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Message from Director

ทายที่สุดนี้ขอใหชวงเวลาปดเรียนภาคตน

เปนชวงเวลาที่คุณพอ คุณแม และลูกๆ

จะไดรวมแลกเปล่ียนเรียนรูท้ังในดานความรู

ประสบการณซ่ึงเกิดข้ึนไดตลอดเวลาและทุกท่ี

ชวยฝกฝนดานทักษะชีวิตใหแกลูกๆ ดวยการ

ใหโอกาสลูกๆ ไดรูจักฝกฝนและคิดดวยตนเอง

ท้ังการกระทำและการตัดสินใจอยางสม่ำเสมอ

อันเปนการสงเสริมใหลูกเปนคนรูจริง

ปฏิบัติไดถูกตอง เปดใจรับผูอื่น เชื่อมั่น

และภูมิใจในตนเอง ท่ีสำคัญครูขอฝากนักเรียน

ทุกคนใหเก็บเกี่ยวทุกประสบการณผานการ

จดบันทึกการเรียนรูและนำมาเลาสูกันฟง

เมื่อเปดเรียนภาคปลายดวยเพราะจะทำให

นักเรียนเปนคนรูจัก รูจริง และรูแจง ขอให

ทุกครอบครัวมีความสุขในชวงปดภาคเรียนน้ี

พบกันใหมในจดหมายขาวฉบับหนา

สวัสดีคะผูปกครองและนักเรียนสาธิตพัฒนาทุกคน

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)

ผูอำนวยการโรงเรียน

บอกเลาเกาสิบ
จากผูอำนวยการ

จดหมายขาวฉบับน้ีเปนฉบับสงทายกอนปดเรียนภาคตน ประจำปการศึกษา 2554 ตลอดระยะเวลา

3 เดือนกวาของการเปดภาคเรียน นักเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมตางๆท่ีคุณครูจัดเตรียมตามแตละ

ระดับช้ันท้ังในและนอกหองเรียน รวมท้ังนอกโรงเรียนจากแหลงเรียนรู ในโครงการเรียนรูโลกกวาง

ท่ีนักเรียนไดรับโอกาสไปศึกษาคนควาทดลองและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง พรอมท้ังบันทึกส่ิงท่ีได

เรียนรูจากประสบการณตรงหากนักเรียนไดนำมาทบทวนตอยอดจะชวยสงเสริมใหนักเรียนเปน

ผูรูกวางและรูลึกมากยิ่งขึ้น

ท่ีผานมาโรงเรียนไดดำเนินงานตามแผนงานท่ีกำหนดไว บางเร่ืองประสบความสำเร็จเกินคาดหมาย

บางเรื่องอาจจะมีปญหาอุปสรรคบาง ถือเปนเรื่องปกติของการทำงานแตทุกสิ่งทุกอยางก็ไดรับ

การสนับสนุนและความรวมมือจากทานผูปกครองท่ีมีความเขาใจและรับรู ในความมุงม่ัน ต้ังใจของ

บุคลากรทุกฝายของโรงเรียนที่ทำงานเพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ของแตละคน คำชมของผูปกครองและผูเกี่ยวของเปนกำลังใจที่สำคัญมากในการทำงานของ

ทุกๆ ฝาย ในขณะเดียวกันคำติหรือขอเสนอแนะตางๆเปนประโยชนอยางมากตอการนำมาปรับปรุง

แกไขใหดีขึ้น ขอบคุณทุกๆทานที่ใหความเอาใจใสและใหขอคิดเห็นเพื่อการพัฒนาตอไป

ชวงปดภาคเรียนนี้โรงเรียนมีกิจกรรมตางๆ ที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง ผูบริหารและคุณครู

ทุกคนตางก็มีภารกิจมากมาย โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพในการเปนครูดวยการเขารวมประชุม

อบรมเชิงปฏิบัติการในงานมหกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4 EDUCA 2011

ในงานดังกลาวนี้มีครู  ผูบริหาร  นักการศึกษาทั่วประเทศมารวมงาน รวม 50,000 กวาคน

หากผูปกครองทานใดมีความสนใจสามารถเขารวมชมงานการศึกษาครั้งนี้ไดที่ศูนยประชุมและ

นิทรรศการไบเทค บางนา ระหวางวันที่ 12-14 ตุลาคม 2554 ในสวนของงานดานกายภาพ

ฝายอาคารสถานที่จะมีการปรับปรุง ซอมแซมอุปกรณและหองเรียนตางๆ เพื่อรองรับกิจกรรม

ที่จะดำเนินการในภาคปลาย
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Editor talk

บรรณาธิการ

  อภิวรรณ แกวกิตติกาญจนา

คุยกับ
บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ
รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม
ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร
รองศาสตราจารยดวงกมล สินเพ็ง
อาจารยรุงทิพย โพอุทัย
  
บรรณาธิการ
อภิวรรณ แกวกิตติกาญจนา

ผูชวยบรรณาธิการ
กิตติพร รอดรุงเรือง
ฝายอนุบาล ยุพาภรณ ลาวเกษม
ฝายประถมศึกษา ภัทรา รัตนธรรมเจริญ
ฝายมัธยมศึกษา จิรัฏฐ ชีพนุรัตน

กองบรรณาธิการ 
ธนาศักดิ์  ภูมิชัย
จิรัฏฐ  ชีพนุรัตน
พิมพศิริ  สุขประเสริฐ
เอกวุฒิ  กวิศราศัย
ศิริชัย  โฉมวัฒนา
ภัทรา  รัตนธรรมเจริญ
ศรัณภัสร  ลิมปนเวทยานนท
อินทิรา  อินทวงศ
Douglas Colgan
Gordon  Yates
Phillip Ford

พิสูจนอักษร
สิริพร บัวงาม

แบบรูปเลม
เกริกชัย เตมะศิริ
รัฐนนท สวางผล

จัดพิมพโดย
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

สวัสดีคะทานผูปกครองทุกทานและนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาท่ีนารักทุกคน

จดหมายขาวฉบับที่ 4 นี้เปนฉบับสุดทายของภาคตน ปการศึกษา 2554

ในจดหมายขาวฉบับนี้จะไดพบกับเร�องราวตาง ๆ ที่เปนประโยชนมากมาย

เริ่มดวยปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม เรื่องเลาของนองๆ อนุบาล และเรื่องราว

ของพี่ๆ ประถมและมัธยม  สรรสาระเพื่อการเรียนรูที่เปนแนวทางชวยทำใหรางกายแข็งแรงดวยการ

ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  นอกจากการออกกำลังกายแลวสรรหามาเลายังมี ตำรับอาหาร เพ่ือสุขภาพ

“จานดวนชวนอรอย ไมดอยคุณภาพ” ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานตำรับ "ยำเกสรชมพู" รวมถึงเร่ืองเลาเก่ียวกับส่ิงท่ีควรระมัดระวัง

ในสถานการณน้ำทวมชวงนี้เพื่อจะไดหางไกลจากโรคตางๆ Teacher’s talk ก็มีเรื่องราวมาบอกเลา

กันเชนเคย สวนมุมมองใหมในความคิดของฉัน เด็กๆ จะมาเลาถึงเทคนิคและการเตรียมตัวกอนสอบ

วาจะทำอยางไร ปดทายฉบับนี้ดวยการพัฒนาความคิดและสมอง ดวยเกมฝกสมองประลองปญญา

ใหเด็กๆ ไดทดสอบกัน รวมทั้งภาพกิจกรรมเรียนรูโลกกวางของเด็กทุกระดับชั้นและกิจกรรม

สาธิตพัฒนาโชวครั้งที่ 11 กอนปดภาคตน ปการศึกษา 2554

ทายสุดขอฝากขอความของ โทมัส อัลวา เอดิสัน มาฝากใหทุกคนไดเปนแนวทางในการปรับใชในการ

เรียนรูและลงมือปฏิบัติ “อัจฉริยะเกิดจากแรงบันดาลใจ 1 เปอรเซ็นต และอีก 99 เปอรเซ็นต

เกิดจากหยาดเหงื่อที่ลงมือกระทำ”



03 SatitPattana

News

ผูบริหารและคุณครูทุกทานของโรงเรียนสาธิตพัฒนาไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผูบริหาร ครูผูสอน

และเจาหนาที่สนับสนุนทางการศึกษาในงานมหกรรมดังกลาวภายใตแนวคิด  Reform!  Reform!  Reform! 

