
มุมปฏทินิกจิกรรม 

1 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนท่ี 2/2561 

4 พ.ย. 61 ประชุมผูป้กครอง และช าระค่าบ ารุง
การศึกษา 

5-21 พ.ย. 61 การแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี 68 แยกตามศูนยวิ์ชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 11 ศูนย ์

โรงเรียนสายน ้าทิพย ์เลขท่ี 293 สุขุมวิท 22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
โทรศพัท ์022582232  โทรสาร 022614558    
เวบ็ไซต ์http://www.sainamtip.ac.th/ 

12-14 พ.ย. 61 โรงเรียนสายน ้ าทิพยเ์ป็นศูนยวิ์ชาการ
การแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

19 พ.ย. 61 ประเมินการอ่านเขียนนกัเรียน ชั้น ป.1-6 

20-21 พ.ย. 61 ติวธรรมศึกษา ชั้น ป.4-6 

22 พ.ย. 61 กิจกรรมวนัลอยกระทง 

23 พ.ย. 61 พิธีถวายราชสดุดี เน่ืองในวนัคลา้ยวนั
สวรรคต ร.6 

29 พ.ย. 61 สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก 

  มมุความรู ้

3 วธีิ พบักระทงใบตองอย่างง่าย  

วธิีท า 
 1. ตดัใบตองขนาดความกวา้ง 
1.5 น้ิว ยาว 6 น้ิว โดยประมาณ 
 2. พบัตามรูป จ านวน 3 กลีบ 
จากนั้นน ามาวางซอ้นใหล้ดหลัน่กนัไป
ตามภาพ ซ่ึงจะนบัเป็น 1 ตบั 
 3. น าไปติดโดยรอบท่ีขอบของ
ฐานกระทง ซ่ึงเป็นตน้กลว้ยตดัเป็นแวน่ 
ความหนา 1.5 – 2 น้ิว โดยประมาณ ทั้งน้ี
ปริมาณของกลีบกระทงท่ีใชจ้ะมากหรือ
นอ้ยนั้นข้ึนอยูก่บัขนาดของตวัฐาน 
  

วธิีท า 
 1. ตดัใบตองขนาดความ
กวา้ง 1.5 น้ิว ยาว 6 น้ิว โดยประมาณ 
 2. พบัเป็นกลีบกุหลาบตาม
รูป จ านวน 3 กลีบ แลว้น ามาสวม
เรียงกนัใหมี้ระยะห่างพองาม  
 3. ใชด้า้ยมาเยบ็ติดกนัดว้ย
ดน้ถอยหลงั 
 4. พบักลีบใบตองแลว้เยบ็
ต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ จนกระทัง่สามารถ
หุม้ขอบของฐานกระทงไดโ้ดยรอบ 
ตรึงกลบัใบตองกบัฐานของกระทง
ดว้ยหมุด แลว้ขลิบส่วนท่ีเลยพน้ฐาน
ลงมาใหเ้รียบร้อยเสมอกบัฐาน  

วธิีท า 
 1. ตดัใบตองขนาดความกวา้ง 
1.5 น้ิว ยาว 6 น้ิว โดยประมาณ 
 2. พบัตามรูป จ านวน 3 กลีบ 
แลว้น ามาสวมเรียงกนัใหมี้ระยะห่าง 
พองาม 
 3. ใชด้า้ยมาเยบ็ติดกนัดว้ยดน้
ถอยหลงั 
 4. พบักลีบใบตองแลว้เยบ็
ต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ จนกระทัง่สามารถหุม้
ขอบของฐานกระทงไดโ้ดยรอบ ตรึง
กลบัใบตองกบัฐานของกระทงดว้ยหมุด 
แลว้ขลิบส่วนท่ีเลยพน้ฐานลงมาให้
เรียบร้อยเสมอกบัฐาน  

