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กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
THANORMPITVITHAYA
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ของโรงเรียนถนอมพิศวิทยา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
มีวัตถุประสงคเพื่อจัดสภาพแวดลอมใหโรงเรียนเปนเขตปลอดบุหรี่ สงเสริมการเลิกสูบบุหรี่
ในบุคลากร ใหนักเรียนตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่และเพื่อใหนกั เรียนสามารถปฏิบัติตน
ใหหางไกลจากบุหรี่ไดอยางถูกตอง ในการนี้โรงเรียนถนอมพิศวิทยาจึงไดจัดกิจกรรม
หลากหลาย อาทิเชน กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก / การตอบปญหาเรื่องบุหรี่ / การเผยแพร
ประชาสัมพันธโรงเรียนปลอดบุหรี่ รวมทั้งการใหความรูเกี่ยวบุหรี่ เพื่อใหนักเรียนตระหนัก
ถึงพิษภัยของบุหรี่และปฏิบัติตัวอยูในสังคมไดอยางถูกตอง
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กิจกรรมวันไหวครู ของโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 การไหวครูเปนการแสดงออก
ซึ่งลักษณะที่ลูกศิษยพึงกระทําตอครูบาอาจารย ในฐานะทีท่ าน
เสียสละอบรมดูแลลูกศิษย และแนะนําไปในทางที่ดี
ประโยชนของการไหวครู มีดังตอไปนี้
1. ผูไหวไดรับความเมตตาจากผูถูกไหว
2. เพื่อใหผูไหวไดมีโอกาสรําลึกนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย
ที่ทานไดอุปการะสั่งสอนเรามา
3. ชวยใหผูถูกไหวหันมาสํารวจตรวจตราพัฒนาตนเอง
4. ไดรักษาเอกลักษณวัฒนธรรมไทยไว
5. เพื่อใหผูไหวไดมีโอกาสแสดงความกตัญูกตเวที อันเปน
แบบอยางที่ดงี าม
6. เพื่อสรางความผูกพัน ระหวางครูอาจารยกับลูกศิษย

ใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
โบราณทานกลาววา "ศรตองมีพิษ ศิษยตองมีครู ศิษย
มีครูเหมือนงูมีพิษ ศิษยไมมีครู เหมือนงูไมมีพิษ " และ "ศิษยดีตอง
มีคุณธรรม ศิษยไมไดความคุณธรรมไมมี" คุณธรรมของผูที่เปนลูกศิษย
คือ ความออนนอมถอมตน เคารพตอผูใหญ ไมแข็งกระดาง และแนะ
นําไดงาย เปรียบเหมือนกับตนขาว ขาวตนใดที่ออน มีเมล็ดขาวเต็มรวง
ยอมโนมลําตนลงสูพื้น เปนเชนกับลูกศิษยที่มีความออนนอม มีสัมมา
คารวะ ยอมไดความรูไปอยางเต็มที่ แตถาหากขาวตนใดที่ลําตนแข็ง
กระดาง ตั้งลําตนชี้ฟา ขาวตนนั้นยอมมีเมล็ดไมมากนัก และเมล็ดขาว
ก็จะลีบ เปรียบเหมือนลูกศิษยที่มีความแข็งกระดาง ไมออนนอมถอมตน
ยอมหาความรูใสตัวไดยาก ฉันนั้น
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กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด
THANORMPITVITHAYA
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การปองกันการติดยาเสพติด
1. ปองกันตนเอง ไมใชยาโดยมิไดรับคําแนะนําจากแพทย
และจงอยาทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด เพราะ
ติดงายหายยาก
2. ปองกันครอบครัว ควรสอดสองดูแลเด็กและบุคคลใน
ครอบครัวหรือที่อยูรวมกัน อยาใหเกี่ยวของกับยาเสพติด ตอง
คอยอบรมสั่งสอนใหรูถึงโทษและภัยของยา-เสพติด หากมีผูเสพ
ยาเสพติดในครอบครัว จงจัดการใหเขารักษาตัวที่โรงพยาบาล
ใหหายเด็ดขาด การรักษาแตแรกเริ่มติดยาเสพติดมีโอกาสหายได
เร็วกวาที่ปลอยไวนานๆ
3. ปองกันเพือ่ นบาน โดยชวยชี้แจงใหเพื่อนบานเขาใจถึงโทษ
และภัยของยาเสพติด โดยมิใหเพื่อนบานรูเทาไมถึงการณ
ตองถูกหลอกลวง และหากพบวาเพื่อนบานติดยาเสพติด จงชวย
แนะนําใหไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
4. ปองกันโดยใหความรวมมือกับทางราชการ เมื่อทราบวา
บานใดตําบลใด มียาเสพติดแพรระบาดขอใหแจง
เจาหนาที่ ตํารวจทุกแหงทุกทองทีท่ ราบ หรือที่ศูนยปราบปราม
ยาเสพติดใหโทษ กรมตํารวจ (ศปส.ตร.) โทร. 2527962 ,
0-252-5932 และ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) สํานักนายกรัฐมนตรี
โทร. 2459350-9
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา กิจกรรมที่จัดขึ้นใน
วันตอตานยาเสพติด คือการเดินรณรงคตอตานยาเสพติด
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 และใหความรูแกนักเรียนและชุมชน
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหเด็ดขาดและยั่งยืน
โดยรวมมือกับทุกภาคสวนในชุมชนเพื่อเปนสวนหนึ่งใน
การปองกันปญหายาเสพติด
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กิจกรรมถวายสังฆทาน
THANORMPITVITHAYA

