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Message from Director

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)

ผูอำนวยการโรงเรียน

บอกเลาเกาสิบ จากผูอำนวยการ

งานวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน

จดหมายขาวฉบับเดือนกุมภาพันธ 2555 มาพรอมกับเทศกาลแหงความรัก ซึ่งใน

วันที่ 14 กุมภาพันธ ของทุกๆ ป จะเปนวันที่โลกจะอบอวลดวยกลิ่นหอมของกุหลาบ

ดอกไมที่สวยงามทั้งสีสัน รูปทรงแตมีหนามคมรอบตัว ถาจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับ

การศึกษาไทยที่มุงเนนสรางเด็กใหเปนเยาวชนที่ดี งามพรอมดวยคุณธรรมจริยธรรม

กิริยามารยาท พูดจาไพเราะนาฟง มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง

และมีหนามคมท่ีเปรียบเปนอาวุธประจำกายและติดตัวไปตลอด คือมีความแกรงในดาน

วิชาการจากการไดเรียนรูและซึมซับความรูตางๆ ผานการจัดการเรียนรูของครูท่ีมีความ

มุงมั่นและตั้งใจถายทอดใหดวยความรักและผูกพันที่มีตอลูกศิษยทุกคน ดุจเดียวกับ

ความรักของ คุณพอ คุณแม ท่ีมอบใหกับลูกๆ ดวยการเปนแบบอยางท่ีดีในทุกๆ เร่ือง

เพื่อใหลูกไดเห็นและนำไปเปนแบบอยางซึ่งถือเปนการเรียนรูแบบปลูกฝงซึมซับ

ดังน้ันเด็กๆ ทุกคนควรไดรับรูและระลึกถึงความรักของผูให ท้ังครู และ คุณพอ คุณแม

ท่ีมอบใหดวยใจบริสุทธ์ิ ขอใหเด็กๆ ทุกคนของโรงเรียนสาธิตพัฒนาเปนคนดีของพอแม 

ของครู สังคมและประเทศชาติตอไป

ฉบับนี้มีเรื่องราวที่นาสนใจมากมาย เชน การแสดงออกของนองนอยอนุบาลที่นารัก

ซึ่งโรงเรียนเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดแสดงความสามารถตามศักยภาพและเปนไปตาม

ธรรมชาติ เด็กๆ ใหความสนใจและอาสาสมัครมาแสดงใหเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ รวมทั้ง

คุณครูและผูปกครองไดช่ืนชมจำนวนมาก สวนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ก็มีโอกาสไดแสดงความสามารถผานกิจกรรมสาธิตพัฒนาโชว นอกจากนี้โรงเรียนยัง

สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนไดแสดงออกถึงศักยภาพผานกิจกรรมและเวที

การแขงขันตางๆ เพื่อเปดโลกทัศนใหนักเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมเหลานั้น เปนการ

ฝกฝนนักเรียนในเรื่องของความอดทน ความมุงมั่น และความมีน้ำใจเปนนักกีฬา

เพื่อใหนักเรียนมีความพรอมที่จะเติบโตเปนเยาวชนที่ดีของสังคมตอไป

สวนการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือขายโรงเรียนสาธิตพัฒนานั้น เปนที่นา

ยินดีและช่ืนชมผูปกครองอาสาสมัครทุกทานท่ีใหความรวมมือรวมใจทำงานเพ่ือลูกหลาน

ของเราชาวสาธิตพัฒนา โดยมีการประชุมเลือก ประธาน รองประธาน เลขานุการ

ทั้งในระดับชวงชั้น และระดับโรงเรียนไดครบถวน ทานสามารถติดตามอานรายชื่อ

คณะกรรมการไดในจดหมายขาวฉบับนี้

ขอเชิญชวนทานผูปกครองอานบทความที่

นาสนใจ เรื่อง การเลี้ยงลูกใหเปนคนดีดวย

คำเพียง 4 คำ คือ “ขอ รอ รับ และให” หวังเปน

อยางย่ิงวาจากความต้ังใจของกองบรรณาธิการ

ที่พยายามคัดสรรเรื่องตางๆ มาเลาจะเปน

ประโยชนตอผูอานทุกคนและขอใหนักเรียน

ทุกคนท่ีต้ังใจเรียนผานการสอบกลางภาคอยาง

สงางามแลวพบกันใหมในจดหมายขาวเดือน

มีนาคมตอไป
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Editor talk

บรรณาธิการ
วิภาดา คงเมือง

คุยกับ
บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ
รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม
ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร
รองศาสตราจารยดวงกมล สินเพ็ง
อาจารยรุงทิพย โพอุทัย
  
