ฉบับ ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557

วันที่ 2 ธันวาคน 2557

เดือนสิบสองผองจันทราน้ําฟาใส
ประเพณีทั่วไทยไดสืบสาน
ลอยกระทงเริงรื่นใจชื่นบาน
เทศกาลรักษ&สายน้ํางามอยางไทย
โรงเรียนบ!านห!วยไคร!จัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจําป&
2557 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เพื่อ ส*งเสริมงาน
ฝ&มือและความคิดสร!างสรรค- เพราะเมื่อมีเทศกาลลอย
กระทง มักจะมีการประกวดกระทงแข*งกัน ทําให!นักเรียน
และผู!เข!าร*วมได!เกิดความคิดแปลกใหม* และยังรักษาภูมิ
ป3ญหาพื้นบ!าน รั กษาขนบธรรมเนี ยมของไทยไว!มิให!
สูญหายไปตามกาลเวลา
กลุ* มเครื อข* ายโรงเรี ยนบ! านห! วยไคร! จั ดการอบรมเพื่ อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ*านการจัดการเรียนการ
สอนโดยยึดหลักBBL (Brain-Based Learning) ในวันที่
10 พฤศจิกายน 2557 ณ ห!องประชุมโรงเรียนบ!านห!วย
ไคร! วิ ทยากรบรรยายพิ เศษโดย ท* านศน.ระย! า คงขาว
ศึกษานิเทศก- ชํานาญการพิเศษ จากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

ท*านผอ.สุทัด จันทะสินธุ- ประธานกลุ*มเครือข*ายโรงเรียน
บ!านห!วยไคร! ร*วมแสดงความยินดี กับ ผอ.มานพ เลี่ยม
สุ วรรณ ผู! อํ านวยการโรงเรี ยนบ! านห! วยกล! า อํ าเภอแม*
สรวย ไปปฏิบัติหน!าที่ราชการใหม* ที่โรงเรียนบ!านสันต!น
ผึ้ง อําเภอพาน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

โรงเรียนบ!านห!วยไคร! ร*วมต!อนรับพันจ*าตรีฉลอง
อ*อนนวน นักวิชาการคอมพิวเตอร- สพป.เชียงราย เขต 2
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ที่มานิเทศ ติดตาม ผล
โครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต!นแบบการเรียน
การสอนผ*านระบบเครือข*ายอินเทอร-เน็ต
โรงเรียนบ!านห!วยไคร!จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
& SPORT DAY HAUYKRAI 2557 ในวันที่ 18
พฤศจิ กายน 2557 ณ สนามกี ฬาองค- การบริ หารส* วน
ตําบลวาวี เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให!ได!เรียนรู!การ
ทํากิจกรรมร*วมกัน เสริมสร!างพลานามัยและส*งเสริมการ
ออกกําลังกาย และการใช!กีฬาเสริมสร!างภูมิคุ!มกันทางจิต
ให!แก*เยาวชนในชุมชน
โรงเรียนบ!านห!วยไคร! จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวัน
คล!ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล!า
เจ!าอยู*หัว รัชกาลที่ 6 "วันวชิราวุธ" ประจําป& 2557
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 วันวชิราวุธ หมายถึง
วันคล!ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล!า
เจ! า อยู* หั ว ที่ ท รงริ เ ริ่ ม กิ จ กรรมที่ เ ปe น มรดกทาง
วัฒนธรรมนับอเนกอนันต-ไว!ในหลายสาขา ส*วนพระ
ราชลั ญ จกร (ลั น -จะ-กอน หมายถึ ง ตรา) ประจํ า
พระองค- เปeนรูปวชิราวุธ ประดิษฐานบนพานทองสอง
ชั้ น ตั้ ง อยู* เ หนื อ ตั่ ง มี ฉั ต รบริ ว าร ๒ ข! า ง เปe น
สัญลักษณ-ของพระปรมาภิไธยว*า วชิราวุธ หมายถึง ศัสตราวุธของพระอินทร-

โรงเรี ย นบ! า นห! ว ยไคร! ได! รั บ รางวั ล เหรี ย ญทอง
ระดับประเทศ การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ!าน
เพื่ อความมั่ นคงของชาติ ประเภทวงสะล! อ ซอ ระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษา โดยกรมส* ง เสริ ม วั ฒ นธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
ฝiกสอนโดย คุณครูอรกานต- ภมรเกศ
โดยมีนางสาวสุทธิดา ซือมือ หัวหน!าวง

สมาชิกวงประกอบด!วย
๑) นางสาวกัญญา เชือมือ ทําหน!าที่ สะล!อ 3
๒) นางสาวรวิศรา เรเชอร- ทําหน!าที่ สะล!อ ๔
๓) นางสาวสุธิดา ซือมือ ทําหน!าที่ ซึง ๔ เล็ก
๔) นายธนกร เบี่ยวทู ทําหน!าที่ ซึง ๔ ใหญ*
๕) เด็กหญิงมาลิสา พร!อมสมบัติ ทําหน!าที่ ซึงกลาง
๖) เด็กหญิงพิมพิไล กาศรี ทําหน!าที่ ขลุ*ย
๗) เด็กชายเอกชัย แซ*ลี้ ทําหน!าที่ กลอง ๘) เด็กหญิงภาวิณี จะมือ ทําหน!าที่ ฉิ่ง
๙) นางสาวน้ําฝน อาจอ ทําหน!าที่ ฉาบและขับร!อง ๑๐) เด็กหญิงพิมพ-วิมล หมื่อแล ทําหน!าที่ สะล!อ 4
๑๑) เด็ กหญิ งสาธิ นี แลเชอ ทํ าหน! าที่ ซึ งกลาง
๑๒) เด็กหญิงนิภาพร พุทธวงค- ทําหน!าที่ ซึง ๔ เล็ก
โรงเรี ย นบ! า นห! ว ยไคร! ร* ว มประชุ ม สั ม มนา
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู! ตามโครงการขยายผลการ
พั ฒนาหลั กสู ตรต! นแบบการเรี ยนการสอนผ* าน
ระบบเครือข*ายอินเทอร-เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
iClassroom OBEC สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ใน
ระหว*างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมแม็กซ- ถนนพระรามเก!า กรุงเทพมหานคร โดยท*านผอ.สุทัด
จันทะสินธุ- ผู!อํานวยการโรงเรียนบ!านห!วยไคร! ตัวแทนจากผู!บริหาร นําเสนอการดําเนินงานiClassroom OBEC56
*ฝ่ ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ครูวนั วิสา ทิแก้ว , ครูณรงค์ฤทธิ% ขุนแก้วพะเนา

