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ทำบุญเขาพรรษา…พาจิตผองใสทำบุญเขาพรรษา…พาจิตผองใส

มารูจักคุณครูคนใหมกันเถอะ

นิทานดีๆที่ตองเลาใหลูกฟง

สอนเรื่องมารยาทใหเจาตัวนอย

ภาษาอังกฤษของลูกฝกไดอยางไรใหไดผลจริง

ฉบับที่ 2 ประจำปการศึกษา 2553
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บอกเลาเกาสิบจากผูอำนวยการ

   จดหมายขาวฉบับน้ีเปนฉบับท่ี 2 แลวนะคะ หลายๆอยางเร่ิมเปนรูปเปนรอยมากข้ึน พรอมๆกับกิจกรรมตางๆท่ีโรงเรียนจัด

เพื่อสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนก็เพิ่มมากขึ้นเชนกัน เดือนกรกฎาคมนี้มีกิจกรรมแหเทียนพรรษาของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1- 3 โดยเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นรวมทั้งผูปกครอง คุณครู และเจาหนาที่ของโรงเรียน

ไดรวมกันทำบุญไดเงินจำนวนท้ังส้ิน 75,000   บาท ซ่ึงโรงเรียนไดนำไปถวายท่ีวัดแปนทองเรียบรอยแลว ขออนุโมทนาบุญ

มายังทุกๆ ทานดวยความขอบคุณ และหวังวาในปการศึกษา 2554 พวกเราชาวสาธิตพัฒนาและครอบครัวคงได

รวมทำบุญดวยกันอีก

 นอกจากน้ันยังมีกิจกรรมอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีเพ่ิงผานไป คือ กิจกรรมวันไหวครูของนักเรียน ท่ีไดรวมกันจัดพานธูปเทียน

และพานดอกไมไดอยางนาชื่นชม ภาพที่เด็กๆแตละคนในหองกุลีกุจอชวยกันเด็ดดอกไม ชวยกันรอยดอกรัก 

ชวยกันปกดอกไมบนพานเปนภาพท่ีหาดูไดยากย่ิง ครูขอช่ืนชมนักเรียนทุกคนท่ีรวมใจ รวมพลังกันจัดพานของแตละหอง

ออกมาไดอยางงดงามและสรางสรรค การประกวดเปนเพียงสวนเล็กนอยเทาน้ัน แมวาบางหองจะไมไดรางวัลก็ไมตองเสียใจ

เพราะการที่นักเรียนไดรวมใจรวมมือกันทำพานนำไปกราบไหวคุณครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูที่มีความมุงมั่น

ตั้งใจอบรมสั่งสอนใหศิษยเปนคนดีตางหากที่ควรภาคภูมิใจมากกวา สวนนองๆ อนุบาลที่นำดอกไมไปไหวครู 

ก็ทำไดนารักตามวัฒนธรรมไทย อีกทั้งรวมพิธีอยางตั้งใจ และมีวินัยที่พึงทำไดอยางเหมาะสมกับวัยนาชื่นชม 

ครูขออวยพรใหนักเรียนสาธิตพัฒนาทุกคนมีสติปญญาท่ีเฉียบแหลมดุจด่ังดอกเข็ม ใหนักเรียนมีความเพียรพยายาม

และอดทนสูส่ิงยากมุงม่ันทำใหสำเร็จ ดุจด่ังหญาแพรกท่ีแพรพันธุไดทุกสภาพอากาศ และท่ีสำคัญใหนักเรียนทุกคน

เปนคนดี นารัก รูจักออนนอมถอมตนดุจดั่งการคอมตัวของดอกมะเขืออันเปนคุณสมบัติของคนไทยมาแตโบราณ 

ใครเห็นใครก็รัก กิจกรรมไหวครู ในวันท่ี 29 กรกฎาคมท่ีผานมา จึงเปนท่ีประทับใจและภาคภูมิใจของคุณครูทุกคน

ที่เห็นเด็กๆมีความตั้งใจจริงในการรวมกิจกรรม สำหรับนองนุชสุดทองนองๆอนุบาลก็มีความนารักไมแพพี่ประถม

และมัธยมเลย ครูทุกคนประทับใจ ขอใหนักเรียนพยายามรักษาความดีนี้ไวและเปนคนดีของคุณพอ คุณแม 

ของครอบครัว ของคุณครูและเปนคนดีของสังคมไทยตลอดไป

   ทายนี้โรงเรียนขอขอบคุณผูปกครองทุกทานที่มีความเขาใจ และใหความรวมมือเปนอยางดีในการปฏิบัติตาม

กฎกติกาของโรงเรียน ทั้งในเรื่องของการจอดรถ การรับ-สงนักเรียนในชวงเชาและเย็น รวมทั้งการปฏิบัติตนเปน

แบบอยาง ซ่ึงเรา (บานและโรงเรียน) คงเห็นพองตองกันวา การปฏิบัติตนตามกติกาท่ีโรงเรียนกำหนดเปนการฝก

และซึมซับการรูจักกฏเกณฑ และวินัยของสังคมซึ่งเปนสิ่งสำคัญที่ลูกของทานและลูกศิษยของเราสามารถนำไป

ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตไดอยางมีความสุข และเปนพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศตอไป

                    รองศาสตราจารย ลัดดา  ภูเกียรติ

               ผูอำนวยการโรงเรียน
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คุยกับบรรณาธิการ