บรรณาธิการ
วิภาดา คงเมือง

ผูชวยบรรณาธิการ
กิตติพร รอดรุงเรือง
ฝายอนุบาล ยุพาภรณ ลาวเกษม
ฝายประถมศึกษา สรารัตน เพชรศิริ
ฝายมัธยมศึกษา รวิญา ชมภูนท

กองบรรณาธิการ 
วิภาดา คงเมือง
เศรษฐภรณ หนอคำ
ขนิษฐา  สรรเสริญ
สรารัตน เพชรศิริ
ชญานิษฐ ภูปาน
อนุชา เผาพหล
รวิญา ชุมภูนท
พิศรพล เกตุมณี
สุชาวดี พูลภักดี
ภัทรพล ลาภเกียรติพร
สุกัญญา ตั้งกิตติมศักดิ์

พิสูจนอักษร
ชญานิษฐ ภูปาน

แบบรูปเลม
เกริกชัย เตมะศิริ

จัดพิมพโดย
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

สวัสดีคะผูปกครองทุกทานและนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาทุกคน กลับมาพบกันอีกครั้งกับ

จดหมายขาว ฉบับนี้มาพรอมกับไออุนของความรัก ไมวาจะเปนความรักที่มอบใหแกเพ�อน พี่ นอง

คุณพอคุณแม คุณปูคุณยา คุณตาคุณยายและคุณครู โดยในคอลัมนมุมมองใหมในความคิดของฉัน

นักเรียนระดับชั้นตางๆ ไดแสดงความคิดเห็น ในหัวขอ “หลากมุมมองของความรัก” ไดนารัก

ลองเขาไปอานดูนะคะ นอกจากน้ียังมีปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน รวมท้ังเร�องเลาของนองๆ อนุบาล

ความดีของพี่ประถมและคนดีศรีมัธยมดวย

นอกจากนั้นจดหมายขาวฉบับนี้ยังมีเนื้อหาของสรรสาระเพื่อการเรียนรูที่เปนเรื่องเกี่ยวกับ “เลขไทย

ไดแตใดมา” เพื่อที่เด็กๆ จะไดทราบที่มาของเอกลักษณของชาติอีกอยางหนึ่งใหดียิ่งขึ้น รวมทั้ง

นานาสาระสรรหามาเลา เปนเร่ืองปฏิทินแบบใหมท่ีสามารถนำกลับมาใชใหมไดทุกป จะเปนไปไดจริง

หรือไมลองไปติดตามอานดูนะคะ ในสวนของ Teacher Talk ก็มีเรื่องราวมาบอกเลากันเชนเคย

ปดทายฉบับน้ีดวยการพัฒนาความคิด จากเกมฝกสมองประลองปญญาใหเด็กๆไดทดสอบกัน รวมท้ัง

ผลการแขงขันกิจกรรมเกม 24 IQ180 ภาพกิจกรรมการเรียนรูโลกกวางของนักเรียนระดับชั้นตางๆ 

และภาพกิจกรรมวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน

สุดทายน้ี เน่ืองจากใกลจะถึงเทศกาลแหงความรัก จึงขอฝากคำสอนดีๆของทานพุทธทาสภิกขุเก่ียวกับ

การใหมองคนในแงดี มีเนื้อความวา

   “ เขามีสวน เลวบาง ชางหัวเขา

จงเลือกเอา สวนที่ดี เขามีอยู

เปนประโยชน โลกบาง ยังนาดู

สวนที่ชั่ว อยาไปร� ของเขาเลย 

     จะหาคน มีดี โดยสวนเดียว

อยามัวเที่ยว คนหา สหายเอย

เหมือนเท่ียวหา หนวดเตา ตายเปลาเลย

ฝกใหเคย มองแตดี มีคุณจริง ฯ ”
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News

เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝงใหนักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคดวยคุณธรรม 9 ประการอันไดแก 

โดยมุงเนนใหนักเรียนมีเจตคติที่มีตอการทำความดีและทำความดีอยางตอเนื่องจนเปนนิสัยเริ่มตนทำความดีจากโรงเรียนเพื่อนำไปสูชีวิต

ประจำวันเมื่อนักเรียนทำความดีแตละครั้งนักเรียนจะไดรับการบันทึกลงในสมุดฝากถอนความดีและทุกเดือนจะมีการทำสถิติการทำความดี

