
     ประมวลภาพกจิกรรมประมวลภาพกจิกรรมประมวลภาพกจิกรรมประมวลภาพกจิกรรม    

    วนัที่วนัที่วนัที่วนัที่        28282828    ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม      2555 2555 2555 2555     กิจกรรมวนัครสิกิจกรรมวนัครสิกิจกรรมวนัครสิกิจกรรมวนัครสิตม์าสตม์าสตม์าสตม์าส        

และกจิกรรมวนัขึ้นปใีหม่และกจิกรรมวนัขึ้นปใีหม่และกจิกรรมวนัขึ้นปใีหม่และกจิกรรมวนัขึ้นปใีหม่    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                                                                                                                                                        

    ผู้อาํนวยการมอบรางวลัให้กบันักเรยีนทีช่นะการผู้อาํนวยการมอบรางวลัให้กบันักเรยีนทีช่นะการผู้อาํนวยการมอบรางวลัให้กบันักเรยีนทีช่นะการผู้อาํนวยการมอบรางวลัให้กบันักเรยีนทีช่นะการ

ประกวดการแขง่ขันตา่งๆในกจิกรรมวนัครสิประกวดการแขง่ขันตา่งๆในกจิกรรมวนัครสิประกวดการแขง่ขันตา่งๆในกจิกรรมวนัครสิประกวดการแขง่ขันตา่งๆในกจิกรรมวนัครสิต์มาสต์มาสต์มาสต์มาส    และมอบและมอบและมอบและมอบ

ของขวญัใหก้ับคณะครทูุกทา่นในของขวญัใหก้ับคณะครทูุกทา่นในของขวญัใหก้ับคณะครทูุกทา่นในของขวญัใหก้ับคณะครทูุกทา่นในโอกาสโอกาสโอกาสโอกาสวนัขึ้นปใีหม่วนัขึ้นปใีหม่วนัขึ้นปใีหม่วนัขึ้นปใีหม่    

    6666    ––––    18 18 18 18     มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม     2556  2556  2556  2556  กิจกรรมการเรียนการกิจกรรมการเรียนการกิจกรรมการเรียนการกิจกรรมการเรียนการ

สอนสอนสอนสอน        Cooking  Cooking  Cooking  Cooking  จากการเรยีนรูห้นว่ยการเรยีนเรื่องผักจา๋  จากการเรยีนรูห้นว่ยการเรยีนเรื่องผักจา๋  จากการเรยีนรูห้นว่ยการเรยีนเรื่องผักจา๋  จากการเรยีนรูห้นว่ยการเรยีนเรื่องผักจา๋  

แแแและหนว่ยการเรียนรู้ละหนว่ยการเรียนรู้ละหนว่ยการเรียนรู้ละหนว่ยการเรียนรู้        เรื่องขา้วเรื่องขา้วเรื่องขา้วเรื่องขา้ว        โดยมกีารเชญิวทิยากรในโดยมกีารเชญิวทิยากรในโดยมกีารเชญิวทิยากรในโดยมกีารเชญิวทิยากรใน

ท้องถิน่มารว่มเปน็วทิยาการกบันักเรยีนท้องถิน่มารว่มเปน็วทิยาการกบันักเรยีนท้องถิน่มารว่มเปน็วทิยาการกบันักเรยีนท้องถิน่มารว่มเปน็วทิยาการกบันักเรยีน

การทํา  สกุี ้ จากหนว่ยการเรยีนรูห้นว่ยผกัการทํา  สกุี ้ จากหนว่ยการเรยีนรูห้นว่ยผกัการทํา  สกุี ้ จากหนว่ยการเรยีนรูห้นว่ยผกัการทํา  สกุี ้ จากหนว่ยการเรยีนรูห้นว่ยผกั

    

    

            

                

    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    

เรยีนที่เรยีนที่เรยีนที่เรยีนที่

    

    

    

    

    

    

                                                        

ท้องถิน่มารว่มเปน็วทิยาการกบันักเรยีนท้องถิน่มารว่มเปน็วทิยาการกบันักเรยีนท้องถิน่มารว่มเปน็วทิยาการกบันักเรยีนท้องถิน่มารว่มเปน็วทิยาการกบันักเรยีน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

การทํา  สกุี ้ จากหนว่ยการเรยีนรูห้นว่ยผกัการทํา  สกุี ้ จากหนว่ยการเรยีนรูห้นว่ยผกัการทํา  สกุี ้ จากหนว่ยการเรยีนรูห้นว่ยผกัการทํา  สกุี ้ จากหนว่ยการเรยีนรูห้นว่ยผกั    

    