SCHOOL

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาจัดเปนประจําทุกเดือน
และเดือนมิถุนายน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555
หลังจากกิจกรรมตอนเชาเขาแถวเคารพธงชาติ
กิจกรรมถวายสังฆทาน
คือการถวายวัตถุที่ควรเปนทานแกสงฆ มิไดเจาะจงแกภิกษุรูปใด
รูปหนึ่ง หากถวายเจาะจงเฉพาะรูป
เรียกวา "ปาฏิบุคลิกทาน" ไมตองมีพิธีกรรมอะไรในการถวาย สวน
สังฆทานนั้นเปนการถวายกลาง ๆ ใหสงฆ  เฉลี่ยกันใชสอย จึงมีพิธีกรรมเขา
มาเกี่ยวของดวย โดยเฉพาะการถวายและการอนุโมทนาของสงฆ
สังฆทานมีแบบแผนมาแตครั้งพุทธกาล ผูรับจะเปนภิกษุหรือ
สามเณร หรือ พระสังฆเถระหรือ
พระอันดับชนิดไร ๆ เมื่อสงฆจัดไปให ผูถวายตองตั้งใจตอ
พระอริยสงฆ คือ อุทิศถวายเปนสงฆจริง ๆ
ผูรับรับในนามของสงฆเปนสวนรวม จึงเปนการถวายสังฆทานดวยใจ
ที่เปนกุศล อิ่มเอิบเบิกบานในการถวาย
ทานวัตถุที่ถวายจะมากนอยอยางไรตามแตสมควร ประกอบดวยภัตตาหาร
และบริวารของใชที่เหมาะแกสมณะ
บริโภค ถวายกี่รูปก็ไดแลวแตศรัทธา จะถวายที่วัดหรือสถานที่อื่น ๆ
เชน ที่บานหรือสถานที่ประกอบพิธีก็ได
การถวายสังฆทานนั้น เริ่มดวยการจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย (ถามี) แลวอาราธนาศีล และสมาทานศีล
จากนั้นผูถวายทานประนมมือ ตั้งนะโม ๓ จบแลวกลาวคําถวายสังฆทาน
เสร็จแลวประเคนทานวัตถุแดพระภิกษุสงฆ
หลังจากประเคนถวายพระสงฆแลว เมื่อพระสงฆผูนําสวด
อนุโมทนาดวยบท “ยะถา วาริวหา....”
ผูถวายทานเริ่มกรวดน้ํา จนถึงบทที่พระสงฆผูนําสวดถึง “.....มณิโชติ
รโส ยะถา” ก็ใหหยุดกรวดน้ํา แลวประนมมือรับพรพระตอไปจนจบ
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กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
วันสถาปนาคณะลูกเสือ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
THANORMPITVITHAYA
จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือขึ้น พรอมพิธสี วนสนามและทบทวน
คําปฏิญาณ ซึ่งจัดขึ้น ลานอเนกประสงค โดยมีผูบังคับบัญชาลูกเสือ
ลูกเสือ เนตรนารี ผูบ ําเพ็ญประโยชน จากโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
รวมในพิธี เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎ
เกลาเจาอยูห ัวรัชกาลที่ 6 ผูพ ระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และ
เปนการแสดงความจงรักภักดี แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
องคพ ระประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ รวมทั้งปลูกฝงอุดมการณ
ใหลูกเสือเห็นความสําคัญของกิจกรรมลูกเสือไทย โดยการเขาพิธี
ทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม
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.....................................................……
ถวายราชสดุดี
ขาลูกเสือ เชื้อไทย ใจเคารพ
พระบาทมงกุฎเกลา จอมเมาลี
ทรงอุตสาห อบรม บมนิสัย
ทรงสั่งสอน สรรพกิจ วิทยา
ดั่งดวงจันทราทิตย ประสิทธิ์แสง
พระคุณนี้ จะสถิต สนิทใน

ขอนอมนบ บาทบงสุพ ระทรงศรี
ทรงปรานี กอเกื้อ ลูกเสือมา
ใหมีใจรักชาติ ศาสนา
เปนอาภา ผองพุทธ วุฒิไกร
กระจางแจงแจมภพ สบสมัย
ดวงหทัย ทวยราษฏร ไมคลาดเอย
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ขาวประชาสัมพันธ
ทีมงานคณะกรรม ผูปกครองจิ
 ปกครองจิตอาสา
THANORMPITVITHAYA
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จดหมายแจงผูปกครอง
รับเงินคาอุปกรณการเรียน และ คาเครื่องแบบนักเรียน
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555
THANORMPITVITHAYA
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