เรื่องประกาศแจ้ งให้ ทราบรายสัปดาห์ (สัปดาห์ ท่1ี 2)
3rd August – 7th August, 2015

1. ในสัปดาห์น้ ี มีรายการกิจกรรม ดังนี้
1.1) งาน ACEP Book Fair 2015 ในระหว่างที่ 5 - 7 สิ งหาคม ตั้งแต่เวลา 7.30 - 17.00 น.โดยงานห้องสมุด ภายในงานจะมี
หนังสื อจากหลายสํานักพิมพ์มาจัดจําหน่ายบริ เวณลานชั้นล่างของอาคารอาเว มารี อา
1.2) งาน ACEP ASEAN FUN FAIR 2015 ในวันพุธที่ 5 สิ งหาคม เวลา 8.20 - 9.40 น. โดยคณะครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษาฯ ได้จดั กิจกรรมขึ้นเนื่ องในวันอาเซี ยน ซึ่ งตรงกับวันที่ 8 สิ งหาคมของทุกปี ในวันพุธนี้ นดั หมายนักเรี ยนทุกระดับชั้นเข้าแถว
เคารพธงชาติที่บริ เวณลานชั้น 1 อาคารอาเว มารี อา หลังจบเคารพธงชาติ สวดภาวนาจะเริ่ มกิจกรรมเพื่อให้นกั เรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมและ
ชมการแสดงต่างๆ รวมถึงเชิญชวนให้นกั เรี ยนและคุณครู แต่งกายชุดประจําชาติอาเซี ยนมาร่ วมงานอย่างพร้อมเพรี ยงกัน ทั้งนี้ เพื่อความ
เหมาะสมของกิจกรรม งานลูกเสื อจึงขอประกาศงดแต่งเครื่ องแบบลูกเสื อ-เนตรนารี ในวันพุธนี้ 1 วัน
1.3) Open House ครั้งที่ 2 ประจําปี การศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 5 สิ งหาคม เวลา 9.00 - 12.00 น. ที่ห้อง Multipurpose อาคาร
The Trinity เพื่อเชิญชวนผูป้ กครองที่สนใจจะส่ งบุตรหลานเข้ามาสมัครเรี ยนในปี การศึกษาหน้า ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศการ
จัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน ให้ได้ขอ้ มูลชัดเจนประกอบการตัดสิ นใจ
1.4) พิธีมิสซาศุกร์ตน้ เดือน งานอภิบาลเรี ยนเชิญคณะผูบ้ ริ หาร ผูป้ กครอง คุณครู และนักเรี ยนคาทอลิก ร่ วมพิธีมิสซาในวัน
ศุกร์ที่ 7 สิ งหาคม หลังเคารพธงชาติ
1.5) กิจกรรม ACEP Bowling 2015 ในวันเสาร์ที่ 8 สิ งหาคม ณ สนาม TPD Bowling ซอยเอกชัย 93/1 เพื่อร่ วม
เทิดพระเกียรติเนื่ องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
เพื่อแสดงพลังสามัคคีของทุกภาคส่ วนในการสนับสนุนสมทบกองทุนพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน เพื่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนในทุกมิติและส่ งเสริ ม
ด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู งสุ ด ทั้งนี้ ทุกท่านที่สนใจจะเข้าร่ วมการแข่งขันหรื อต้องการสนับสนุนการจัดกิจกรรม สามารถติดต่อ
สมัครได้ที่ครู ประจําชั้นหรื อที่ฝ่ายการเงิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ดงั รายละเอียดในเว็บไซต์โรงเรี ยน
2. การตรวจเครื่ องแบบ ทรงผม และของประกอบเครื่ องแบบในสัปดาห์แรกของเดือน ครั้งที่ 3 โดยคุณครู ประจําชั้น / Homeroom
Teacher เมื่อพบสิ่ งที่ตอ้ งแก้ไขปรับปรุ งให้มีการบันทึก แนะนําและติดตามผลที่เกิดขึ้นรายงานต่อหัวหน้าช่วงชั้น / Year Coordinator ฝ่ าย
กิจการนักเรี ยนขอความร่ วมมือนักเรี ยนในการตัดผม ดูแลทรงผมและการแต่งกายให้สุภาพเรี ยบร้อยตามระเบียบในคู่มือนักเรี ยนอย่าง
สมํ่าเสมอ
3. เนื่ องด้วยจังหวัดสมุทรสาครได้กาํ หนดซ้อมใหญ่ป่ันจักรยานเฉลิมพระเกียรติในโครงการ Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ในวันที่ 4
สิ งหาคม 2558 เวลา 15.00 น. เริ่ มจากศาลากลางจังหวัด ผ่านถนนเจษฎาวิธีและหน้าโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ทั้งนี้ ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่
ตร.สภ.โคกขามว่าจะมีการปิ ดถนนหน้าโรงเรี ยนในช่วงเวลาประมาณ 16.00 ถึง 17.00 น. เพื่อให้ขบวนจักรยานผ่านโดยสะดวกและ
นักเรี ยนสามารถเดินทางกลับได้โดยไม่ตอ้ งรอเวลาให้การซ้อมใหญ่ครั้งนี้ เสร็จสิ้ น ทางโรงเรี ยนจึงประกาศให้นกั เรี ยนทุกระดับชั้นกลับ
บ้านได้ต้ งั แต่เวลา 14.00 น.ในวันอังคารที่ 4 สิ งหาคม 2558 โดยกําหนดแนวปฏิบตั ิตงั นี้
1) สําหรับนักเรี ยนชั้นประถม การเรี ยนการสอนจะเสร็จสิ้ นภายในเวลา 13.20 น. และต่อด้วย homework help จนถึงเวลา
13.50 น. เพื่อเตรี ยมตัวกลับ
2) สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยม การเรี ยนการสอนในคาบเรี ยนที่ 5 เริ่ มเวลา 13.20 ถึง 13.50 น. เพื่อเตรี ยมตัวกลับ
3) งดการแต่งเครื่ องแบบลูกเสื อ 1วัน และงดการเรี ยน afterschool classes ทุกประเภท
4) นักเรี ยนที่จาํ เป็ นต้องรอผูป้ กครองมารับหลังเวลา 15.00 น. ให้คุณครู ประจําชั้นนํานักเรี ยนทั้งหมดมารอที่ห้องรับรองหรื อ
ห้องธุรการที่อาคาร The Trinity และติดต่อผูป้ กครองให้รับทราบ
5) คุณครู สามารถ scan เวลากลับได้หลังเวลา 15.20 น.