ท่ีปรึกษา    

รองศาสตราจารยลัดดา  ภูเกียรติ

ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร

รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรย้ิม  

รองศาสตราจารยดวงกมล  สินเพ็ง 

อาจารยรุงทิพย  โพอุทัย

บรรณาธิการ    

ชลกร  แสงแกว

ผูชวยบรรณาธิการ   

กิตติพร  รอดรุงเรือง

ฝายมัธยม  สุกัญญา  ต้ังกิตติมศักด์ิ

ฝายประถม  เพ็ญศรี  ฉลาดแยม

ฝายอนุบาล  ยุพาภรณ  ลาวเกษม

กองบรรณาธิการ    

สุรเกียรติ  ธาดาวัฒนวิทย

ไพลิน  ชยามาศ

วัลยา  ซอเสียงดี

ผกาวรรณ  ทองมา

วัชรี  อารียจิตต

จิรัฏฐ  ชีพนุรัตน

หฤทย  อันไธสง

พุทธิดา  ธิราชรัมย

นที  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

Douglas  Colgan

แบบรูปเลม  

อุไรวรรณ  เกิดประทุม

อภิศาล  คนเพียร

จัดพิมพโดย    

โรงเรียนสาธิตพัฒนา
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    สวัสดีคะคุณครู ผูปกครอง และนักเรียนทุกคน จดหมายขาวฉบับน้ีมาพรอมกับสายฝนท่ีโปรยปราย 
และเย็นฉ่ำ  แตก็อาจทำใหรูสึกขลุกขลักและลำบากไมนอยสำหรับการเดินทาง และทำภาระกิจตางๆ 
ชวงหนาฝนเปนชวงท่ีเปนจ�ดกำเนิดของพืชพันธุหลากหลายชนิด ความอุดมสมบูรณมักจะมาเยือนในชวงฤดูน้ี
ถึงแมจะเปนฤดูท่ีคนในเมืองใหญไมชอบนัก แตก็เปนฤดูท่ีชวยหลอเล้ียงทุกชีวิตใหเติบโต งอกงาม และสมบูรณ 
ไมวาจะเปนพืช สัตว หรือมนุษย ในทางพระพุทธศาสนานั้นชวงฤดูฝนเปนฤดูแหงการหยุดพัก 
ดวยเหตุน้ีจึงเกิดเปนวัน "เขาพรรษา" ท่ีแปลวา "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆตองอยูประจำ ณ วัดใดวัดหน่ึง
ระหวางฤดูฝน โดยเหตุท่ีพระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหนาท่ีจะตองโปรดสัตว และเผยแผพระธรรมคำสอน
แกประชาชนในที่ตางๆ ไมตองมีที่อยูประจำ แมในฤดูฝน ชาวบานจึงตำหนิวาไปเหยียบขาวกลา
และพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจาจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาใหพระภิกษุอยูประจำที่ตลอด 
3 เดือนในฤดูฝน เริ่มตั้งแตวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกป ถาปใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมา
เปนวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เวนแตมีกิจธุระคือเมื่อ
เดินทางไปแลวไมสามารถจะกลับไดในวันเดียว ก็ทรงอนุญาตใหไปแรมคืนได คราวหนึ่งไมเกิน 7 คืน 
เรียกวา "สัตตาหะ" หากเกินกำหนดนี้ถือวาไมไดรับประโยชนแหงการจำพรรษา จัดวาพรรษาขาด 
ระหวางเดินทางกอนหยุดเขาพรรษา หากพระภิกษุสงฆเขามาทันในหมูบานหรือในเมืองก็พอจะหา
ท่ีพักพิงไดตามสมควร แตถามาไมทันก็ตองพ่ึงโคนไมใหญเปนท่ีพักแรม ชาวบานเห็นพระไดรับความลำบากเชนน้ี 
จึงชวยกันปลูกเพิง เพื่อใหทานไดอาศัยพักฝน รวมกันหลายๆ องค ที่พักดังกลาวนี้เรียกวา "วิหาร" 
แปลวา ท่ีอยูสงฆ เม่ือพระสงฆออกจาริกตามกิจของทานจนถึงหนาฝนใหมก็กลับมาพักอีก เพราะสะดวก 
แตบางทานอาจอยูประจำ บางคร้ังมีผูมีจิตศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ก็เลือกหาสถานท่ีสงบเงียบ
ไมหางไกลจากชุมชนนัก สรางที่พัก เรียกวา "อาราม" ใหเปนที่อยูของสงฆดังเชนปจจ�บัน โดยปกติ
เครื่องใชสอยของพระตามพุทธานุญาตใหมีประจำตัวนั้น มีเพียงอัฐบริขาร ไดแก สบง จีวร สังฆาฏิ 
เข็ม บาตร รัดประคด หมอกรองน้ำ และมีดโกน นอกจากนี้พระสงฆบางรูปเดินทางทามกลางสายฝน
เพ่ือจะหาท่ีพักแรม ชาวบานท่ีใจบุญจึงถวายผาอาบน้ำฝนสำหรับใหทานไดผลัดเปล่ียน และถวายของจำเปน
แกกิจประจำวันของทานเปนพิเศษในชวงเขาพรรษา นับเปนเหตุใหมีประเพณีทำบุญเน่ืองในวันเขาพรรษา
สืบมาจนปจจ�บัน
  อยางไรก็ตาม แมการเขาพรรษาจะเปนเรื่องของพระภิกษุ แตก็ถือเปนโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชน
จะไดทำบุญรักษาศีล และชำระจิตใจใหผองใส  ในวันเขาพรรษาชาวพุทธควรไปรวมทำบุญตักบาตร 
ถวายเคร่ืองสักการะบูชา ดอกไม ธูปเทียน และเคร่ืองใชจำเปนแดพระสงฆพรอมฟงเทศน ฟงธรรมกันท่ีวัด 
บางคนอาจต้ังใจงดเวนอบายมุขตางๆ เปนกรณีพิเศษ งดการทำส่ิงท่ีไมถูกตอง ทำความดี ทำจิตใจใหบริสุทธ์ิ
ผองใส การปฏิบัติดังกลาวไดอานิสงสสูงนัก ซ่ึงสงผลไปถึงรางกาย จิตใจ และสติปญญาของผูประพฤติ
ปฏิบัติอีกดวย

                                                  จินตนาการสูการเรียนรู
                                                  บรรณาธิการ
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แนะนำคุณครู

ครูฝายประถม และมัธยม

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
เอกคณิตศาสตร 

สอนคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปที่6

นางสาวรวิญา ชุมภูนท

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
เอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

กำลังศึกษาตอระดับปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตรภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สอนจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ระดับมัธยมศึกษา 
และเปนครูคูช้ันประถมศึกษาปท่ี1/1

นที  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  
เอกภาษาอังกฤษ  

สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1

นางเพ็ญศรี  ฉลาดแยม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
เอกภาษาไทย  

สอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาปที่2 
และเปนครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/3

นางสาวชลกร  แสงแกว  

ศึกษาศาสตรบัณฑิต  
เอกการสอนสังคมศึกษา 

สอนสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปที่5

นางสาวสิริพร  บัวงาม 

ในปการศึกษา2553โรงเรียนไดรับครูใหมหลายคน เรามาทำความรูจักกับคุณครูแตละทาน

วาสอนอยูในกลุมสาระใด และระดับชั้นใดบาง

ครุศาสตรบัณฑิต 
เอกภาษาอังกฤษ 

สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา 
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปที่1

นางสาววัลยา  ซอเสียงดี 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
เอกการสอนสังคมศึกษา 

สอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปที่3

นางสาวอัจจิมา  เชาวดี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
เอกเทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา
 
กำลังศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาการวัดผลการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประจำฝายวิชาการ-งานวัดและประเมินผล 
และเปนครูคูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

นางสาวนันทา  ภิรมยพร
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ปฏิทินกิจกรรม
1. กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2553