ระหวางวันท่ี 12 - 14 ตุลาคม 2554 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซ่ึงจัดโดยสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวมกับบริษัทปโก ไทยแลนด

จำกัด (มหาชน) และในการประชุมคร้ังน้ี ผูอำนวยการ รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ ไดรับเชิญใหเปน

ผูรวมเสวนาในหัวขอ “ผูนำการเปล่ียนแปลง From Good to Great” โดยมีผูบริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา

เขารวมฟงรวม 1,000 คน ณ หอง  Event  Hall 102 

โรงเรียนสาธิตพัฒนาของเรา มีผูปกครองใจดีท่ีคอยใหความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

ขอขอบพระคุณผู ใหญใจดีทุกทานที่ไดมอบหนังสือเพื่อการเรียนรูของเด็กๆใหกับหองสมุดของโรงเรียน

สาธิตพัฒนา ดังมีรายนามตอไปนี้

 คุณแมเด็กชายคณน หาญจังสิทธิ์ ระดับชั้นเตรียมอนุบาลหอง 2 จำนวน 25 เลม

 คุณแมเด็กหญิงเพียงเธอ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ระดับชั้นอนุบาล 2 จำนวน 2 เลม

 คุณแมเด็กชายชลธวัช   จุลกะเสวี ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จำนวน 3 เลม

 คุณศุภกัญญา ลออนวล ระดับชั้นอนุบาล 1/1 จำนวน 6 เลม

 ดร.ทิพบุษฎ เอกแสงศรี ระดับชั้นอนุบาล 3/1 จำนวน 8 เลม

งานมหกรรมทางการศึกษาเพ�อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4 (EDUCA 2011)

งานมหกรรมทางการศึกษาเพ�อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4 (EDUCA 2011)

ฝายบริหาร

นายวีระ แสงสิงห 

มัธยม 3 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค

เจาหนาที่ซอมบำรุง

นายเฉลิมขวัญ บุญเสริม

ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

สาขา เทคนิคอุตสาหกรรม

เจาหนาที่ซอมบำรุง

นายบัญชา สิทธิแกว

ปวส. วิทยาลัยเทคนิควิทยา

สาขา ชางยนต (งานเทคนิคยานยนต)

เจาหนาที่ซอมบำรุง

เนื่องดวยสภาพบรรยากาศที่รอนมากจึงมีผูปกครองบางทานจอดรถไมดับเครื่องยนต ทำใหเกิดสารพิษปลอยออกมา

จากทอไอเสียอันเปนตนเหตุสำคัญที่ทำใหเกิดอากาศเปนพิษลอยฟุงอยูทั่วไปโดยเฉพาะบริเวณอาคารอนุบาล

ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพหนูนอยลูกหลานของเราเปนอยางมากจึงใครขอความกรุณาผูปกครองที่จอดรถในเขต

โรงเรียน ดับเคร่ืองยนตทุกคร้ังเพ่ือความปลอดภัยตอสุขภาพของลูกรักของเราทุกคน อีกท้ังเปนการใหเด็กๆไดเรียนรู

การดูแลสุขภาพของตนเองและดูแลสิ่งแวดลอมในการลดโลกรอนเพื่อทำใหโลกนี้นาอยู…เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

เร�องดี ๆ ที่นองอนุบาล ขอบอก
เร�องดี ๆ ที่นองอนุบาล ขอบอก

เร�อง..ขอความปลอดภัยใหหนูนอย 
เร�อง..ขอความปลอดภัยใหหนูนอย 
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Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2554

1. กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง

ระดับอนุบาล

วันอังคารที่ 20 ก.ย. 2554 อนุบาล 2/2 , 2/5 พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรคลอง 5

วันพุธที่ 21 ก.ย. 2554 อนุบาล 2/3 บางกอกฟารม จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ย. 2554 อนุบาล 2/1 บานครูธานี

วันศุกรที่ 23 ก.ย. 2554 อนุบาล 2/4 พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรคลอง 5

วันจันทรที่ 26 ก.ย. 2554 อนุบาล 3  สวนสนุกดรีมเวิลด

วันพุธที่ 28 ก.ย. 2554 อนุบาล 3  UFM Baking & Cooking School  

วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย. 2554 อนุบาล 3  ซาฟารีเวิลด

วันศุกรที่ 30 ก.ย. 2554 อนุบาล 3  Hajime Robot Restaurant

วันจันทรที่ 3 ต.ค. 2554 อนุบาล 1/4  พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 

วันอังคารที่ 4 ต.ค. 2554 อนุบาล 1/2  ซาฟารีเวิลด

 อนุบาล 1/5 ตลาดวงศกร

วันพุธที่ 5 ต.ค. 2554 อนุบาล 1/3  ซาฟารีเวิลด

วันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 2554 อนุบาล 1/1  อุทยานผีเสื้อ สวนวชิรเบญจทิศ

ระดับประถมศึกษา 

วันอังคารที่ 20 ก.ย. 2554 ป.4 พิพิธภัณฑธนาคารไทย , พิพิธภัณฑดิน

วันศุกรที่ 23 ก.ย. 2554 ป.1 สวนสัตวดุสิต

2. วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ

วันพุธที่ 31 ส.ค. - วันจันทรที่ 5 ก.ย. 2554 เตรียมอนุบาล - อนุบาล 1 หยุดเพื่อเฝาระวังโรค มือ เทา ปาก

วันศุกรที่ 2 ก.ย. - วันจันทรที่ 5 ก.ย. 2554 อนุบาล 2 - 3 หยุดเพื่อเฝาระวังโรค มือ เทา ปาก

วันอังคารที่ 6 ก.ย. 2554 เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 เปดการเรียนการสอนหลังจากหยุดเน่ืองจาก เพ่ือเฝาระวังโรค

 มือ เทา ปาก

วันพฤหัสบดีที่ 8 - วันพุธที่ 14 ก.ย. 2554 ป.1 - ม.5 หยุดเพื่อเฝาระวังการแพรระบาดของไขหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ย. 2554 ป.1 - ม.5 เปดการเรียนการสอนหลังจากหยุดเนื่องจากการแพรระบาดของ ไขหวัด

 กิจกรรมตักบาตร 

วันจันทรที่ 19 ก.ย. - 30 ก.ย. 2554 สอบภาคปฏิบัติในคาบเรียน พลศึกษา นาฎศิลป ดนตรี ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (การพูด การอานออกเสียง)

วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ย. 2554 กิจกรรมสาธิตพัฒนาโชว ครั้งที่ 2

 คณะครูและตัวแทนนักเรียนเขาถวายพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจาภคินีเธอ

 เจาฟาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรม

 มหาราชวัง

วันพุธที่ 28 ก.ย. 2554 โครงการวัดสูโรงเรียน (ป.3)

วันศุกรที่ 30 ก.ย. 2554 กิจกรรมเปดโลก กอท.

วันจันทรที่ 3 - วันศุกรที่ 7 ต.ค. 2554 สอบประจำภาคตน ครั้งที่ 2  

วันอังคารที่ 4 - วันพุธที่ 5 ต.ค. 2554 นิทรรศการผลงานโครงงานอนุบาล 1 - อนุบาล 3

วันศุกรที่ 7 ต.ค. 2554 ปดเรียนภาคตน ปการศึกษา 2554

วันจันทรที่ 10 - วันศุกรที่ 14 ต.ค. 2554 ครูทำคะแนนและสงคะแนนใหฝายวิชาการ

วันพุธที่ 12 - วันศุกร 14 ต.ค. 2554 ผูบริหารและครูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

 วิชาชีพครู ครั้งที่ 4 Educa 2011 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

วันจันทรที่ 17 - วันจันทรที่ 24 ต.ค. 2554 ครูหยุดพักผอนกลางป

วันอาทิตยที่ 23 ต.ค. 54 หยุดวันปยมหาราช

วันจันทรที่ 24 ต.ค. 54 หยุดชดเชยวันปยมหาราช

วันอังคารที่ 25 ต.ค. 2554 ครูเปดทำงาน

วันจันทรที่ 31 ต.ค. 2554 เปดเรียนภาคปลาย
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เรื่องบอกเล่า

ถายทอดโดย : ครูศรัณภัสร ลิมปนเวทยานนท

แมวาฤดูหนาวกำลังจะยางเขามาแลว แตดูทาวากอนฤดูฝนจะผานไป
ยังสงทายฤดูฝนดวยภาวะน้ำทวมท่ีหลายพ้ืนท่ีกำลังประสบอยูในขณะน้ี
ซ่ึงทำใหประชาชนเดือดรอนเร่ืองท่ีอยูอาศัย และการคมนาคมไปตามๆ กัน

นอกจากเรื่องที่อยูอาศัยและการคมนาคมที่ลำบากแลว สิ่งหนึ่งที่มา
พรอมกับภาวะน้ำทวม เห็นจะเปนเร่ืองโรคภัยไขเจ็บท่ีมากับน้ำ ซ่ึงสงผล
ตอสุขภาพของคนเราไดอยางมากมาย จึงขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับโรค
ท่ีมากับน้ำทวมมาฝากกัน เพ่ือใหผูประสบภัยไดระมัดระวัง และปฏิบัติ
ตนเพื่อปองกันโรคที่มากับน้ำทวม 6 โรค ดังนี้

1.โรคฉี่หนู ฉี่หนูเปนโรคระบาดในคนที่ติดตอมาจากสัตว
มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อวา เลปโตสไปรา (Leptospira sp.)
ที่อยูในปสสาวะของสัตว ตั้งแตหนู วัว ควาย ไปจนถึงสัตวเลี้ยงอยาง
สุนัขและแมวโดยคนจะสามารถรับเชื้อฉี่หนูนี้เขาไปทางบาดแผลหรือ
ผิวหนังที่แชน้ำเปนเวลานาน ๆ เยื่อเมือกในตาและปาก