                การทาํขนมครก  หนว่ยการเรยีนรู ้ เรื่องข้าว  การทาํขนมครก  หนว่ยการเรยีนรู ้ เรื่องข้าว  การทาํขนมครก  หนว่ยการเรยีนรู ้ เรื่องข้าว  การทาํขนมครก  หนว่ยการเรยีนรู ้ เรื่องข้าว      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

            9999----10  10  10  10      มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม     2556  2556  2556  2556  ประชมุผูป้กครอง  ภาคประชมุผูป้กครอง  ภาคประชมุผูป้กครอง  ภาคประชมุผูป้กครอง  ภาค

เรยีนที่เรยีนที่เรยีนที่เรยีนที่    2   2   2   2   ประจําปกีารศึกษาประจําปกีารศึกษาประจําปกีารศึกษาประจําปกีารศึกษา    2555255525552555    

                                                        บรรยากาศการพบครปูระจาํชัน้บรรยากาศการพบครปูระจาํชัน้บรรยากาศการพบครปูระจาํชัน้บรรยากาศการพบครปูระจาํชัน้    

    

เรยีนรู้เรยีนรู้เรยีนรู้เรยีนรู้        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

จงัหวัดกระบี ่ ดูการอนบุาลสตัวน์้าํ จงัหวัดกระบี ่ ดูการอนบุาลสตัวน์้าํ จงัหวัดกระบี ่ ดูการอนบุาลสตัวน์้าํ จงัหวัดกระบี ่ ดูการอนบุาลสตัวน์้าํ 

    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                            

11 11 11 11 มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม     2556  2556  2556  2556  โครงการทศันโครงการทศันโครงการทศันโครงการทศันศกึษาสูแ่หลง่ศกึษาสูแ่หลง่ศกึษาสูแ่หลง่ศกึษาสูแ่หลง่

            ของนักเรยีนระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่ ของนักเรยีนระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่ ของนักเรยีนระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่ ของนักเรยีนระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1111    ––––    2222    

    

----    นักเรยีนไปทัศนศกึษาศนูยว์จิยัประมงชายฝัง่นักเรยีนไปทัศนศกึษาศนูยว์จิยัประมงชายฝัง่นักเรยีนไปทัศนศกึษาศนูยว์จิยัประมงชายฝัง่นักเรยีนไปทัศนศกึษาศนูยว์จิยัประมงชายฝัง่

จงัหวัดกระบี ่ ดูการอนบุาลสตัวน์้าํ จงัหวัดกระบี ่ ดูการอนบุาลสตัวน์้าํ จงัหวัดกระบี ่ ดูการอนบุาลสตัวน์้าํ จงัหวัดกระบี ่ ดูการอนบุาลสตัวน์้าํ         

----นักเรยีนไปทศันศกึษา พระตาํหนักแหลมหางนาคนักเรยีนไปทศันศกึษา พระตาํหนักแหลมหางนาคนักเรยีนไปทศันศกึษา พระตาํหนักแหลมหางนาคนักเรยีนไปทศันศกึษา พระตาํหนักแหลมหางนาค    



    12  12  12  12  มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม     2556  2556  2556  2556      กจิกรรมวนัเด็ก  ณ เทศบาลกจิกรรมวนัเด็ก  ณ เทศบาลกจิกรรมวนัเด็ก  ณ เทศบาลกจิกรรมวนัเด็ก  ณ เทศบาล

คลองท่อมใต้คลองท่อมใต้คลองท่อมใต้คลองท่อมใต้                อําเภอคลองท่อม  อําเภอคลองท่อม  อําเภอคลองท่อม  อําเภอคลองท่อม      จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                                                                                                                                                    

    ทางโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้มกีารจดัซุ้มทางโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้มกีารจดัซุ้มทางโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้มกีารจดัซุ้มทางโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้มกีารจดัซุ้ม

กิจกรรมตา่งเพือ่ใหเ้ด็กไดร้ว่มทํากจิกรรมอย่างทัว่ถงึทัง้กิจกรรมตา่งเพือ่ใหเ้ด็กไดร้ว่มทํากจิกรรมอย่างทัว่ถงึทัง้กิจกรรมตา่งเพือ่ใหเ้ด็กไดร้ว่มทํากจิกรรมอย่างทัว่ถงึทัง้กิจกรรมตา่งเพือ่ใหเ้ด็กไดร้ว่มทํากจิกรรมอย่างทัว่ถงึทัง้

นักเรยีนในระนักเรยีนในระนักเรยีนในระนักเรยีนในระดบัอนบุาลและระดบัประถมศกึษาดบัอนบุาลและระดบัประถมศกึษาดบัอนบุาลและระดบัประถมศกึษาดบัอนบุาลและระดบัประถมศกึษา    