วันที่             ระดับชั้น   สถานที่
วันศุกรที่ 13 ส.ค. 53   ป.6   มูลนิธิเด็ก สภากาชาด ไทย 
วันอังคารที่ 17 ส.ค. 53   ป.5   Thailand Creative & DesignCenter (TCDC)
วันศุกรที่ 20 ส.ค.53   ม.1   เมืองโบราณ  จ.สมุทรปราการ  
วันอังคารที่ 24 – วันพุธที่ 25 ส.ค. 53 ป.2   Max Value  
วันพฤหัสบดีที่ 26 ส.ค. 53   ป.3   ธนาคารออมสิน
วันศุกรที่ 27 ส.ค.53    ป.4   องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช)
วันพุธที่ 8 – วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ย. 53 ป.1   วัดสัมมาชัญญาวาส 
วันศุกรที่ 10 ก.ย. 53       ม.2   โรงพยาบาลศิริราช
วันศุกรที่ 10 ก.ย. 53       ม.3   นิทรรศนรัตนโกสินทร
2. โครงการตักบาตรวันพฤหัสบดี   บริเวณดานหนาอาคารปูชนียะ เวลา 7.20 – 8.20 น.

       ครั้งที่ 3      วันพฤหัสบดีที่ 19 ส.ค. 53 
   ครั้งที่ 4      วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ย. 53 

3.  โครงการแขงขันตอบปญหาสาธิตพัฒนารอบรูทันโลก (Smart Kids)  ณ หองประชุมโรงเรียน เวลา 11.20 – 12.00 น.

วันที่     ระดับชั้น     
วันพุธที่ 4 ส.ค. 53    ป.3-4            (ครั้งที่ 5)    
วันพุธที่ 25 ส.ค. 53   ม.1-3            (ครั้งที่ 6)

4. วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ

   วันอังคารที่ 10 ส.ค.53  คัดเลือกสาธิตพัฒนาโชว ครั้งที่ 2/2553
   วันอังคารที่ 10 ส.ค. 53  ซอมพิธีวันแมแหงชาติ
   วันพุธที่ 11 ส.ค. 53  กิจกรรมพิธีวันแมแหงชาติ
   วันพฤหัสบดีที่ 12 ส.ค. 53  หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  
วันศุกรที่ 13 ส.ค. 53   รัฐบาลประกาศหยุดเพิ่มเติมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
วันอังคารที่ 17 ส.ค. 53   สาธิตพัฒนาโชว ครั้งที่ 2/2553  
วันอังคารที่17– วันศุกรที่ 20 ส.ค.53  คุยกับคุณครู ครั้งที่ 1 (พบปะผูปกครอง)
วันอังคารที่ 17 ส.ค. 53   กิจกรรมตลาดนัดวิชา ครั้งที่ 1 ชั้นป.1
วันพุธที่ 18 ส.ค. 53   วันวิทยาศาสตรแหงชาติ
วันอังคารที่ 24 ส.ค. 53   กิจกรรมการแขงขัน GAME 4 ชั้น ป.4  เวลา 12.30 – 13.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 26 ส.ค. 53   กิจกรรมการแขงขัน A-MATH ชั้นป.5-ป.6  เวลา12.30 – 13.00 น.
วันศุกรที่ 27 ส.ค. 53   แจงผลการเรียน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2553
วันจันทรที่ 30 ส.ค. – วันศุกรที่ 3 ก.ย. 53 กิจกรรมการแขงขัน A-MATH ชั้น ม.1 เวลา 12.30 – 13.00 น.
วันอังคารที่ 31 ส.ค. - วันศุกรที่ 3 ก.ย. 53    สอบยอย ครั้งที่ 2
วันพุธที่ 2 – วันพฤหัสบดีที่ 3 ก.ย. 53 กิจกรรมการแขงขัน A-MATH ชั้น ม.2 เวลา 12.30 – 13.00 น.
วันจันทรที่ 6 – วันศุกรที่ 10 ก.ย. 53  กิจกรรมวันกีฬาสีภายใน
วันจันทรที่ 6 ก.ย. 53   กิจกรรมการแขงขัน IQ 180 ชั้น ม.1-ม.3  เวลา 12.30 – 13.00 น.
วันอังคารที่ 7 – วันพุธที่ 8 ก.ย. 53  กิจกรรมการแขงขัน A-MATH ชั้น ม.3 เวลา 12.30 – 13.00 น.
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เร่ืองเลาอนุบาล

ความสุภาพออนโยนไมไดเปนเพียงมารยาทในการเขาสังคมเทาน้ัน  

เด็กที่มีความสุภาพออนโยนยอมเปนที่รักและชื่นชอบ มักเขากับ

คนอ่ืนไดงาย คงไมมีใครชอบเลนและทำงานกับคนสงเสียงดังโวยวาย 

ไมยอมเขาแถว ชอบพูดแทรกขัดจังหวะ  และชอบพูดเยาะเยย 

มาฝกลูกรักใหเปนที่รักของทุกคนดวยความมีมารยาทที่ดี  ดังนี้ 

1. “คุณครูครับเพื่อนไมใหของเลนเลย”
การสอนลูกเร่ืองความไมเห็นแกตัว……วิธีงายๆคือ……บอกใหลูกรูวา
คุณพอคุณแมไมชอบคนเห็นแกตัวพูดคุยกับลูกถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
เม่ือลูกนึกถึงแตตัวเองโดยไมสนใจคนอ่ืนเลยการพูดคุยแลกเปล่ียน
บอยๆจะทำใหลูกเขาใจและมองหาทางเลือกท่ีเปนไปไดในการปรับเปล่ียน
ตัวเอง
2. “คุณครูขา  เพ่ือนโดนหนูคะ”
การสอนลูกเร่ืองความไมอดกล้ัน…..วิธีงายๆคือ….การใหกำลังใจลูก
ในการควบคุมความหงุดหงิดของตนเองการอธิบายใหลูกเขาใจ
เปนวิธีท่ีชวยได คุณพอคุณแมสามารถอธิบายใหลูกฟงวา เม่ือเกิด
สถานการณ ท่ีไมนาพอใจข้ึน เพ่ือนๆของลูกก็หงุดหงิดเชนเดียวกับลูก 
แตทุกคนพยายามอดทนและอดกลั้นตอความไมพอใจของตัวเอง 
การที่ลูกแสดงความไมอดกลั้นออกมามีแตจะเพิ่มแรงกระตุนให
สถานการณเลวรายลงไปอีก
3. การสอนลูกเรื่องการชอบพูดสอดแทรก
วิธีงายๆคือ บอกลูกใหรอจนกวาคุณพอคุณแมจะพูดจบนิสัยชอบ
แสดงออกทันทีเปนตัวกระตุนใหลูกพูดทุกส่ิงท่ีคิดออกมาทันทีทันใด 
แตนี่ก็เปนสิ่งที่สามารถฝกและควบคุมไดดวยการสอนและแนะนำ
ใหลูกรูจักคอยจนกวาคนอ่ืนจะพูดจบทุกคร้ัง การเตือนและฝกบอยๆ
จะชวยลดนิสัยพูดแทรกของลูกดวย
 (หนังสือ Why do kids do that?   เตรียมกอนโต) 