อาการของโรคฉี่หนู มี 2 แบบ คือแบบไมรุนแรงจะมีอาการเหมือน
เปนไขหวัดธรรมดา ปวดหัว ตัวรอน ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ซึ่งสามารถ
รักษาใหหายไดหากผูปวยรูตัวและรีบไปพบแพทยตั้งแตเนิ่นๆ กับ
อาการรุนแรงที่จะทำใหตาอักเสบแดง น้ำตาไหล สูแสงไมไดเมื่อเชื้อ
เขาไปอยูในสมองจะทำใหเกิดอาการเพอ ไมรูสึกตัวและยิ่งไปกวานั้น
หากติดเชื้อทั่วรางกายจะทำใหเลือดออกในรางกายจนเสียชีวิต

การปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคฉี่หนู หลีกเลี่ยงการเดินอยูในบริเวณ
น้ำทวมขัง การเลนน้ำ โดยเฉพาะเด็กที่มักจะสนุกสนานกับการย่ำน้ำ
หรือเลนน้ำในชวงน้ำทวม หากจำเปนตองเดินผานบริเวณน้ำทวมอยาง
เลี่ยงไมได ใหรีบเดิน อยาแชน้ำจนผิวหนังเปอยเพราะจะทำใหติดเชื้อ
ไดงาย ควรใสรองเทาบูททุกครั้งเมื่อเดินลุยน้ำเพื่อปองกัน ไมใหเกิด
บาดแผลที่เทา และปองกันไมใหเชื้อโรคเขาสูบาดแผลที่เทาหรือนอง
ท้ังยังชวยปองกันไมใหสัตวท่ีหนีน้ำกัดได สวนในผูท่ีเร่ิมมีอาการปวดหัว
ตัวรอน ใหรีบไปพบแพทยอยางเรงดวน อยารอใหอาการหนักเพราะ
อาจจะรักษาไมหายและเสียชีวิตได

2.อหิวาตกโรค เปนโรคท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย Vibrio Cholerae
ที่แพรกระจายอยูในน้ำดื่มและอาหาร โดยมีแมลงวันเปนพาหะนำโรค
โรคนี้แพรระบาดไดโดยการรับประทานและดื่มอาหารที่มีแมลงวันตอม
และมีเชื้ออหิวาตกโรคปะปนอยู  รวมทั้งอาหารสุกๆ ดิบๆ ดวย

อาการของโรค ผูปวยจะอุจจาระเหลวเปนน้ำวันละหลายคร้ัง แตไมเกิน
วันละ 1 ลิตร อาจมีอาการปวดทองหรืออาเจียนได ซ่ึงถือวาเปนอาการ
ในระยะแรกสามารถรักษาใหหายไดภายใน 1-5 วัน แตหากติดเชื้อ
ข้ันรุนแรง ผูปวยจะมีอาการทองเดิน อุจจาระมากและมีลักษณะอุจจาระ
เปนน้ำซาวขาว มีกล่ินเหม็นคาว อุจจาระไดโดยไมปวดทองและไมรูสึกตัว
สามารถหายไดภายใน 2-6 วันหากไดรับเกลือแรและน้ำชดเชยน้ำท่ีเสียไป
แตถาไดรับไมพอดีกับที่เสียไปผูปวยก็จะมีอาการหมดแรง หนามืด
อาจช็อคถึงเสียชีวิตได

การปฏิบัติตนเพ่ือปองกันอหิวาตกโรค ควรรับประทานอาหารท่ีสะอาด
ปรุงสุกใหมๆ  ด่ืมน้ำสะอาด เชน น้ำตมสุก รวมถึงรักษาสุขภาพอนามัย
ดวยการลางมือ และลางภาชนะใสอาหารใหสะอาดทุกครั้ง ไมควรนำ
น้ำทวมมาลาง หรือทำความสะอาดภาชนะ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ
ผูปวยที่เปนอหิวาตกโรค หากติดเชื้ออหิวาตแลวก็ควรพบแพทยและ
รับประทานยาตามแพทยสั่งอยางเครงครัด

3.ไข ไทฟอยด เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Salmonella Typhi
ท่ีอยูในน้ำและอาหารเชนเดียวกับอหิวาตกโรค แพรระบาดโดยการด่ืมน้ำ
และอาหารที่ปนเปอนเชื้อโรค

อาการของโรค เม่ือไดรับเช้ือน้ีเขาไปจะไมแสดงอาการทันที แตจะแสดง
อาการหลังจากรับเช้ือประมาณ 1 สัปดาห โดยผูปวยจะมีอาการปวดหัว
เบื่ออาหาร มีไขสูงมาก ทองรวง บางรายมีผื่นขึ้นตามตัว แนนทอง
สามารถหายไดเองภายใน 1 เดือน แตผูปวยควรจะพบแพทยหลังจาก
มีอาการแลว เพราะอาจจะเสียชีวิตจากภาวะปอดบวมได

การปฏิบัติตนเพ่ือปองกันไขไทฟอยด หลีกเล่ียงอาหารท่ีมีเช้ือโรคทุกชนิด
รับประทานอาหารท่ีสะอาด อยูในภาชนะท่ีสะอาด รวมถึงลางมือใหสะอาด
กอนรับประทานทุกคร้ัง และควรจะหลีกเล่ียงอาหารจากรานคาขางถนน
ที่อยูในบริเวณที่ไมสะอาด เสี่ยงตอการติดเชื้อ หรืออีกทางหนึ่งคือ
ฉีดวัคซีนปองกันไขไทฟอยด

4.โรคตับอักเสบ เปนภาวะที่มีการอักเสบของเซลลตับ
ทำใหตับทำงานผิดปกติ จนทำใหมีอาการเจ็บปวยไดและไวรัสตับอักเสบ
ท่ีมาจากภาวะน้ำทวม ก็คือไวรัสตับอักเสบชนิดเอท่ีมีสาเหตุมาจากการ
รับประทานอาหารที่ไมสะอาด ไมทำใหสุก

อาการของโรค เมื่อแสดงอาการแลวผูปวยจะมีไขต่ำๆ เบื่ออาหาร
ปวดทอง ปวดตัวแถวชายโครงขวา และมีปสสาวะเปนสีชาแก เริ่มมี
อาการตัวเหลืองตาเหลืองในสัปดาหแรก และจะหายเปนปกติภายใน
2-4 สัปดาห

การปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคตับอักเสบ คือ รับประทานอาหารที่สุก
และสะอาด ไมใชแกวน้ำและชอนรวมกับผูอื่น
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5.ตาแดง เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส Chlamydia trachomatis
และ Bacterial Conjunctivitis อาจมาจากภูมิแพ หรือสัมผัสสารที่
เปนพิษตอตา มักเกิดจากการเอามือที่สกปรกไปขยี้หรือสัมผัสดวงตา
รวมถึงใชผาเช็ดตัว หรือผาเช็ดหนาไปสัมผัสกับดวงตา

อาการของโรค ผูปวยจะมีอาการคันตาจนหลายรายตองขยี้บอย หรือ
บางคนแคเคืองตาเทาน้ัน และมีข้ีตามากกวาปกติ มีลักษณะเปนหนอง
และมีสะเก็ดปดตาตอนเชา มองเห็นไดไมชัดเจน ตามัว หรืออาจปวดตา

การปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคตาแดง ควรลางมือใหสะอาด ไมใช
เคร่ืองสำอาง ผาเช็ดตัว ผาเช็ดหนารวมกับคนอ่ืน หลีกเล่ียงการสัมผัส
ดวงตาในทุกกรณี และอยาใชยาหยอดตารวมกับคนอ่ืน หากเร่ิมเคืองตา
หรือคันตา ใหรีบปรึกษาแพทย

6.ไขเลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเปนพาหะ
นำโรค มักพบในเด็ก และระบาดในฤดูฝนที่มีการแพรพันธุของยุงลาย

อาการของโรค ผูปวยจะมีไขสูงประมาณ 2-7 วัน เบื่ออาหาร อาเจียน
ออกมามีสีน้ำตาลปนอยู ปวดกลามเนื้อ ตัวแดง หรืออาจมีผื่นหรือ
จุดเลือดตามผิวหนัง หากเขาสูภาวะวิกฤตผูปวยจะไขลด มือเทาเย็น
ตัวเย็น ชีพจรเตนเร็ว อาเจียนมาก ปสสาวะนอย ทำใหเขาสูภาวะช็อคได
หากมีอาการควรรีบพบแพทยอยางเรงดวน

การปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก พยายามอยาใหยุงกัดโดย
ทายากันยุงเปนวิธีที่ดีที่สุด และอยาปลอยใหภาชนะตางๆ ภายในบาน
มีน้ำขังนานเพราะจะเปนแหลงเพาะพันธุยุง หรือหากเปนไขเลือดออก
แลวควรระมัดระวังอยาใหยุงกัดเพราะจะทำใหแพรเชื้อไปสูคนใกลชิดได