เพื่อมอบเกียรติบัตรและมอบรางวัลเพื่อเปนกำลังใจในการทำความดีตอไป

ธนาคารความดี เริ่มเปดบริการบันทึกความดี ตั้งแตเดือนกุมภาพันธเปนตนไป

7 รักความเปนไทย

8 มีจิตสาธารณะ

9 มีความเปนผูนำที่มีหัวใจประชาธิปไตย

4 ใฝเรียนรู

5 อยูอยางพอเพียง

6 มุงมั่นในการทำงาน

1 ความรักชาติ ศาสน กษัตริย

2 ซื่อสัตยสุจริต

3 มีวินัย

โครงการ ธนาคารความดีโครงการ ธนาคารความดี

ถึงแมการแสดงจะไมสมบูรณนัก แตการมีโอกาสกลาคิดและกลาทำสิ่งตางๆ ดวยตนเอง มีความมุงมั่น และการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจาก

การกระทำถือเปนจุดเริ่มตนของความสำเร็จในชีวิตที่โรงเรียนอยากใหเกิดขึ้นกับลูกศิษยทุกคน

คุณพอคุณแมคงเคยเห็นลูกทำกิจกรรมสมาธิในชวงกิจกรรมเบิกบานยามเชา ซ่ึงกิจกรรมสมาธิหนาแถวเปนสวน

หนึ่งของกิจกรรมสมาธิที่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนจะไดฝกปฏิบัติ  การมีสมาธิจะทำใหนักเรียนเกิดความมีสติ

สงบ อารมณเย็น รูวากำลังทำอะไร รูจักควบคุมตนเองเกิดความมีปญญา รูเขารูเรา เห็นคุณคาของตนเองและ

คนอ่ืน และมีพฤติกรรมท่ีดี ซ่ึงทำใหนักเรียนสามารถเรียนรูส่ิงตางๆ ไดดีและใชชีวิตประจำวันไดอยางมีความสุข

โดยกิจกรรมนี้จะฝกสัปดาหละ 3 วัน เริ่มตั้งแตเปดภาคเรียนที่ 2 ไปจนจบภาคเรียน

สิ้นเดือนนี้คงไดทราบกันแลววานักเรียนคนใดจะไดรับรางวัลจากกิจกรรมเลาเรื่องจากภาพที่ครูบรรณารักษ

จัดให  พรอมท้ังยังฝากช่ืนชมมาวานักเรียนใหความสนใจเขารวมกิจกรรมเปนจำนวนมาก และนักเรียนสามารถ

เลาเรื่องราวในนิทานไดแมจะยังอานไมออก แตนักเรียนก็สามารถจินตนาการจากภาพที่เห็นและถายทอด

ออกมาไดอยางนาอัศจรรย ซ่ึงกิจกรรมน้ีจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมการอานและยังจัดอยูอยางตอเน่ืองขอใหนักเรียน

เขาไปอานหนังสือในหองสมุดกันมากๆ

กิจกรรม สมาธิกิจกรรม สมาธิ

หลังจากการเปดรับสมัคร มีนักเรียนสนใจรวมกิจกรรมเปนจำนวนมาก ในเดือนที่ผานมาไดดำเนินกิจกรรม

ไป 2 คร้ังแลว และทำใหเราไดเห็นความกลาตัดสินใจของนักเรียนท่ีมาสมัครดวยตนเองโดยผูปกครองไมตอง

ช้ีนำ ความสามารถในการจัดสรรเวลาในการออกแบบและซอมดวยตนเองได เชน การแสดงบัลเลตท่ีนักแสดง

2 คน ท่ีเปนคนเลือกเพลงเอง ออกแบบทาดวยตนเองและฝกซอมกันเองแมในการแสดงจริงนักเรียนจะต่ืนเตน

มากจนทำใหเกิดความไมสอดคลองบาง แตทั้งคูก็ไมไดโทษกัน ยังคงยิ้มและแสดงตอไปจนจบ แสดงถึง

ความมุงม่ัน และความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน นอกจากน้ีเรายังไดเห็นนักเรียนแสดงบทบาทของการเปนผูชม

ที่ดี คือ มีมารยาทในการชม รูจักชื่นชมและใหกำลังใจผูอื่น ใหเกียรติผูอื่น ถือไดวาเปนความสำเร็จของการ