มาฝกลูกใหเปนที ่ร ัก.........ดวยมารยาทที ่ดี

โดย…..ครูยุพาภรณ
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ความดีท่ีหนูทำ

โลกกำลังรอนขึ ้นทุกวัน ทุกวัน……..เราคงตองชวยโลกแลวละครับ

ถาอยางนั ้น !เรามาดูซ ิครับวา….. เด็กๆโรงเรียนสาธิตพัฒนาเขากำลังชวยลดโลกรอนอยางไรบาง…..

เด็กๆของเราปฎิบัต ิด ังนี ้
1.ปดกอกน้ำ/ไมเปดน้ำเลน 
2.เก็บของเลน/ของใชเขาที่                                                                                                   
3.ดูแลสิ่งของที่นำมาจากบาน                                
4.รับประทานอาหารหมดทุกครั้ง                                                                                         
5.เก็บของเลน/ของใชเขาที่เปนระเบียบเรียบรอย    

คุณครูของเราปฏิบัติดังนี้
1.ปดกอกน้ำทุกครั้งที่เลิกใช                                              
2.ปดไฟฟา/ปดพัดลมทุกครั้งที่เลิกใช      
3.ปดแอรทุกครั้งตามที่โรงเรียนกำหนด                
4.ปดคอมพิวเตอรเมื่อเลิกใชหรือปดหนาจอหากตองการใชงานตอ

มารูจัก…….หองเรียนตัวอยางดานความประหยัดกันคะ
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล                  ไดแก เตรียมอนุบาลหอง2
ระดับชั้นอนุบาล1                        ไดแก  อนุบาล1  หอง 3                                                  
ระดับชั้นอนุบาล2                        ไดแก  อนุบาล 2 หอง 1  
ระดับชั้นอนุบาล3                        ไดแก   อนุบาล 3 หอง  1
“คุณครูขาหนูสัญญาวาหนูจะชวยลดโลกรอนตามที่คุณครูสอนไวคะ”
คุณพอคุณแม..อยาลืมปฏิบัติเปนตัวอยางลูกๆเพื่อชวยกันลดโลกรอนดวยนะคะ



   ตอนน้ีเปนชวงฤดูฝน ท่ีมาพรอมกับฤดูของการสอบ นักเรียนหลายคนอาจรูสึกเครียดกับการสอบบาง แตก็ยังโชคดีท่ีฤดูของการสอบ
มาพรอมกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาถึงสองวันดวยกัน ถานักเรียนรูสึกเครียดกับการสอบ ก็ไปเขาวัดทำบุญ ฟงเทศน ปฏิบัติธรรม 
การปฏิบัติดังกลาวนี้จะชวยทำใหจิตใจเราผองใสขึ้น และพรอมที่จะรับมือกับการเรียนไดตอไป

เด็กชายยสพัทธ  เจริญศักด์ิขจร และ เด็กหญิงสลิล  สมพงษชัยกุล ป. 1/2  ต้ังใจเรียนและมีความประพฤติเรียบรอย เพ่ือนๆรวมหอง
จึงออกเสียงใหเปนตัวแทนหองถือพานวันไหวครูของหอง …..เด็กหญิงพิชญา แกวสี่ดวง(แกม) ป.1/3 เปนเด็กนักเรียนที่นารัก 
ย้ิมแยมแจมใส มีความกระตือรือรนกับการเรียนเสมอ รูจักหนาท่ีและรับผิดชอบงานของตัวเองไดดี มีสัมมาคาราวะ การทำงานทุกช้ิน
เรียบรอยมาก ลายมือสวย อีกท้ังยังมีน้ำใจชวยเหลือครูและเพ่ือนอีกดวย เกงรอบดานจริงๆ …..หลังเลิกเรียน พ่ีแตงกวาซ่ึงกำลัง
ทำความสะอาดหองเรียนช้ันป.2/2 อยูน้ัน ก็มี เด็กชายธีราสรร เดินเขามาในช้ันเรียน จ�ดประสงคอันดับแรกเพ่ือ รับลมเย็นจากพัดลม
ท่ีเปดไวในหองซ่ึงมีแมบาน และคุณครูอยูในหอง สักพักก็เขาไปหาพ่ีแมบาน แลวพูดวา “พ่ีครับผมชวยเช็ดโตะไหม ”  แลวก็ลงมือ
เช็ดโตะเรียนทุกโตะท่ีอยูในหองเรียน จนเหง่ือไหลไคลยอย  แคน้ันยังไมพอยังเช็ดช้ันวางของหลังหองเรียนจนเสร็จ ทำใหหองเรียน
ป.2/2 สะอาดเอ่ียมท้ังหอง คุณครูขอช่ืนชมในความมีน้ำใจ และอดทน เปนเด็กดีมากๆคะ….. เด็กหญิงกัญญชลี  วิภูพงค ป.2/4 
เปนนักเรียนท่ีมีความซ่ือสัตยเก็บเงินไดท่ีโรงยิมเปนจำนวน 100 บาท แลวนำมามอบท่ีครูประจำช้ันในวันศุกรท่ี 16 ก.ค แบบน้ีตอง
ปรบมือใหดังๆ   เด็กหญิงนีรนารา เอ้ือศิริวงค (อิงค) สมัครและไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนนำสวดมนตในระดับช้ันป.2 อีกท้ังเพ่ือนยกมือให 
นองอิงคเปนตัวแทนถือพานดอกไมไหวครู เพราะมีมารยาทและไหวไดงดงาม ทั้งมีความสามารถในการเลนเปยโน ซึ่งไดแสดง
ในกิจกรรมสาธิตพัฒนาโชวดวยเรียกวาเกงรอบดานจริงๆ …..ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนในหองเรียนมีปจจัยตางๆ ประกอบกัน 
แตปจจัยที่สำคัญอีกหนึ่งปจจัยคือ หัวหนาหอง คุณครูขอชื่นชมเด็กชายชุณหวุฒิ  เขจรนันทน  อดีตหัวหนาหอง ป.3/1 
ที่มีความรับผิดชอบ และทำใหนักเรียนภายในหองมีระเบียบวินัยมากขึ้น ทั้งคอยเตือน มีการจัดสรรและควบคุมเวลาใหเพื่อนๆ 
รวมทั้งดูแล ชวยเหลือและเปนหวงเปนใยเพื่อนภายในหองเปนอยางดี นอกจากนี้ยังคอยเปนหูเปนตาแทนคุณครูไดอีกดวย…..
ป. 3/2 ตั้งใจอานหนังสือสอบมากตอนเย็นหลังเลิกเรียน เด็กหญิงดลลดา สุทธิโอสถ เด็กหญิงณชยา ทองเชียง นักเรียนที่ปวย
หยุดเรียนไปหลายวัน จะมาเรียนเสริมกับครูประจำชั้นเพื่อทบทวนเนื้อหาทุกวัน เด็กหญิงปรานต เด็กชายธวิชญ เด็กชายธีรจ�ฬา 