ดังนั้น ทุกคนที่ประสบภาวะน้ำทวม รวมถึงคนทั่วไปก็ควรที่จะระวัง
การระบาดของโรคเหลานี้ การปองกันเปนเรื่องที่งายกวาการรักษา
เมื่อเปนโรคแลวเสมอ เพราะฉะนั้น อยาลืมใสใจสุขภาพอนามัยและ
พิถีพิถันกับการใชชีวิตในชวงน้ำทวมและชวงฤดูฝนใหมากขึ้น

ที่มา: กระปุกดอทคอม

ขอเชิญชวนพวกเราครอบครัวสาธิตพัฒนา

ทุกครอบครัวรวมกันแสดงความมีน้ำใจ

รวมบริจาคส่ิงของเคร�องอุปโภค บริโภค หรือปจจัย

ผานมูลนิธิอาสาเพ�อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

สภากาชาดไทย เพ�อชวยเหลือพี่นองชาวไทย

ที่กำลังประสบกับภัยน้ำทวม

โดยโรงเรียนจะตั้งกลองรับบริจาค

ตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม 2554

และจะรวบรวมนำไปใหทางมูลนิธิฯ ตอไป

06 SatitPattana

รวมบริจาคสิ่งของ

 เพ�อชวยเหลืิิอผูประสบกับภัยน้ำทวม
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เร�องเลา อนุบาล
ถายทอดโดย : ครูยุพาภรณ ลาวเกษม

ตนกลาแหงความดี

เด็กดีท่ีนาช่ืนชม เด็กหญิงศศิฌา วงศบุหลัน (ชมพู) ตอ.1 มีน้ำใจชอบชวยเหลือเพ่ือนๆ ในการปูท่ีนอน เด็กหญิงสุธีรธิดา ปยะจงวิวัฒน (ฮานะ) ตอ.2

ชวยเหลือตนเองไดดีท้ังติด ถอดกระดุมเส้ือเอง รับประทานอาหารเองรวมท้ังรับประทานผักไดมากอีกดวย เด็กชายนพกฤษฏ์ิ พรโชติสุริยวุฒิ (คีน) ตอ.3

มีมารยาท พูดจาไพเราะ มีน้ำใจชวยเหลือเพื่อน รูจักหนาที่ของตนเองและชวยเหลือตนเองไดดี เด็กชายอธิป ศิริแสงชัยกุล (ฮันต) อ.1/1

ชวยครูจัดแกวน้ำ จัดโตะอาหารใหเพื่อนๆเสมอ เด็กหญิงภครวรินทร จิตรสุรจิตรวงศ (เจานาง) อ.1/2 ชวยสอนเพื่อนพับเสื้อนักเรียนและ

ผาเช็ดตัวเปนประจำ เด็กชายธัชกร เลขวณิชกุล (ไทเกอร) อ.1/3 เวลาเพื่อนทำขนมหกจะรีบชวยคุณครูกวาดพื้นหองดวยความเต็มใจ

เด็กหญิงพรรณรีย ภัทรนุธาพร (รี) อ.1/4 มีความรับผิดชอบ เอ้ือเฟอเผ่ือแผ รูจักแบงปนส่ิงของใหผูอ่ืน เด็กชายคุณขาว เต็งติชวลิต (ขาว) อ.1/5

จะคอยดูแลเพื่อนเวลาที่เพื่อนติดกระดุมไมได เด็กชายวริศ  วิพันธพงษ (มี) อ.2/1 มารยาทงามทุกครั้งที่ไดรับของจะกลาวคำวา “ขอบคุณครับ”

และทุกครั้งที่ทำผิดจะกลาวคำวา “ขอโทษครับ” เด็กชายพิชญะ พราหมณะนันทน (ลีโอ) อ.2/2 มีจิตอาสาที่ชวยเหลือเพื่อนโดยไมลังเล เมื่อถึง

วันศุกรพอต่ืนนอน แตงตัวเสร็จก็จะนำถุงนอนของตนเองและเพ่ือนมาวางเรียงอยางเปนระเบียบ เด็กชายศุภกานต ประยงคแยม (แอมแปร) อ.2/3

มีน้ำใจชวยเหลือเพ่ือนและครู ชวยยกกลองอาหารวางและชวยเพ่ือนท่ีตัวเล็กกวายกโตะทำงานเปนประจำ เด็กหญิงวาดวไล รุจิพงษ (หนิว) อ.2/4

มีความมุงม่ันและสนใจทำกิจกรรมตางๆ มีน้ำใจชวยเหลือเพ่ือน คอยชวยครูสำรวจความเรียบรอยของหองเรียน มีหลายคร้ังท่ีแสดงความมีจิตอาสา

ใหครูไดชื่นชม เด็กชายคุณภูมิ กลาหาญ (ภูมิ) อ.2/5 มีจิตอาสาชวยงานครูทุกครั้งโดยพูดวา ”ขอภูมิทำใหไดไหมครับ”และมีความรับผิดชอบ

ต้ังใจทำงานของตนเองจนสำเร็จทุกคร้ัง เด็กชายชยุตมพณธ พงศสิริพิพัฒน (คีน) อ.3/1 จะคอยหวงใยดูแลเพ่ือนในหอง หากมีส่ิงใดท่ีไมถูกตอง

จะรีบมารายงานและขอความชวยเหลือใหครูชวยแกไขทันที เด็กชายรวิน สมพงษชัยกุล (รวิน) อ.3/2 มีความรับผิดชอบในตนเอง ตั้งใจเรียน

ตั้งใจทำงานและคอยชวยเหลือเพื่อนๆ เสมอ เด็กหญิงญาณิชดาภา พรวิเศษกุล (แองจี้) อ.3/3 ชางสังเกต ชวยดูแลเรื่องการปดน้ำ ปดไฟฟา

ปดพัดลมและเตือนเพื่อนใหชวยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟเสมอ เด็กชายซัมวิล เบ็ญราฮีม (ซัมวิล) อ.3/4จะชวยครูดูแลเพื่อนเรื่องการปดน้ำ

ปดไฟทุกครั้ง ชวยเก็บของเลนเสมอและชวยเตือนเพื่อนถาเพื่อนทำผิดขอตกลง เด็กหญิงกนกพิชญ เมืองบาล (การตูน) อ.3/5 ชวยคุณครูดูแล

เพื่อนๆ แนะนำใหเพื่อนตั้งใจทำงานใหเสร็จ สวยงาม

คนเกงที่ชวยนำรองเพลงชาติ นำสวดมนต

ประจำเดือนสิงหาคม คือ นักเรียนระดับชั้น

เตรียมอนุบาลหอง 3 เตรียมอนุบาลหอง 2

เตรียมอนุบาลหอง 1 อนุบาล 1/1

และอนุบาล 3/5 ขอช�นชม
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เลาสูกันฟง
ถายทอดโดย : ครูณิภารัตน ติวา 

