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1 ธ.ค. 61  ค่ายภาษาองักฤษ (MSIEP, ปกติ) ระดบัชั้น ป.1-3 

4 ธ.ค. 61 กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วนัชาติ 
วนัพอ่แห่งชาติ และวนัดินโลก 

8 ธ.ค. 61 การป่ันจกัรยานศึกษาส่ิงแวดลอ้ม 

10-12 ธ.ค. 61 เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ เนตรนารี ป.6 ณ ค่ายลูกเสือบา้นบึง จ.ชลบุรี 

15 ธ.ค. 61 ค่ายภาษาองักฤษ (MSIEP, ปกติ) ระดบัชั้น ป.4-6 

21-23 ธ.ค. 61 การฝึกอบรมผูก้  ากบัลูกเสือ หลกัสูตร ผูก้  ากบัลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้เบ้ืองตน้ ณ โรงเรียนสายน ้าทิพย ์

25 ธ.ค. 61 กิจกรรมวนัคริสตม์าส 

28 ธ.ค. 61 กิจกรรมวนัส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม ่

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

  มมุความรู ้

วนัดินโลก  
 วนัดินโลก (World Soil Day) ถูกก าหนดข้ึนตามมติขององคก์ารสหประชาชาติ 
ในระหวา่งการประชุมคณะกรรมการดา้นเศรษฐกิจและการเงินของท่ีประชุมสมชัชา
สหประชาชาติ สมยัสามญัท่ี 68 ณ ส านกังานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เม่ือปี พ.ศ. 2556 ให้วนัท่ี 5 ธนัวาคม ของทุกปี เป็นวนัดินโลก (World Soil 
Day) และก าหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soils) โดยมี
จุดประสงคเ์พื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบัความส าคญัของ
ทรัพยากรดิน ต่อการพฒันาดา้นการเกษตร โภชนาการ และความมัน่คงทางอาหาร ทั้งใน
ระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ 
 ทั้งน้ีสาเหตุท่ีก าหนดให้วนัดินโลก ตรงกบัวนัท่ี 5 ธนัวาคมนั้น สืบเน่ืองจาก
การประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) คร้ังท่ี 17 เม่ือปี 
พ.ศ. 2545 ทางสหภาพวทิยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil  
Sciences) ไดต้ระหนกัถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช ในการพฒันาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพฒันาดา้นการเกษตร จึงไดเ้ลือก
วนัท่ี 5 ธนัวาคม ของทุกปี ซ่ึงตรงกบัวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ เป็นวนัดินโลก  
เพื่อเทิดพระเกียรติพระวริิยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช ในดา้นการปกป้องและพฒันาทรัพยากรดิน   
 
ท่ีมา  https://hilight.kapook.com/view/145861 

สารผู้อ านวยการโรงเรียน 
สวสัดีค่ะ... ท่านผูป้กครองท่ีนบัถือ และนกัเรียนท่ีรักทุกคน 
 ช่วงเดือนธนัวาคมเป็นเดือนแห่งการจดักิจกรรมในการ
ท าบุญตกับาตรบ าเพญ็กุศลอุทิศถวายพระราชกุศล การเทิดพระเกียรติ
และเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ การนอ้มร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
และถวายราชสกัการะกตญัญุตาบูชา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช และการจดักิจกรรมวนัดินโลก ทั้งน้ี เพ่ือส่งเสริม
ให้นกัเรียนมีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบนั
พระมหากษตัริย ์อนัเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัของคนไทย 
 สุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณท่านผูป้กครอง และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกท่านท่ีช่วยให้การด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  

(นางนิรมล  บวัเนียม) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนสายน ้าทิพย ์