เด็กชายธนินท เด็กหญิงญดา ก็จะตามสงงานใหทันเพื่อนทุกวัน มีเด็กดีมากขนาดนี้คุณครูประจำชั้นตองเปนปลื้มแนเลย
…..ป.4/1 เด็กชายธนนนท   สงวนธรรม (นนท) เปนเด็กดี มีความซ่ือสัตยมาก เน่ืองจากเก็บโทรศัพทมือได แลวนำไปมอบใหกับเจาของ 
เปนเด็กดี มีคุณธรรมแบบนี้ตองยกนิ้วใหเลย…ป.4/2 เด็กชายภูฟา  จันทรกลม (เจเจ)  เปนเด็กที่มีน้ำใจ เอาหนังสือมาแบงปน
ใหเพ่ือนๆอาน ซ่ึงเก็บไวท่ีมุมหนังสือของหอง เรียกวามีความรูคนเดียวไมพอ ตองแบงปนใหเพ่ือนดวย  เด็กชายกวิน  กิจคณากร (กวิน) 
เห็นประตูหองเปดอยู ซึ่งในหองกำลังเปดแอร จึงอาสาลุกไปปดประตูให แบบนี้ตองใหเปนพรีเซ็นเตอรลดโลกรอนเสียแลว
…..ป.4/3 เด็กชายภูวิศ  หลักบุญ (ปาลม) เด็กชายพัชร  สุระมานะ (ใบพัด) นอกจากจะเปนเด็กดี เช่ือฟงครู และต้ังใจเรียนแลว 
ยังเปนเด็กที่มีจิตสาธารณะตัวจริง เพราะชอบมาชวยงานคุณครูเสมอไมไดขาด แบบนี้คุณครูคงจะหายเหนื่อยไปมากเลย
…..นักเรียนชั้นป.6 ไดรวมมือกันจัดบอรดความรู  ในวันไหวครู และวันอาสาฬหบูชา-เขาพรรษา  โดยแบงกลุมและแบงหนาที่
ชวยกันหาขอมูล  รวมทั้งชวยกันตกแตงออกแบบโดยมี คุณครูรวิญา  ชวยใหคำแนะนำในการทำดอกไมประดิษฐ ขอบบอรด 
รวมแรงแข็งขันกันแบบน้ี ตองมอบรางวัลหองเรียนดีเดนใหเสียแลว สวนเด็กชายกิตติธัช  จึงโสภณวิทวัส ใหความชวยเหลือเพ่ือน
ท่ีไมเขาใจวิชาคณิตศาสตรและชวยอธิบายจนเพ่ือนเขาใจและสามารถทำแบบฝกหัดได นอกจากจะเปนคนเกงแลว ยังมีน้ำใจอีกดวย7

เร่ืองเลา…ชาวประถม

เด็กดีๆท่ีประถม
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สรรสาระเพ่ือการเรียนรู

ภาษาอ ังกฤษของล ูก ฝ กอย  างไรให  ได ผลจร ิง 

ที่ตองสอนแบบคอยเปนคอยไป เพราะตามหลักพัฒนาการแลว 

เด็กเล็กจะส่ือสาร และโตตอบไดชา แตเด็กจะไดยิน โดยจะเก็บขอมูล

จากส่ิงท่ีพอแมปอน พอเด็กเร่ิมพูดได เขาจะเกิดความเขาใจ และเรียนรู

ไดเร็ว  การสอนของพอแมตองใหความรัก และความเขาใจ 

รวมทั้งสอนใหลูกสนุก และเลนไปพรอมกับลูก ที่สำคัญควรสราง

ความมั่นใจในการพูดใหกับลูก ถาพูดไมตรงกับหลักไวยากรณ

ก็ไมควรตัดจังหวะการพูดของลูก เชน “ผิดคะ ประโยคนี้ตองใช 

went นะคะ เพราะมันเปนสิ่งที่หนูเลาถึงเรื่องที่ผานมาในอดีต 

หนูจะใช go ไมไดคะ ผิดนะคะลูก พูดใหม” แตควรปลอยใหลูก

พูดตอไปใหจบ แลวจึงคอยแนะนำเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษใหดีน้ัน 

คุณพอคุณแมตองเขาใจวิถีการเลนของลูกดวย เชน ถาลูกชอบฟงเพลง 

ก็นำเพลงอังกฤษมารองเลนกับลูก ถาลูกเปนคนไมชอบพูด ก็ควรหาเกม

ตอคำศัพท หรือเกมตอคำมาใหเขาเลน แตถาเขาชอบวาดภาพ 

ก็หากิจกรรมท่ีเนนการวาดภาพ เชน มีคำศัพทมาให อธิบายใหลูกเขาใจ 

และใหลูกวาดตามความหมายของคำๆ นั้นออกมา เปนตน       

“หัวใจของการพูดภาษาอังกฤษท่ีดีคือการส่ือสาร การเขาใจ ถาลูกไดพูด 

และเรากับเขาเขาใจกัน ความถูกตองทางไวยากรณก็ไมสำคัญ 

ผิดถูกคอยสอนตอนลูกพูดจบ เพราะไมเชนนั้น เขาจะไมมั่นใจ 

และไมกลาพูดภาษาอังกฤษอีกเลย โดยเฉพาะเด็กเล็กที่จะเกิด

ภาพฝงใจในตอนโตไดงาย” 

                          (สรุปและเรียบเรียงจากบทความ Manager.com)

การเรียนรูภาษาอังกฤษของเด็กไทย ถือเปนเร่ืองทาทายของพอแม

ยุคใหมเปนอยางมาก เพราะภาษาอังกฤษไดเขามาเปนสวนหนึ่ง

ของชีวิตประจำวันไปแลว ดังนั้นการสรางฐานภาษาอังกฤษใหลูก 

จะเปนความไดเปรียบในสังคมที่มีการแขงขันในโลกยุคปจจ�บัน 

ดร.บงกช เศวตามร ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา ไดกลาวถึงปญหา