Empathy หรือความเขาใจความรูสึกของคนอ่ืน เปนเร่ืองละเอียดออน

ที่คุณพอคุณแมจะตองปลูกฝงลูกตั้งแตยังเล็กๆ เพราะมีความสำคัญ

ตอทักษะการใชชีวิตในสังคมของลูกเปนอยางยิ่ง

Empathy เปนเร่ืองสำคัญในการอยูรวมกันของคนเรา ถามนุษยทุกคน

เอาตัวเองเปนหลัก มีความเห็นแกได สังคมก็คงจะวุนวาย ดังน้ันเราจึง

ตองสอนใหลูกรูจักเห็นอกเห็นใจ และเขาใจความรูสึกของผูอื่นซึ่งเปน

พื้นฐานจากครอบครัว การสอนใหลูกมี Empathy จึงเปนเรื่องสำคัญ

ที่ตองสอนตั้งแตเล็กๆ เมื่อลูกเจอปญหาก็จะรูวาคนอื่นคิดอยางไร

ตนเองคิดอยางไร การเรียนรูเหลานี้จะสั่งสมเปนประสบการณในการ

ท่ีจะเขาใจความรูสึกของคนอ่ืน

มากขึ้นไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะ

เด็กวัย 1-3 ปท่ีอยูกับครอบครัว

มากที่สุด หากคุณพอคุณแม

สามารถสราง   Empathy

ใหลูกไดก็จะเกิดอยูในนิสัย

โดยเขาใจตนเอง และผูอื่น

ก็จะมี Empathy กับคนอื่น

สอนลูกอยางไร

ใหมี Empathy

เด็กวัย  1-3 ป   เปนชวง

กอนเขาโรงเรียน  เปนวัย

อยากรู อยากลอง คุณพอ

คุณแมอาจรู สึกวา เขาทำ

อะไรขัดหูขัดตาหรือขัดคำสั่ง

นั ้นเปนเพราะเขาอยาก

เปนตัวของตัวเอง  ดังนั้น

การสอนตองทำอยางคอยเปน

คอยไปปลอยใหลูกเรียนรู

โดยคุณพอคุณแมตองไมหามหรือตอวาเมื่อลูกไมทำตามคำสั่งแตปลอย

ใหคอยๆ เรียนรูวาอะไรควรทำหรือไมควรทำเชน การไปหยิบของ

ของคนอื่น การพูดจาไมเพราะ การไปตีคนอื่น ฯลฯใหลูกไดเรียนรู

วาถาทำอยางนั้นแลวคนอื่นจะรูสึกอยางไร ซึ่งเปนระเบียบสังคมอยาง

หนึ่งที่เขาตองรูวาทำแลวคนอื่นเสียใจ หรือทำอยางนั้นแลวตัวเองดีใจ

หรือเสียใจ เวลาไหนควรทำอะไร ไมควรทำอะไร เปนการฝกใหเขารูจัก

อดทน เขาใจทั้งพอและแมตัวเอง

ถามความรูสึกของลูก

ไมวาลูกจะทำอะไรก็ตามคุณพอคุณแมไมควรตัดสินลูกดวยมุมมอง

ของตนเองเพียงคนเดียว เชน ลูกอยากไดของใหลองคุยกับลูกถาม

ลูกวาเขาคิดอยางไร ตองการทำอะไรเพ่ือเปนการแสดงใหรูวาเราเขาใจ

ในความรูสึกของเขา จากนั้นคอยอธิบายดวยเหตุและผล ทำไมลูกถึง

ทำอยางน้ันไมได และเวลาน้ีเขาควรจะตองทำอะไรเพราะถาหากเราขัดใจ

เขาทันทีพรอมตอวาเขา วาทำไมถึงคิดไมได ทำไมถึงไมเขาใจ จะทำให

ลูกรูสึกวาอะไรๆ เปนความคิดของพอแม ทำไมพอแมไมเขาใจเลยวา

เขาอยากจะไดอะไร

ใหคำปรึกษากับลูก 

เมื่อลูกมีปญหาอะไรก็ตามคุณพอคุณแมจะตองเปนที่ปรึกษาที่ดี

เวลาลูกทะเลาะกับเพื่อนหรือกับพี่นอง ตองไมเขาขางใครอยางชัดเจน

ตองถาม  และพยายามให

เขาเขาใจวาเรื่องราวที่เกิดขึ้น

มีสาเหตุมาจากอะไร  วิธีนี้

จะทำใหลูกไมติดนิสัยการโทษ

ผูอื่นเวลาเกิดอะไรขึ้นและ

ตัวเองตองเปนฝายถูกเสมอ

แตเด็กจะเรียนรูวาเหตุการณ

น้ันเกิดจากตัวเอง เพ่ือนหรือ

คนอ่ืน ซ่ึงจะชวยใหลูกมองโลก

ในหลายๆ มุมวาทุกอยาง

ไมไดเกิดข้ึนภายใตการควบคุม

ของเขาเพียงคนเดียว

ถาลูกไมมี Empathy

ลูกจะไมเขาใจในอารมณ

ของคนอ่ืนจะเปนเด็กมีปญหา

และเขากับคนอื่นในสังคม

ไมได เพราะจะไมเขาใจวา

ทำอยางนี้แลวเพื่อนเสียใจ

เชน ถาอยากไดของจากเพื่อนเขาก็จะหยิบมา ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะ

สงผลเสียตอพฤติกรรมทางสังคมของลูกในเร่ืองระเบียบวินัย การรูจัก

ขอโทษ การใหอภัยและการยอมรับผิดไมมีพัฒนาการทางสังคม

ขาดพัฒนาการดานทักษะชีวิตของตัวเอง

ดังน้ันถาคุณพอคุณแมไมอยากใหลูกรักของเราเปนเชนน้ี คุณพอคุณแม

ควรเรงปลูกฝง Empathy ใหลูกเพ่ือใหเขาเติบโตข้ึนมาพรอมกับเขาใจ

คนอื่นๆ มี EQ ดี ลูกก็จะอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

ที่มา : แพทยหญิงวิมลรัตน วันเพ็ญ หนังสือ รักลูก
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เร�องเลา ชาวประถม
ถายทอดโดย : ครูภัทรา รัตนธรรมเจริญ

เด็กดีที่ประถม

Primary talk

สิ่งดี ๆ ที่นักเรียนประถมศึกษาปฏิบัติและควรบอกตอ

เปนการปฏิบัติตนที่นาช�นชมของเด็ก ๆ 
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ขอชื่นชมนักเรียนหอง ป.1/1 ทุกคนเมื่อไดรับมอบหมายหนาที่ ตามตารางเวรก็สามารถรับผิดชอบ

ไดเปนอยางดีและดูแลหองเรียนไดสะอาดเรียบรอย

ป.1/2 เด็กหญิงฟาใส เชลซี วอง ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยภายในหองเสมอ เตือนเพ่ือนๆ ใหรูจักหนาท่ี

สวนเด็กหญิง พิมพชนก สุวรรณเจริญ เปนนักเรียนผูรักษาความสะอาดดีเดนเก็บขยะโดยคุณครูไมตองบอก

ป.1/3 เด็กชายภูมิพัฒน อภิปุณณกุล มีจิตอาสาในการชวยเหลืองานประจำช้ันอยางสม่ำเสมอ เชน ชวยคุณครู

แจกสมุดจดการบาน เปนตน

และเด็กหญิงพิชญสินี ศรีคุณ มีกริยา มารยาทท่ีดีงามออนนอมถอมตนตอผู ใหญ เม่ือพบคุณครู

ในตอนเชาจะยกมือไหวสวัสดีคุณครูดวยสีหนาที่ยิ้มแยม

ป.1/4 เด็กหญิงนวลนับทอง เอี่ยมวัฒน ตั้งใจเรียน ทำงานเรียบรอย ตรงตอเวลาและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายดีมาก ทั้งมีความเปนผูนำ

มีน้ำใจและมีจิตอาสาอีกดวย

ป.1/5 เด็กหญิงธรรมธาดา โตนิติวงศ เปนนักเรียนที่มีน้ำใจ ชอบชวยเหลืองานของสวนรวม เชน แจกสมุด ลบกระดาน ชวยเหลือเพื่อนตามแต

เพื่อนจะขอรอง และมีอารมณแจมใส ราเริงเสมอ

ป.2/1 เด็กชายธนณัฏฐ มังคละอภินันท อาสาชวยคุณครูจัดหนังสือ สมุดที่ชั้นวางหนังสือหลังจากเลิกเรียนดวยความเต็มใจ

ป.2/2 ชวงหลังเลิกเรียน เด็กหญิงพีรญา ต้ังธีรประเสริฐ และเด็กหญิงปริม มุสิกะภุมมะ จะคอยอาสาชวยเหลือครูเก็บของและจัดหองเรียนอยูเสมอ

ป.2/3 ขอชื่นชม เด็กชายณัฐภัทร ศรีพยัพ เด็กชายวิจัยรัชต คณาวุฒิปกรณ เด็กชายภัทรพล เศรษฐธนานนท  เด็กชายณริทธิ์ เขจรนันทน

และเด็กชายภวัต มังคะลี ที่ทำหนาที่เปนผูชวยตัวนอยที่นารักของคุณครู มีน้ำใจ ชวยเหลือครูและเพื่อนๆ เสมอ

ป.2/4 เด็กหญิงปณฑารีย สาครวิสัย สุดยอดนักอานของหอง ป.2/4 ขยันอานหนังสือกับคุณครูทุกวัน สวนเด็กหญิงรภัคสตา รัชตขจรกิจและ

เด็กหญิงสิรกัญญา จตุรภัทรพนิต มีจิตอาสาชวยคุณครูจัดหนังสือในหองเรียนยามวางเสมอ 

ป.3/1 เด็กหญิงนันทิตา จิตรมีศิลป ต้ังใจเรียน เรียบรอย พูดจาไพเราะ มีน้ำใจชวยเหลือคุณครูอยางสม่ำเสมอและเปนแบบอยางท่ีดีใหกับเพ่ือนๆ

ป.3/2 เด็กชายปรัชญ เติมศรีสุข ตั้งใจทำการบานสานสัมพันธและสงงานตรงตามเวลาทุกครั้ง

ป.3/4 เด็กชายวิชยุตม โนกุจิ รูจักหนาที่ของตนเองเปนอยางดี พูดจาไพเราะ เปนตัวอยางที่ดีตอเพื่อน ๆ

ป.4/2 เด็กหญิงญดา โอกาวา มีสัมมาคารวะกับคุณครูทุกทานดีมาก มีน้ำใจชอบชวยเหลือเพื่อน ๆ เสมอ

ป.5/2 เด็กชายกฤติน อูจีน มีสัมมาคารวะกับคุณครูทุกทานดีมาก ทุกเชาจะสวัสดีคุณครูทุกทาน เปนแบบอยางที่ดีของเพื่อน พี่และนอง

ป.5/3 เด็กชายปวีณวัชร ศรีสถาพร เปนเด็กที่มีน้ำใจ เมื่อเห็นคุณครูถือของ จะเขามาอาสาชวยถือของใหเสมอ ขอชื่นชม