ท่ีมา  :  https://teen.mthai.com/
variety/82154.html 

  สารผู้อ านวยการโรงเรียน 
สวสัดีค่ะ... ท่านผูป้กครองท่ีเคารพ และนกัเรียนท่ีรักทุกคน 
 ขอตอ้นรับนกัเรียนทุกคนสู่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ซ่ึง
ในช่วงปิดภาคเรียน โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมการเขา้ค่ายลูกเสือ เนตรนารี 
ให้แก่นกัเรียนชั้น ป.4-5 เพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตและการอยูร่่วมกนั 
รวมทั้งฝึกทกัษะการเป็นผูน้ าในกิจกรรมการอบรมนายหมู่ลูกเสือ และ
หวัหนา้หมู่เนตรนารี นอกจากน้ีทางโรงเรียนยงัมุ่งเนน้พฒันานกัเรียน
ทางดา้นวิชาการ โดยในภาคเรียนท่ี 2 มีการจดัสอนเสริมและทบทวน
บทเรียนในชัว่โมงเพ่ิมเติม ให้แก่นกัเรียนชั้น ป.1-6 และจดัติว O-NET 
และ NT ให้แก่นกัเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 อีกดว้ย 
 สุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณท่านผูป้กครอง และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ทุกท่านท่ีช่วยให้การด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี 

(นางนิรมล  บวัเนียม) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนสายน ้ าทิพย ์

 มุมประชาสัมพนัธ์ 

ขอเชิญชวนแต่งชุดไทย 

ร่วมงาน 

วันลอยกระทง 
22 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 08.00 - 12.00 น. 

ณ ลานอเนกประสงค ์โรงเรียนสายน ้าทิพย ์



 

5 ก.ย. 61 
ทศันศึกษา ป.1  

ณ ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา และทอ้งฟ้า

จ าลองกรุงเทพ 

13 ก.ย. 61  
กิจกรรม Day camp ลูกเสือ เนตรนารีส ารอง ชั้น อ.1 - ป.3 

   มุมกจิกรรม 

6 ก.ย. 61   
กิจกรรมตลาดนัดหดัขาย ป.4-6 

26 ก.ย. 61 
โรงเรียนสายน ้าทิพยร่์วมรับ
เสดจ็ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกญัญาฯ  
ณ โรงเรียนสายน ้าผึ้ง 

25 ก.ย. 61   
รับการประเมินสถานศึกษา  
เพื่อรับรางวลัพระราชทาน  
ระดบัก่อนประถมศึกษา 18 ก.ย. 61  ทศันศึกษาสายชั้นปฐมวยั 

18-24 ต.ค. 61  ครูโรงเรียนสายน ้าทิพยเ์ขา้รับการฝึกอบรม 
บุคลากรทางการลูกเสือ หลกัสูตร A.T.C. 

8-9 ต.ค. 61 อบรมนายหมู่
ลูกเสือ หวัหนา้หมู่เนตรนารี 

4 ต.ค. 61 เขา้ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.4  
4-5 ต.ค. 61 เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.5 

28 ก.ย. 61 
งานร้อยความรัก ถกัทอใจ 
สานสายใย มุทิตาจิต 
ครูอรทยั อนนัตศานต ์ 
ครูสมจิต ธิวรรณรักษ ์
ครูอธิชา ดารกมาศ 
ครูสุพร ช่ืนคุม้ 

10-12 ต.ค. 61 การประชุมเชิง
ปฏิบติัการจดัท าแผนปฏิบติั
การประจ าปี ณ จ.เพชรบุรี 

31 ต.ค.61 การอบรม เร่ือง 
พลงัการปฏิบติังานดว้ยจิต
วญิญาณของความเป็นครู 

มุมความภูมใิจ  
ส.ส.ท.      

19 ก.ย. 61  
โรงเรียนสายน ้ าทิพยไ์ดรั้บรางวลั 

รองชนะเลิศอนัดบั 2 การประกวดมหกรรม 
ทางวิชาการ โครงการให้ความรู้เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในงานดา้นกระบวนการยติุธรรม
และนิติวิทยาศาสตร์ 

ควบคุมดูแลโดย ครูชาติวฒิุ ประสพศกัด์ิ 
และครูฤดีมาศ งามสง่า 