เด็กไทย (บางคน) ที่ไมชอบเรียนภาษาอังกฤษวา เกิดจากพอแม

คาดหวังมากเกินไป ใจรอนอยากจะใหลูกพูดไดเร็ว แตท้ังน้ีตองเขาใจ

ดวยวา การเรียนภาษามีระยะเวลาการเรียนรูไมเทากัน โดยเฉพาะเด็กเล็ก 
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คุยเฟองเร่ือง…มัธยม

คนดีศรีมัธยม 

…..นักเรียนช้ันม.2 เด็กชายธนิต  ธัญณิชธาดานนท  (ภู) มีน้ำใจ คอยชวยเหลือเพ่ือนๆ เวลาท่ีเพ่ือนเรียนไมเขาใจ  ธนิตมักจะอธิบาย

ใหเพ่ือนฟงเสมอ  เด็กชายกิตติกานต  วองวานิช (เพชร) จะคอยชวยเหลือคุณครู และเพ่ือนๆ ดูแลรักษาความปลอดภัยของหองเรียน  

ภาวิต (นาย)  เปนคนท่ีราเริงแจมใส ทำใหเพ่ือนมีความสุขอยูตลอดเวลา ทำใหบรรยากาศของหองดีข้ึนมาก เด็กชายศุภฤกษ  รัตโอภาส 

(แบงค) เสียสละ และมีน้ำใจกับเพ่ือนๆ นองๆ พ่ีๆ และคุณครูทุกทาน  คอยชวยเหลือในส่ิงท่ีเพ่ือนๆ 

และคุณครูขอความชวยเหลืออยูเสมอๆ 

เด็กหญิงรวิสรา  ตันติสุวรรณเดชา (แตงกวา) เรียนเกง คอยใหคำแนะนำ และชวยเหลือในสิ่งที่เพื่อนไมเขาใจในเวลาเรียน  

เด็กหญิงพรชนก  เลิศชัยประเสริฐ (ใบปาลม)  เรียบรอยออนโยน  พูดจาไพเราะ  คอยชวยสอนการบานใหกับเพื ่อนๆ 

เด็กหญิงอิศราภรณ  พยุงธนวรานันท (มิกิ)  มีน้ำใจ และสรางบรรยากาศแหงความรักใหกับเพ่ือนๆ และคุณครูทุกทานท่ีเขามาสอน  

ทำใหเพ่ือน และครูมีความรูสึกประทับใจ  เด็กหญิงลลิดา  แซต้ัน (ชินจัง)  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และคอยแนะนำหนังสือท่ีดีๆ 

ใหกับเพ่ือนๆ ในหอง  เด็กหญิงกัญญกณิศ  ชำนิบรรณการ (ขาว) มีน้ำใจ และเสียสละในทุกๆ ดาน…..เด็กๆทุกคนมีสวนดีท่ีแตกตางกันออกไป  

เม่ือมารวมอยูในหองเดียวกัน หองเรียนก็กลายเปนหองท่ีนาอยูและมีความสุข

ม.1

ม.2

ม.3



นานาสาระ  สรรหามาเลา

มีรานคาแหงหนึ่ง ติดประกาศขายลูกสุนัข 7 ตัว เมื่อรูขาว
ก็มีเด็ก ๆ แวะเวียนเขามาเลน มาชมลูกสุนัขทุกวัน  แตก็ยัง
ไมมีใครตกลงใจซ้ือ เพราะเปนสุนัขพันธุดี มีราคาคอนขางแพง 
วันหน่ึง ขณะท่ีเจาของรานกำลังยุงอยูกับการขายของอ่ืน ๆ 
ใหลูกคา เด็กชายหนาตานาเอ็นดูคนหนึ ่งก็มากระตุก
ชายเสื้อเขา และบอกวาตองการขอดูลูกสุนัข เจาของราน
ไมปฏิเสธ และนำลูกสุนัขทั้งเจ็ดออกมาเพื่อใหเด็กชายดู 
แตเม่ือเขานับก็พบวามีสุนัขเพียงแคหกตัวเทาน้ัน เจาของราน
จึงบอกกับเด็กชายวา สุนัขตัวที่เจ็ดขาหลังไมดีจึงออกมา
ชาหนอย และเม่ือสุนัขตัวท่ีเจ็ดคลานออกมาชาๆ ทำใหเด็กชาย
สนใจ และเดินไปอุมสุนัขตัวน้ัน รูสึกถูกชะตาเปนอยางมาก 
จึงตัดสินใจซ้ือสุนัขตัวท่ีเจ็ดท่ีขาหลังไมดีตัวน้ัน เจาของรานเห็นวา
สุนัขมีตำหนิ ไมมีราคา จึงคิดจะยกใหเด็กชายฟรีๆ แตส่ิงท่ีทำให
เขาประหลาดใจมากคือ เด็กชายแสดงทาทางไมพอใจ
แลวก็ดึงขากางเกงทั้งสองขางขึ้น เจาของรานจึงไดเห็นวา 
ขาของเด็กชายคนนี้เล็กลีบเชนเดียวกับขาหลังของลูกสุนัข 
แตที่ทำใหเขายืนอยูได ก็เพราะมีขาเทียมชวยพยุงเอาไว 
และเด็กชายก็ถามเจาของรานวา “คุณอาครับ ขาของผมก็ลีบ
ใชการอะไรไมไดเหมือนกัน อยางนี้ผมก็เปนคนไรคุณคา
หรือเปลาครับ” เม่ือเห็นเชนน้ันเจาของรานก็รูสึกผิด ทรุดตัวลง
ตรงหนาเด็กชาย และกอดเขาไวดวยความประทับใจ พลางกลาว
ขอโทษขอโพยในสิ่งที่ตนไดทำผิดพลาดไป กลาววาถาสุนัข
ทุกตัวมีเจานายที่จิตใจดีอยางเด็กชาย พวกมันก็คงจะมีชีวิต
ที่เปนสุขอยางมาก 
 (นิทานสีขาว เลาโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา)
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นิทานเร่ืองน้ีสอนใหเรารูวาอยาตัดสินคุณคาจากรูปลักษณภายนอก 
“คนเราจะดีหรือไมอยูที่จิตใจ” ใชหรือไม ดังนั้นในสังคมโรงเรียน 
ถานักเรียนจะเลือกคบเพ่ือน หรือตัดสินเพ่ือนก็ ลองหันไปมองรอบๆตัว
ของเราซึ่งจะมีเพื่อนที่นั่งโตะขางๆ ขางหนา หรือขางหลังของเรา 
เขาเหลานั้นอาจเปนเชนเดียวกับเด็กชายในนิทานสีขาว นั่นคือ 
รูปลักษณภายนอกของเขาอาจไมนาสนใจ เปนคนที่เราไมอยาก
อยูใกล แตถาเปดใจของเราไปมองใจของเขาดูบาง บางทีขางใน
เขาอาจมีสิ่งวิเศษ ที่ทำใหเราอยากอยูใกลก็เปนได