ป.6/1 เด็กชายภูมิกิตต์ิ พิจิตรพงศชัย เปนหนวยตรวจสอบความเรียบรอยของหองกอนไปเรียนวิชาพิเศษ และการเดินแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน

จะคอยชวยเตือนใหเพื่อนๆ เก็บของ เลื่อนเกาอี้ชิดโตะกอนออกจากหอง นารักมาก

จิตอาสาตัวนอยท่ีครูขอช�นชม

และเด็กหญิงศศิรดา วจัฉละญาณ ที่ชวยกวาดขยะบริเวณโถงกลางอาคารโดยไมมีใครบอก

ขอชมเชยเด็กชายจิรสิน คงดี และเด็กหญิงกัญญาวีร หวังวงศวิโรจน ป.4/1
มีจิตอาสา ชวยเก็บเศษถุงบริเวณโตะอาหาร
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ในปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจริญ

ไปอยางรวดเร็ว มีการใชอุปกรณ เครื่องมือที่ทันสมัยแทนการใช

แรงกายมนุษยมากขึ้น ทำใหกิจกรรมดานรางกายลดลง นอกจากนี้

การตอสูดิ้นรนเพื่อพัฒนาฐานะทางเศรษฐกิจก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทำให

ผูคนในสังคมปจจุบันไมมีเวลาใหกับกิจกรรมการออกกำลังกายเทาท่ีควร

ดังน้ันการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพจึงมีสวนสำคัญท่ีจะเขามาชวยในการ

พัฒนาหัวใจและกลามเนื้อไปดวยกัน สำหรับการออกกำลังกายเพื่อ

สุขภาพ ควรทำงานดวยความหนักที่เหมาะสมเพื่อเผาผลาญไขมัน

เปนแหลงพลังงาน และทำใหหัวใจแข็งแรง โดยมีหลักดังนี้ 

     1. ควรใหกลามเนื้อมัดใหญทั่วรางกายไดเคลื่อนไหว หรือออกแรง

        อยางตอเน่ือง อยางนอย 20 - 30 นาที ซ่ึงจะทำใหการเผาผลาญ

        พลังงานในรางกายเพิ่มมากขึ้น 

     2. ความบอย อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน

     3. ความหนัก โดยใชการกำหนดคาชีพจรเปาหมาย ดังนี้

          ความหนัก 65 % ของชีพจรเปาหมาย เหมาะสำหรับผูเร่ิมตน

          ออกกำลังกาย 

          ความหนัก  80 % ของชีพจรเปาหมาย เหมาะสำหรับ

          ผูออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

          ความหนัก 85 % ของชีพจรเปาหมาย เหมาะสำหรับนักกีฬา 

ตัวอยาง การกำหนดความหนักในการออกกำลังกายสำหรับผูเริ่มตน

ออกกำลังกาย ชีพจรเปาหมาย = (220 - อายุ ) x ความหนักของการ

ออกกำลังกาย

หมายเหตุ 220 คือ ชีพจรของเด็กแรกเกิด

ตัวอยาง ชีพจรเปาหมาย = (220 - 45) x 65 % (ผูเร่ิมตนออกกำลังกาย

ที่มีอายุ 45 ป) = 175 x 0.65 = 113.75 ครั้ง ผูเริ่มตนออกกำลังกาย

ท่ีมีอายุ 45 ป ควรออกกำลังกายโดยใหหัวใจเตนประมาณ 114 คร้ัง/นาที

วิธีตรวจสอบ ขณะที่ผูปฏิบัติ เริ่มออกกำลังกายไปไดประมาณ 5 นาที

ใหตรวจหาชีพจรเปาหมาย โดยการจับการเตนของชีพจรในเวลา 30 วินาที

นับไดเทาไรใหคูณดวยสอง ถาหากไมครบตามการเตนของชีพจรเปาหมาย

ใหเพิ่มความหนักของการออกกำลังกาย อาจจะวิ่งหรือเดินใหเร็วขึ้น

เพื่อกระตุนหัวใจใหทำงานมากขึ้น จึงจะเกิดการพัฒนาสมรรถภาพ

ทางกายอยางสมบูรณ 

หลักการออกกำลังกายเบื้องตน (FITT) 

Frequency (ความถี่) คือ 2 - 3 วันตอสัปดาห 

Intensity (ความหนัก (เหนื่อย)) คือ เหนื่อยใหพอดีตามเปอรเซ็นต

ของอัตราเตนหัวใจสูงสุด 

Time or Duration (ความนาน) คือ 15 - 20 นาทีตอเนื่องกัน 

Type (ชนิด) คือ ประเภทของการออกกำลังกาย เชน ใชอุปกรณหรือ

ชนิดของกีฬา

ที่มาของเรื่อง : http://www.badmintonthai.com

ถายทอดโดย : ครูศิริชัย โฉมวัฒนา

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
(Health Related Fitness)



คนดีศรีมัธยม 

คุยเฟ�องเร�อง...มัธยม
ถายทอดโดย : ครูภัทรา รัตนธรรมเจริญ

Secondary talk

ม.1 เด็กหญิงจีระนันท โกรฟส มีความเปนผูนำ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีน้ำใจชวยเหลือเพื่อนและมีสัมมาคารวะเปนแบบอยางที่ดี

ม.2 เด็กชายภคพงษ โตะทอง มีความเปนผูนำ มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี มีน้ำใจเอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนๆและคุณครู

ม.3 เด็กหญิงอิศราภรณ พยุงธนวรานันท มีความรับผิดชอบในการเรียน รูจักใชความคิดสรางสรรค ต้ังใจเรียนและรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย

ม.5 นางสาวนีรนารา ดาวโรจน มีน้ำใจชวยเหลือเพ่ือน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ เปนแบบอยางท่ีดีกับนองๆ
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วิชาสังคมศึกษา จัดการบรรยายสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4

เร่ือง “กฎหมายอาญาท่ีเยาวชนควรรู” โดยวิทยากร คุณประทุมพร กำเนิดฤทธ์ิ

ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณภาค 1 แผนกคดีเลือกตั้ง

วิชาสังคมศึกษาจัดการบรรยาย เร�อง “กฎหมายอาญาที่เยาวชนควรรู” 
วิชาสังคมศึกษาจัดการบรรยาย เร�อง “กฎหมายอาญาที่เยาวชนควรรู” 



ถายทอดโดย : ครูพิมพศิริ สุขประเสริฐ

สรรหามาเลา

นานาสาระ
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มูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ท่ีมีสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเปนประธานมูลนิธ

โดยนางสุพัฒนา อาทรไผท ตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิของโครงการ

อาหารหัวใจดี ไดคัดสรรเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่มีรสชาติอรอย

ถูกปากและถูกกับหัวใจของผูบริโภค รวมถึงเคล็ดลับการปรุงอาหาร

ท่ีถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายปองกัน

และลดความเส่ียงของโรคหลอดเลือดท่ีพิเศษสุดดวยพระมหากรุณาธิคุณ

อยางใหญหลวงเพ่ือปวงประชาชนชาวไทย ตำรับอาหาร "จานดวนชวนอรอย

ไมดอยคุณภาพ" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานตำรับ "ยำเกสรชมพู" ที่ทรงคิด

ปรุง ชิม และพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำมาเผยแพรทุกข้ันตอนดวย

สำหรับตำรับพระราชทาน "ยำเกสรชมพู" เปนอาหารประเภทซุป สลัด

อาหารรับประทานเลน มีเคร่ืองปรุงและวิธีการปรุงโดย สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ ทรงอธิบายไวดังนี้ 

เครื่องปรุง

เทเกสรชมพูลงในชามใหญ และเคร่ืองปรุงอ่ืนๆ เขาไปคลุกเคลาใหท่ัว

ชิมรสตามที่ชอบใจ เสร็จแลวโรยพริกชี้ฟาสำหรับตกแตงใหสวยงาม

ดวยวิถีชีวิตที่เรงรีบของคนในเมือง ทั้งเรื่องเรียน ทำงาน ไปจนถึงเรื่องที่สำคัญกับสุขภาพรางกาย นั่นคือเรื่องอาหารการกิน หลายๆ คนรีบเรง

จนไมมีเวลาประกอบอาหารรับประทานเอง หลายคนถึงกับปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการกินการอยูดวยอาหารจานดวนนอกบาน แทนการทำอาหาร

รับประทานเองที่บาน โดยไมไดคำนึงถึงวัตถุดิบที่ใช ในการปรุงอาหาร ผลลัพธที่ตามมาทำใหบรรดาผูที่ชื่นชอบอาหารจานดวน สวนใหญตองถูก

บั่นทอนสุขภาพ คนที่เคยมีรางกายสมสวนกลับกลายเปนคนอวนและอมโรคตั้งแตอายุยังนอยๆ

มูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

www.thaiheartfound.org , www.junjaowka.com

สำหรับผูที่สนใจหนังสือตำรับอาหาร

“จานดวน ชวนอรอย ไมดอยคุณภาพ”

สามารถติดตอสอบถามไดที่

มูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

โทร . 0-2716-6658 , 0-2716-6843

“ยำเกสรชมพู”
เมนูเพ�อสุขภาพ ตำรับพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี
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Teacher’s Talk

International Year of Chemistry

Chemistry is central to many other disciplines of science, including

biology, geology, astronomy, and medicine. Everyone should

have a good knowledge of chemistry if they are to have a good

understanding of the materials that are around us, including

medicines, clothing (nylon, polyester fabrics) and electronics.