    

ยกย่องเชดิชเูกยีรต ิ งานวนัครจูงัหวดักระบี ่ ครัง้ที่ยกย่องเชดิชเูกยีรต ิ งานวนัครจูงัหวดักระบี ่ ครัง้ที่ยกย่องเชดิชเูกยีรต ิ งานวนัครจูงัหวดักระบี ่ ครัง้ที่ยกย่องเชดิชเูกยีรต ิ งานวนัครจูงัหวดักระบี ่ ครัง้ที่

โรงแรมมารีไทร ์ ปารค์ แอนด ์รสีร์อทโรงแรมมารีไทร ์ ปารค์ แอนด ์รสีร์อทโรงแรมมารีไทร ์ ปารค์ แอนด ์รสีร์อทโรงแรมมารีไทร ์ ปารค์ แอนด ์รสีร์อท

 

รงัสรรค ์รงัสรรค ์รงัสรรค ์รงัสรรค ์

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    16  16  16  16  มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม     2556  2556  2556  2556  บุคคลากรครูทีเ่ข้ารบัรางวลั บุคคลากรครูทีเ่ข้ารบัรางวลั บุคคลากรครูทีเ่ข้ารบัรางวลั บุคคลากรครูทีเ่ข้ารบัรางวลั 

ยกย่องเชดิชเูกยีรต ิ งานวนัครจูงัหวดักระบี ่ ครัง้ที่ยกย่องเชดิชเูกยีรต ิ งานวนัครจูงัหวดักระบี ่ ครัง้ที่ยกย่องเชดิชเูกยีรต ิ งานวนัครจูงัหวดักระบี ่ ครัง้ที่ยกย่องเชดิชเูกยีรต ิ งานวนัครจูงัหวดักระบี ่ ครัง้ที่    57  57  57  57  ณ  ณ  ณ  ณ  

โรงแรมมารีไทร ์ ปารค์ แอนด ์รสีร์อทโรงแรมมารีไทร ์ ปารค์ แอนด ์รสีร์อทโรงแรมมารีไทร ์ ปารค์ แอนด ์รสีร์อทโรงแรมมารีไทร ์ ปารค์ แอนด ์รสีร์อท            จังหวดักระบี่จังหวดักระบี่จังหวดักระบี่จังหวดักระบี่                                                             

 และและและและกจิกรรมวนัคร ูณ กจิกรรมวนัคร ูณ กจิกรรมวนัคร ูณ กจิกรรมวนัคร ูณ โรงเรยีนคลองท่อมราษฎร์โรงเรยีนคลองท่อมราษฎร์โรงเรยีนคลองท่อมราษฎร์โรงเรยีนคลองท่อมราษฎร์

รงัสรรค ์รงัสรรค ์รงัสรรค ์รงัสรรค ์        อาํเภอคลองทอ่มอาํเภอคลองทอ่มอาํเภอคลองทอ่มอาํเภอคลองทอ่มใต้ใต้ใต้ใต้            จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่    

    

    

 
ประชุมมมม   
นโยบายของทางสถานศึกษา  และการจัดกิจกรรมการเรียน
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม   และในเดือนนี้ขอแสดงความยินดี
บุคคลากรครูที่เข้ารับรางวัล 
ครั้งที่57  

    

    

    

    

โลก  จงบันดาลให้ผู้ปกครอง    คุณครู   นักเรียน   ตลอดจน   ผู้มีอุปการ
คุณต่อทางโรงเรียนทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
                                 

                         

โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้                                               
สังกัดเทศบาลตําบลคลองท่อมใต้                                                        

ปีที่ 4    ฉบับที่ 7   ประจําเดือน มกราคม  2556                                     
สารจากผอ. 

ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
   ผู้ปกครองครั้งที่2 ประจําปีการศึกษา2555 ในครั้งนี้เพื่อรับทราบ

นโยบายของทางสถานศึกษา  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ให้
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม   และในเดือนนี้ขอแสดงความยินดีกับ
บุคคลากรครูที่เข้ารับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ  งานวันครูจังหวัดกระบี่  

57  ณ  โรงแรมมารีไทร์  ปาร์ค แอนด์ รีสร์อท                                       

    

ในโอกาสนี้ทางโรงเรียน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล
โลก  จงบันดาลให้ผู้ปกครอง    คุณครู   นักเรียน   ตลอดจน   ผู้มีอุปการ
คุณต่อทางโรงเรียนทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป 
                                    ด้วยความปรารถนาดี     

        นางปราณี    โสภาพันธุ์                                                                         

         ผู้อํานวยการสถานศึกษา                                         

  โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 

                         โทร 075-699221   /   081-8915684    