นิทานสีขาว
อยาตัดสินคุณคา จากรูปลักษณภายนอก

ถายทอดโดย ครูสุกัญญา

ในโลกกวาง และสังคมใหญแหงนี้ มีสิ่งตางๆมากมายที่เราตองเรียนรู ศึกษา และใสใจ สำหรับใครหลายๆคน
อาจมองวา โลกนี้ สังคมนี้ ทำไมไมงดงามเสียเลย และนั่นอาจเปนเหตุผลหนึ่งที่ทำใหเราตองดำรงชีวิตอยู
อยางยากลำบาก เคยคิดหรือไมวา ถาเราลองเปดใจมองส่ิงตางๆจากขางใน เราอาจเห็นความงาม ความดี แมจะเปน
ส่ิงเล็กๆ แตก็ทำใหเราอยูอยางมีความสุขบนโลกใบใหญน้ีได เชนเดียวกับเด็กชายคนหน่ึงท่ีคุณอาจรักเขา เพียงแคคุณ
ลองเปดใจเทานั้น



  This past month has been a particularly successful one 
for Thai students and Thai education. No doubt 
you’ve heard about the results of the International 
Physics olympiad; Thai senior high school pupils 
returned with five gold medals. Today we hear about 
the success of primary and lower-secondary students 
in math. These students won a total of 45 gold, silver 
and bronze medals at the International Math Competition 
in Korea. We should all take pride in these events 
and use them as a source of inspiration. Here at 
Satit Pattana, we seek to motivate and develop our 
students with simple mathematical and logical games 
and competitions. We hope that this can help nurture 
students to look past math and science as being just 
‘hard’, but as rewarding, and even fun. A future aim 
should be to have our students, your children, represented 
at these competitions.

Kindergarten News
  Kindergarten at all levels are moving forward 
exceptionally well with both their vocabulary and 
spoken English.  Subjects successfully covered in KG 1 
and 2 range from:  ABCs, professions, numbers, 
friendship, health, weather, actions and singing to 
questions related to themselves and their wellbeing.  
Over the next week KG 1 & 2 students will be learning 
about household items and more. Children in KG 3 
have successfully studied manners, international food, 
our solar system, religion and expanded on their 
spoken English and are now comfortable in introducing 
and talking about their friends, interests, things they 
do and don’t like, where they come from to their 
religion and more in clear sentence form, and are 
now able to adapt these sentences to other subjects.  
Next week, KG 3 students will be learning about 
science and in particular water displacement.

Primary News
  The excitement of the first quarter exams has just 
passed; the majority of primary students have done 
very well. Results are being summarized and will be 
out soon. All primary classes will be moving on to 
third unit in their ‘We Can’ text book. We’ve taken 
on board the feedback from parents regarding the 
primary spelling tests. Spelling tests are now ‘Spelling 
Bees’, wordlists will be issued weekly at one week’s 
notice. Some of the primary reading levels have also 
been adjusted, both up and down, in response to 
parent feedback.

Secondary News
  Like the primary students, our high school classes 
have just finished the first exams. We’re happy with 
the results, particularly with Grade 7 as they have 
just made the leap from primary to secondary. 
All grades are on schedule with long plans, which 
means the new topics for this quarter can be summarized 
as follows:
           

In addition, Mr. Nick will be starting the following 
additional topics to be taught alongside the core 
course. Grade 7: Writing and Punctuation, Grade 8: 
English and the Media and Grade 9: English and 
Drama. As always, we appreciate any comments 
that you may have and look forward to the upcoming 
parent-teacher meetings!

Teachers Talk 
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              English        Science         Math
Grade 7   Inspirations: Unit 3  Matter          NumberSequences

Grade 8    Inspirations: Unit 3  Light and Optics     Percentage

Grade 9  Inspirations: Unit 3 Heredity        Angles in Circles



  เมื่อวันเสาร-อาทิตยที่ 10 – 11 กรกฎาคม ที่ผานมา โรงเรียนสาธิตพัฒนาไดสงนักเรียนเขารวมแขงขันเกมกระดาน 
ในรายการ “เถาแกนอย ซูโดกุ เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 3” ประจำป 2553 ซึ่งมีนักกีฬาของโรงเรียนเขารวม
การแขงขันท้ังหมด 16 คน แบงเปน เกม Crossword 6 คน เกม A-Math 3 คน เกมคำคม 6 คน และกีฬานองใหมไฟแรง
อยางซูโดกุอีก 1 คน ( รายชื่อนักกีฬาสามารถติดตามไดที่บอรดโรงเรียน) จ�ดเดนของงานนี้อยูที่กีฬาซูโดกุ ซึ่งเปนกีฬาที่ใช
สมาธิ ตรรกะ และความอดทนเปนอยางมาก การแขงขันแบงออกเปน 3 รอบ คือ รอบแรก รอบสอง และรอบชิงชนะเลิศ 
โดย เด็กชายกองภพ  อภินิลบงกช นักกีฬาตัวแทนของเรา จะมีสีหนาท่ีกังวล หลังจบการแขงขันรอบสอง เน่ืองจากรูสึก
วายังทำไดไมเต็มความสามารถ ในขณะที่ครูทุกทานกำลังเอาใจชวยนักกีฬาเกมกระดานในประเภทตางๆอยูนั ้น 
พิธีกรหนาเวทีใหญก็ไดประกาศรายชื่อนักกีฬาที่เขารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 4 คน ซึ่ง 1 ในนั้น คือ เด็กชายกองภพ 
ตัวแทนของเรา ทำเอาทุกคนตื่นเตนและดีใจไปตามๆกัน มาถึงตรงนี้เด็กชายกองภพ ดูจะตื่นเตนมาก เมื่อไดขึ้นไปยืน
บนเวทีเปนคนแรก แตก็ดวยกำลังใจจากเพื่อนๆนักเรียนและคุณครูรวมทั้งผูปกครองที่เขาไปรวมชมงานทำใหคลาย
ความต่ืนเตนไปไดบาง ในระหวางการแขงขัน นักกีฬาของเราสามารถทำคะแนนไดดีและสามารถควารางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
มาครองไดอยางสงางาม ทามกลางเสียงปรบมือและดีใจของกองเชียรจากโรงเรียนสาธิตพัฒนา  ในขณะที่หลายคน
กำลังช่ืนชมกับความสำเร็จท่ีไดมาน้ัน เด็กชายรัชชานนท  โอกาวา ก็ไดว่ิงเขามาหาคุณครูดวยสีหนาท่ีย้ิมแยมพรอมลูกอม
ที่เต็ม 2 มือ พรอมกับบอกวา “เพื่อนที่แขงขันดวยกัน ใหมาครับ” 
คำพูดน้ีถึงกับทำใหครูท่ีไปรวมงานวันน้ันน่ังอมย้ิมกันท้ังวันเลยทีเดียว 
สมกับประโยคท่ีวา กีฬา คือ ส่ือสรางมิตรภาพ สวนผลการแขงขัน
ของเกมกระดานชนิดอื่นๆ นักกีฬาของเราทำผลงานไดคอนขางดี
ติดอันดับตนๆหลายรายการเลยคะ โดยสามารถติดตามไดท่ีบอรด
ของทางโรงเรียน สุดทายนี้นักกีฬาตัวแทนโรงเรียนสาธิตพัฒนา
ไดกลาวขอบคุณโรงเรียน ผูอำนวยการโรงเรียน ครูที่ปรึกษา  
และคุณครูทุกทาน และผูปกครองที่ใหการสนับสนุน เปดโอกาส
ใหนักเรียนไดทดสอบความรู ความสามารถของตนเองผานการแขงขัน 
และหวังวาในโอกาสหนาจะมีโครงการดีๆแบบนี้อีก