Let’s hope the students of our school enjoy their science studies,

    especially studies in chemistry. It is a fascinating subject and

            you learn more in chemistry than just ‘how to blow

                    things up’!

                   School Closure

                            September  surprised  us  with  an

                            unexpected closure due to concerns

                            over a possible infectious outbreak.

                            Whilst such closures are unavoidable,

                            they do interfere with lesson planning.

                            Despite occurring so close to the end

                            -of-semester examinations, I would like

                     to inform all parents that we  have  taken

            measures  to  ensure  that  student  performance

    will not be affected.

All staff have taken into account the loss of time and this has

been reflected in the examinations. Topics that were planned,

but not finished, will be pushed into the next semester. There

will be a slight knock-on effect, but schedules are often flexible

enough to absorb this. The exam topics and list of subjects for

next semester have subsequently been revised.
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Did you know that this year, 2011, is the International Year of

Chemistry? The IUPAC (International Union of Pure and Applied

Chemistry) determined that 2011 would be the year of chemistry.

In fact, Bangkok has recently hosted a big international conference

on chemistry from the 5th to the 8th of September, 2011. One of

the major themes of the 14th Asian Chemical Conference was to

celebrate the International Year of Chemistry. This involved

spreading the message that chemistry has been fundamental

in determining how we live in the modern world. It is

important tomention that since chemistry is central

to our lives, we should all study chemistry

at school. We are fortunate to be able

to study chemistry in our school, by

having the advantage that it has two

purpose built laboratories to facilitate

this study.

My background includes studying

chemistry in my initial years at university.

I was fascinated with chemistry at an early

age and so I feel it is important to extol the virtues

of studying an important sciencelike chemistry.

Chemistry is ‘The Central Science,’ and this catchy phrase is

indeed true. Chemistry studies the nature of atoms and all matter.

Atoms make up all the matter in the universe. Many of the

materials we use today in our clothing, houses, and cars were

only made possible by the pioneering efforts of the early chemists

of our world. 



P1/1 Mr Raymond

P1/2 Mr Rex

P1/3 Mr Rory

P2/1 Mr Harry

P2/4 Mr Frank

P3/1 Mr Roland

Primary News

The closure of the school in September saw several school outings

and trips canceled. Primary 2 still made it to the rice fields to

see how rice is grown.

Several primary classes will have members of the English language

department join their Thai homeroom teacher in our co-homeroom

project. The classes and teachers involved are listed below:

Because we have many more primary classes than foreign teachers,

the primary co-homeroom project was voluntary.

Secondary News

As with primary, the co-homeroom teacher project started in

September. In secondary, we have decided to have a member

of the foreign staff join the Thai homeroom teacher for every grade.

The list is as follows :

The aim of this pilot project is to examine the effect that a collaboration

of homeroom teachers has on the overall performance of the class.

We hope to see an improvement in English language and general

behaviour of the students. We will keep you updated with the

progress of this project.

Examinations

It's that time of the year again, exams! A list of topics will be

provided for all classes taught by the English language department.

Good luck to all students!

M1 Mr Tomas

M2 Mr Douglas

M3 Mr Nick

M4 Mr Damian

M5 Mr Gordon

Kindergarten News

Current and Upcoming Projects

Kindergarten 1

 Names of leaves : Cordiform, acicular, ovoid, oval and

 asymmetrical leaves to mention a few.  Children will be sent

 on a scavenger hunt to collect the leaves above.

 Dinosaurs and their habitat : Learning about carnivores and

 herbivores (video documentaries and drawing) Children will

 also construct a dinosaur land using a volcano made earlier.

 Children’s Interest : For the final week children will decide

 their own project.

Kindergarten 2

 Aviation : Children will compete by designing their own paper

 airplane. The winner will be the one that stays in the air the

 longest.

 Hand drawing : Children will design a hand of their choice;

 alien, monster or their own for example.  In addition, children

 will also work on their handwriting skills.

 My playground : Children will play and name the objects

 around the playground while noting their body action at the

 time. Sliding down the slide, climbing the frame, for example.

Kindergarten 3

 Road safety : Understanding how to cross the road safely

 while paying attention to traffic. Understanding traffic signals;

 stop, go and wait for example.

 Street design : Designing a traffic system of their own.

 Alphabet crafts : Reviewing the alphabet and crafts involving

 elephants, butterflies and wood.
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In my opinion

ถายทอดโดย : ครูอินทิรา อินทวงศ

15 SatitPattana

เด็กชายณพล สุจริตจันทร ป. 1/2 การทำการบานอยางสม่ำเสมอถือเปนการทบทวนอยางหนึ่ง

เด็กหญิงแทนหทัย สุขไทย ป.1/3 ตั้งใจเรียน อานหนังสือมาก ๆ และออกกำลังกายเพื่อใหแข็งแรง สุขภาพดี

เด็กหญิงชวัลญา เหลามานะเจริญ ป.2/2 ถาเราทำคะแนนสอบไดนอย เราก็ตองสำรวจวาเราผิดตรงไหนแตถามีการผิดพลาดมากก็มีวิธีอยู 3 วิธี

     คือ 1. ตั้งใจเรียนในเวลาที่ครูสอน

         2. กลับจากโรงเรียนก็มาทบทวนที่เรียน

         3. ฝกทบทวนสม่ำเสมอ

เด็กชายชนะ หฤษฏีกุล ป.2/4  แบงเวลาเลนกับการอานหนังสือสอบ เลนเกมนอยกวาปกติ เอาเวลาเลนมาอานหนังสือสอบ

เด็กชายปรัชญ เติมศรีสุข ป.3/2 ทบทวนบทเรียน ต้ังใจเรียนตอนท่ีครูสอน จดบันทึกส่ิงท่ีครูสอน จดจำในส่ิงท่ีครูสอนถาตรงไหนไมเขาใจจะไปถามครู

เด็กชายกิตติพงศ ดีวี ป.5/3 เราจะตองอานหนังสือกอนลวงหนาและหาหนังสืออื่น ๆ เพื่อจะไดหาสูตรใหม เทคนิคคือตรวจสอบขอสอบทุกครั้ง

เด็กหญิงพรชนก เลิศชัยประเสริฐ ม.3/1 ตั้งใจเรียน แบงเวลาในการทำสิ่งตาง ๆ ใหเหมาะสม อานหนังสือทุกวัน หาโจทยแตละวิชามาทำเพิ่มเติม
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Knowledge Creation Activities

กลับมาอีกครั้ง สำหรับขาวกิจกรรมเสริมความรู  วันเสาร-อาทิตยที่

10-11กันยายน พ.ศ.2554 ที่ผานมาโรงเรียนสาธิตพัฒนาเปดโอกาส

ใหนักเรียนท่ีสนใจและมีความสามารถในทักษะเกมกระดานเขารวมมหกรรม

เกมกีฬาทางวิชาการคร้ังสำคัญ ในรายการ “เถาแกนอย เอแม็ท ชิงแชมป

ประเทศไทยชิงโลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครั้งที่ 6”

ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา กรุงเทพมหานคร

Crossword Game

A - Math

Gold Finger

Four Stars

มัธยมศึกษาปที่ 1-3

ประถมศึกษาปที่ 5-6

มัธยมศึกษาปที่ 1-3 (ชาย)

มัธยมศึกษาปที่ 1-3 (หญิง)

open

open

ด.ญ.ธัชสรณ สิทธิโชคสุวรรณ

ด.ญ.จีระนันท โกรฟส

ด.ญ.ณิชมน ศรีพยัพ

ด.ช.นภนต สุวรรณฑัต

ด.ช.วโรดม ชั้นไพบูลย

ด.ช.ภาวิต วงศราวิทย

ด.ช.ธนิต ธัญณิชธาดานนท

ด.ญ.นภาฎา วันชัย

ด.ญ.ฐิติภัสร ปรีชารุจิโรจน

ด.ช.อัครชัย เรืองจินดาประชา

ด.ช.เอกบุรุษ วรพิศาล

ด.ช.ธนวิชญ ดิษฐคลาย

ประเภทการแขงขัน รุน รายช�อนักเรียน

ถายทอดโดย : ครูเอกวุฒิ กวิศราศัย

บรรยากาศการแขงขันเต็มไปดวยเสียงหัวเราะและรอยย้ิม

ของผูเขารวมการแขงขัน มีการแลกเปลี่ยนความรูและ

เทคนิคการเลนเกมกระดานระหวางผูเขารวมการแขงขัน

ดวยกัน ไฮไลตของงานอยูท่ีการแขงขันเกม Gold Finger

(เกมตึกไม) นักกีฬาของโรงเรียนสาธิตพัฒนาสามารถ

ควาตำแหนงรองชนะเลิศมาไดสำเร็จ ดวยสถิติ ชนะ 3

แพ 1 ซึ่งถวยรางวัลที่ไดมานั้น ไมใชถวยรางวัลของ

นักกีฬาเพียงคนใดคนหนึ่ง แตเปนถวยรางวัลที่มาจาก

ความสามารถของนักกีฬาทุกคนที่รวมแรงรวมใจกัน

ตัวแทนนักกีฬาหมากกระดานทุกคน ขอขอบคุณโรงเรียน

สาธิตพัฒนา ผูอำนวยการโรงเรียน ที่ปรึกษา คุณครู

ทุกทาน และผูปกครองท่ีใหการสนับสนุน และเปดโอกาส

ใหนักเรียนไดทดสอบความรู ความสามารถของตนเอง

ผานการแขงขัน  หวังวาโอกาสหนาจะมีกิจกรรมดีๆ

แบบนี้ ใหไดเขารวมตอไป
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Puzzle Page

ถายทอดโดย : ครูธนาศักดิ์  ภูมิชัย

ช�อ……………………………………………………

นามสกุล……………………………………………

ระดับชั้น…………………………………………….

