.khoawang.ac.th