กิจกรรมเสริมสรางความรู
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  กิจกรรม Satit Pattana Show คร้ังท่ี 6 จัดแสดงไปเรียบรอยแลว เม่ือวันศุกรท่ี 16 กันยายน 2553เปนคร้ังแรกสำหรับปการศึกษา 
2553 น้ี ไดรับความสนใจจากผูเขาชมเปนอยางดี มีนักเรียนสนใจเปนจำนวนมากคัดเลือกไดท้ังหมด 18 ชุด การแสดงเปนไปดวย
ความสนุกสนาน จากเสียงปรบมือใหกำลังใจของผูชม นักแสดงทุกคนตั้งใจแสดงไดดีทุกชุดซึ่งเปนไปตามเจตนารมย
ของคณะผูจัดท่ีตองการ ใหผูแสดงเกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขท่ีไดแสดงในรูปแบบตามความถนัดและความสามารถของตนเอง 
ซึ่งนับวาเปนจ�ดเริ่มตนที่ดีและเปนกาวแรกสูความสำเร็จของนักเรียนตอไป ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบใหกับนักเรียน
และคณะครูผูจัด 
  กิจกรรม Satit pattana Show ครั้งที ่ 7 จะจัดขึ ้นในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553 ซึ ่งจะเปดรับสมัครการแสดง
ระหวางวันที่ 2-6 สิงหาคม 2553 และทำการคัดเลือกในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ หองนาฏศิลปชั้นบน เวลา 15.00 
น.-16.30 น. ขอเชิญชวนทานผูปกครองและนักเรียนที่สนใจเขารวมกิจกรรมตามวันเวลาดังกลาวดวย

  กิจกรรมการแขงขันประกวดเตน
  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป) ไดนำนักเรียนไปแขงขันประกวดเตน โครงการ “Imperial Dancing Contest 2010” 
ระดับประถมศึกษา วันเสารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2553 ณ ศูนยการคาอิมพีเรียลเวิลด ลาดพราว ชั้น1 ตั้งแตเวลา 14.00 น. 
เปนตนไป รายชื่อนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน 
มีดังนี้ ป.3/1ด.ญ.กชมน  วิมลปญญาธร ป.4/1 ด.ญ.ณ มน  นุกูลสุขศิริ ด.ญ.นิธิดา  วัฒนศิริธรรม ป.4/1 ด.ญ.เบญจณี  
วัชรวสุนธรา ป.4/2 ด.ญ.อติญา  หิรัญบูรณะ ป.4/3 ด.ญ.ฌาณา  โพธิ์อบ ป.4/3 ด.ญ.บุญญาณี  วัชรวสุนทรา ป.4/3 
ด.ญ.ณิชา  อภินันทรัตนกุล ป.4/3
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เรียนรูโลกกวาง 

ณ พิพิธภัณฑมด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน 

เรียนรูโลกกวาง คร้ังท่ี 1 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  

วันท่ี 7-8 กรกฎาคม 2553

เรียนรูโลกกวาง คร้ังท่ี 1 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2553

ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร (อพวช.) ตึกธรรมชาติวิทยา

เรียนรูโลกกวาง คร้ังท่ี 1 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  

วัน 14-15 กรกฎาคม 2553
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ณ โฮมเฟรชไฮโดรฟารม

เรียนรูโลกกวาง คร้ังท่ี 1 

ระดับช้ันอนุบาล 2  

วันท่ี 12-16 กรกฎาคม 2553

ณ สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ (Musiam Siam)

เรียนรูโลกกวาง คร้ังท่ี 1 

ระดับช้ันอนุบาล 3  

วันท่ี 20-21 กรกฎาคม 2553

เรียนรูโลกกวาง 
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นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาควารางวัลจากการเขารวมแขงขัน “Sodoku Youth 2010” 

ณ หางแฟช่ัน ไอสแลนด วันเสารท่ี 10 กรกฎาคม 2553

นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาเขารวมการแขงขันประกวดวาดภาพระบายสี 

“งานสัปดาหความปลอดภัยในการทำงานแหงชาติ คร้ังท่ี24”  

ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  วันท่ี 9-10 กรกฎาคม 2553

"ทำบุญเขาพรรษา…..พาจิตผองใส”
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กิจกรรมสาธิตพัฒนาโชว คร้ังท่ี1 วันศุกรท่ี 16 กรกฎาคม 2553

รวมถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา ณ วัดแปนทองโสภาราม วันศุกรท่ี 23 กรกฎาคม 2553

"ทำบุญเขาพรรษา…..พาจิตผองใส”
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"ทำบุญเขาพรรษา…..พาจิตผองใส”

โรงเรียนสาธิตพัฒนา รวมออกบูธ ในงาน ”Kids’ Learning Expo 2010 “ 

ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิตต วันท่ี 23-25 กรกฎาคม 2553

กิจกรรมเทศนอบรมใหความรู โดยพระมหากิตติศักด์ิ  วันพุทธท่ี 28 กรกฎาคม 2553
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พิธีไหวครู ประจำปการศึกษา 2553 วันพฤหัสบดีท่ี 29 กรกฎาคม 2553

"ทำบุญเขาพรรษา…..พาจิตผองใส”

กิจกรรมเน่ืองในวันภาษาไทยแหงชาติ  วันศุกรท่ี 30 กรกฎาคม 2553