เกมฝกสมองประลองปญญา

ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 4 ปการศึกษา 2554

สงคำตอบเกมไดที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554

ลุนรับของรางวัล  (สำหรับผูที่ตอบไดถูกตอง)

เม่ือนำภาพท่ีอยูดานซายมาซอนทับกัน จะไดภาพในขอใดระดับอนุบาล /

วางกระดาษทาบลงบนส่ีเหล่ียมจตุรัส ลอกตามเสน แลวตัดออกมาเปนช้ิน จะไดท้ังหมด 7 ช้ิน แลวใชกระดาษท้ัง 7 ช้ิน เรียงใหไดตามรูปท่ีกำหนด

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 /

1

2

3

4
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Puzzle Page

ติดตามเฉลยไดในจดหมายขาวฉบับหนา

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 /

ระดับมัธยมศึกษา /

 ที่มา : 1. หนังสือ มายากลวิทยาศาสตร SCIENEC WORKS, by the Ontario Science Centre
        2. www.ipst.ac.th

สนธยาตองไปติดตอธุรกิจท่ีเมืองๆหน่ึง เขาจึงขับเคร่ืองบินสวนตัว ไปตามลำพัง ทันใดน้ัน เคร่ืองยนตเกิดขัดของทำใหเคร่ืองบินตก กระแทกพ้ืน

เกิดความเสียหายไมสามารถบินขึ้นตอไปได แตไมมีการลุกไหม สถานที่เกิดเหตุนี้อยูหางไกลจากชุมชนประมาณ 300 กิโลเมตร ไมมีใครรูถึง

อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนเลย เพ่ือความอยูรอด สนธยาตองไปถึงชุมชน ดังกลาวและตองนำสัมภาระติดตัวไปไดเพียงบางชนิดจากท่ีมีท้ังหมด 16 ชนิด ดังน้ี

ไมขีดไฟ อาหารกระปอง เชือกไนลอนยาว 50 เมตร ผาพลาสติก ครีมทากันยุง ปน 2 กระบอก นมผง ออกซิเจน 1 ทอ ชุดอวกาศ แผนที่ดาว

ผาหม เข็มทิศ น้ำ (บรรจุขวด) ที่ยิงพลุ (เพื่อสงสัญญาณ) กลองเครื่องมือปฐมพยาบาล วิทยุสื่อสาร (ใชพลังงานจากแสงอาทิตย) 

คำถาม : นักเรียนคิดวา สนธยาควรจัดลำดับสัมภาระจากที่มีความสำคัญมากที่สุด ถึงนอยที่สุดอยางไรและเพราะเหตุใด

ลำดับที่ รายการ เหตุผล

ใหนักเรียนจินตนาการเหตุการณตามสถานการณ ดังน้ี 

เม่ือวางกลองกระดาษตามความสัมพันธขางลางน้ีตอไปเร่ือย ๆ ในการวางคร้ังท่ี 15 จะตองใชกลองท้ังหมดก่ีใบ

การวางคร้ังท่ี 15 จะตองใชกลองท้ังหมดจำนวน            ใบ

วางคร้ังท่ี 1 วางคร้ังท่ี 2 วางคร้ังท่ี 3
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Answer

เฉลย คำถามเกมฝกสมองประลองปญญา
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 3 ปการศึกษา 2554

ภาพใดคูกันบางเอย ?  โยงเสนหากันเลยครับระดับอนุบาล /

ควรนำตัวเลขใดมาเติมลงในชองวางระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 /

1.  9, 18, 27, 36, 45,…..

2.  4, 8, 13, 17, 22, 26, 31,…..

3.  21, 23, 27, 33, 41, 51,….. 

4.  0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 22, 26,…..

54   (สูตรคูณแม 9)

ทุกแถวในแนวนอน แนวตั้ง

และแนวทแยง รวมกันได 30

นำตัวเลขในแถวที่ 1 บวกกับตัวเลข

ในแถวที่ 3 ไดเทากับ 100

เชน 52 + 48 = 100, 31 + 69 = 100

นำตัวเลขในแถวที่ 2 บวกกับตัวเลข

ในแถวที่ 4 ไดเทากับ 100

เชน 79 + 21 = 100, 27 + 73 = 100

ควรนำเลขใดมาเติมในชองวางระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 /

13 6 11

12

7149

8 10

52แถวที่ 1

แถวที่ 2

แถวที่ 3

แถวที่ 4

48

21

31

69

73

79

66

34

83

17

42

58

26

7427

35   (นำ 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4 มาบวก)   

63   (นำ 2, 4, 6, 8, 10, 12 มาบวก)   

30   (นำ 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4 มาบวก)  
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Answer

เฉลย คำถามเกมฝกสมองประลองปญญา
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 2 ปการศึกษา 2554

1. มีอยู 4 คำที่สามารถสลับตัวอักษรใหเปนชื่อสัตวได แตมีอยู 1 คำที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาว คำนั้นคือ ?

ระดับมัธยมศึกษา /

2. อักษรใดที่อยูถัดไปทางซายสามตำแหนงของอักษรที่อยูทางขวามือของอักษรที่อยูถัดไปทางซายของ G สองตำแหนง

3. ควรนำตัวเลขใดมาเติมในวงกลมที่วางอยูบาง   

A      B      C      D      E      F      G      H

C

ใหพิจารณาจากประโยคทายมาหาประโยคหนาดังนี้

3. อักษรใดท่ีอยูถัดไปทางซายสามตำแหนง   2. ของอักษรท่ีอยูทางขวามือของ   1. อักษรท่ีอยูถัดไปทางซายของ G สองตำแหนง 

นำตัวเลขท่ีอยูในวงกลมเล็กบวกกับตัวเลขท่ีอยูสองฝงของกานวงกลมน้ัน ไดผลรวมเปน  20

     เชน วงกลมหมายเลข 1 คือ  9 +  7 + 4 = 20   วงกลมหมายเลข 2  คือ  4 +  4 + 12 = 20

กาน

1. อักษรที่อยูถัดไปทางซายของ G สองตำแหนง  คือ  E

2. อักษรที่อยูทางขวามือ (คือขวามือของตัว E)  คือ  F

3. อักษรที่อยูถัดไปทางซายสามตำแหนง (ถัดไปทางซายสามตำแหนงของตัว F) คือ  C เพราะฉะนั้นคำตอบคือ C

 คำตอบ

LEG  ZEAL

GAUNT  RONA

THE  PANEL

BULL  MARE

LOG  RAIL

GAZELLE แปลวา เลียงผา ละมั่ง

ORANG-UTAN แปลวา ลิงอุรังอุตัง

ELEPHANT แปลวา ชาง

UMBRELLA แปลวา รม

GORILLA แปลวา ลิงกอริลลา

10

9

7 4 2

12

3

9 1

6

5

8

4

12
9 2

3 7



1 พิพิธภัณฑธนาคารไทยและพิพิธภัณฑดิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 วันที่ 20 ก.ย. 2554

2 พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ระดับชั้นอนุบาล 2 วันที่ 20 ก.ย. 2554

3 บางกอกฟารม ระดับชั้นอนุบาล 2 วันที่ 21 ก.ย. 2554

สามารถเปดชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

World Wide Lean

1

1

2

2

3

1

1

2

2

3

1

1

2

3

3

1

2

2

3

3



4 บานครูธานี ระดับชั้นอนุบาล 2 วันที่ 22 ก.ย. 2554

5 สวนสัตวดุสิต (เขาดินวนา) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 วันที่ 23 ก.ย. 2554

6 พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ระดับชั้นอนุบาล 2 วันที่ 23 ก.ย. 2554

สามารถเปดชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

World Wide Lean

4 4 4 4

4 4 4 5

5 5 5 5

5 5 6 6

6 6 6 6