 มุมประชาสัมพนัธ์ 

ฉบับเดือนธันวาคม  2561 

โรงเรียนสายสายน  ้าทพิย ์: Sainamthip School 

ปฏิทนิการรับสมคัรนักเรียน  โรงเรียนสายน า้ทพิย์  ปีการศึกษา 2562 

ห้องและ จ ำนวน จ ำนวนรับ รับใบสมคัร สมัคร จับฉลำก สอบ ประกำศผล รำยงำนตัว มอบตัว 

อ.1 (MEP) 1 25 2-31 ม.ค.62 13-17 ก.พ.62 - 23 ก.พ.62 2 มี.ค.62  3 มี.ค.612 

อ.2 (MEP) 1 25 2-31 ม.ค.62 13-17 ก.พ.62 - 23 ก.พ.62 2 มี.ค.62  3 มี.ค.62 

อ.2 (ปกติ) 2 60 2-31 ม.ค.62 
28 ก.พ. -  

4 มี.ค. 62 
9 มี.ค.62 - 9 มี.ค.62  16 มี.ค.62 

ป.1 (MEP) 1 30 2-31 ม.ค.62 13-17 ก.พ.62 - 23 ก.พ.62 2 มี.ค.62  3 มี.ค.62 

ป.1 (MSIEP) 2 72 2-31 ม.ค.62 13-17 ก.พ.62 - 23 ก.พ.62 2 มี.ค.62  3 มี.ค.62 

ป.1 (ปกติ) 3 120 2-31 ม.ค.62 6-10 มี.ค.62 17 มี.ค.62 - 17 มี.ค.62 23 มี.ค.61 

ชั้นอื่นๆ - 180 2-31 ม.ค.62 6-10 มี.ค.62 - 17 มี.ค.62 17 มี.ค.62 23 มี.ค.61 

หมำยเหต ุ 1. การสมัคร สมัครตามวันและเวลาท่ีระบุในใบสมัคร  2. ตรวจสอบรายช่ือเพื่อทราบเลขประจ าตัวในการติดต่อกับโรงเรียน   
              3. การสอบต้องเข้าสอบตามวันเวลา สถานท่ี ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  4. นักเรียนท่ีมาสมัครเกินจ านวนท่ีรับสมัครจะท าการจับฉลาก (เฉพาะ อ.1 และ ป.1 ห้องปกติ) 

  

https://news.kapook.com/topics/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://news.kapook.com/topics/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87


4 พ.ย. 61  ประชุมผูป้กครอง และช าระเงิน 
บ ารุงการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2561 

12-14 พ.ย. 61  โรงเรียนสายน ้าทิพยเ์ป็นศูนยว์ิชาการ 
การแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

   มุมกจิกรรม 

6 พ.ย. 61  ประชุมคณะกรรมการจดัการแข่งขนั
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพฯ ณ หอ้งประชุมสายน ้าทิพย ์

23 พ.ย. 61  พิธีถวายราชสดุดี  
เน่ืองในวนัสมเด็จพระมหาธีรราชเจา้ 

22 พ.ย. 61   กิจกรรมวนัลอยกระทง 

19 พ.ย. 61 
ประเมิน 

การอ่าน-เขียน
ภาษาไทย  
ชั้น ป.1-6 

 

23 พ.ย. 61  
ตอ้นรับคณะศึกษา
ดูงานโรงเรียน 
น าร่องการใช้
หลกัสูตรตา้น
ทุจริตศึกษา 

19 พ.ย. 61  
การนิเทศติดตาม 
การประเมิน
สถานศึกษา

พระราชทาน ระดบั
ก่อนประถมฯ 

29 พ.ย. 61  สอบธรรมศึกษา 
ชั้นตรี โท เอก 

5-21 พ.ย. 61  นกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมฯ คร้ังท่ี 68 

28 พ.ย. 61 
ค่ายภาษาองักฤษสายชั้นปฐมวยั 

1. การแข่งขนัคดัลายมือส่ือภาษาไทย ป.1-3 
2. การแข่งขนัแอโรบิก  ป.1-6 
3. การแข่งขนัหุ่นยนตร์ะดบัพ้ืนฐาน ป.1-6 
4. การแข่งขนัหุ่นยนตร์ะดบัสูง ป.1-6 

มุมความภูมใิจ ส.ส.ท.      

30 พ.ย. 61  ค่ายภาษาองักฤษชั้น ป.1-4 ห้อง MEP 

     โรงเรียนสายน ้าทิพยไ์ดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบัเหรียญทอง และเป็น
ตวัแทนเขา้แข่งขนัระดบัภาค ทั้งหมด 4 รายการ ดงัน้ี 

1. 2. 

3. 4. 

24 พ.ย. 61  
ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2  

กีฬาฟตุซอล “สพฐ.เกมส์”  
เพื่อคดัเลือกตวัแทน  

จงัหวดั กทม. รุ่นอายไุม่เกิน 12 ปี  