จัดกิจกรรมที่มุงเนนใหนักเรียนกลาเลือก กลาตัดสินใจ  มั่นใจในสิ่งที่ทำโดยการทำสิ่งตางๆดวยตนเอง
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ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ 2555

1. กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง

ระดับอนุบาล

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ 2555 อนุบาล 1 สวนสัตวดุสิต (เขาดิน)

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ 2555 อนุบาล 2 สวนสัตวดุสิต (เขาดิน)

วันจันทรที่ 19  - วันศุกรที่ 23 มีนาคม 2555  อนุบาล 3 เรียนรูโลกกวางตามโครงงานของแตละหองเรียน

ระดับประถมศึกษา 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ 2555 ประถมศึกษาปที่ 1 พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

  จังหวัด ปทุมธานี

2. วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ

วันจันทรที่ 30 - วันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2555 สัปดาหการอาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ 2555 โครงการวัดสูโรงเรียน (ม.1 และ ม.2)

วันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2555 ผูปกครองนักเรียนระดับ ป.6 และ ม.3 ยืนยันสิทธิ์เรียนตอ ม.1 และ ม.4

วันเสารที่ 4 กุมภาพันธ 2555 นักเรียน ป.6 และ ม.3 เรียนเสริมเพื่อสอบO-NET (ครั้งที่ 1) 

วันจันทรที่ 6 - วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ 2555 สอบประจำภาคปลาย ครั้งที่ 1

วันเสารที่ 11 กุมภาพันธ 2555 นักเรียน ป.6 และ ม.3 เรียนเสริมเพื่อสอบO-NET (ครั้งที่ 2)

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ 2555 กิจกรรมตักบาตร

วันเสารที่ 18 กุมภาพันธ 2555 นักเรียน ป.6 และ ม.3 เรียนเสริมเพื่อสอบO-NET (ครั้งที่ 3)

 คายลูกเสือสำรอง ป.3 (คายกลางวันที่โรงเรียน)

วันจันทรที่ 20 - วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ 2555 รายการคุยกับคุณครู ระดับป.1 - ม.5

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ 2555 สาธิตพัฒนาโชว ครั้งที่ 3/2554

วันเสารที่ 25 กุมภาพันธ 2555 นักเรียน ป.6 และ ม.3 เรียนเสริมเพื่อสอบO-NET (ครั้งที่ 4)

วันจันทรที่ 27 กุมภาพันธ 2555 ป.6 สอบ O-NET

วันอังคารที่ 28 - วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ 2555 ม.3 สอบ O-NET

วันจันทรที่ 5 - วันศุกรที่ 9 มีนาคม 2555 รายการคุยกับคุณครู ระดับอนุบาล

 กิจกรรมเปดโลกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ป.1 - ม.5 ทุกกลุมสาระฯ

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2555 หยุดวันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 ม.2 สอบ NT และ ม.5 สอบ LAS

วันเสารที่ 10 - วันอาทิตยที่ 11 มีนาคม 2555 เขาคายลูกเสือสามัญ ป.4 - 6 (พักคางคืนที่โรงเรียน)

วันศุกรที่ 16 - วันอาทิตยที่ 18 มีนาคม 2555 เขาคายลูกเสือสามัญรุนใหญ ม1 - 3 (พักคางคืนที่โรงเรียน)

วันจันทรที่ 19 - วันศุกรที่ 23 มีนาคม 2555 นิทรรศการศิลปะ

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 ปจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3

วันพฤหัสบดีที่  22 - วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 สอบประจำภาคปลาย ครั้งที่ 2

วันศุกรที่ 23 มีนาคม 2555 นำเสนอผลงานวิชาเลือกเสรี ป.4 - 6

วันอังคารที่ 27 - วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 นิทรรศการผลงานโครงงานของระดับอนุบาล

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 กิจกรรมปจฉิมนิเทศอนุบาล 3

 กิจกรรมปจฉิมนิเทศ ม.3

วันศุกรที่ 30 มีนาคม 2555 กีฬาสี ประจำปการศึกษา 2554

 ปดเรียนภาคปลาย ปการศึกษา 2554

วันศุกรที่ 5 เมษายน 2555 นักเรียนรับสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล จากครูประจำชั้น

  (แตงกายชุดนักเรียน)
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น้ำนม หรือวัตถุดิบ ปจจุบันมีอยูสองรูปแบบ คือ “น้ำนมโคสด”และ

“นมผงละลายน้ำ” น้ำนมโคสดจะเปนน้ำนมที่รีดเก็บจากเตาแมโค

บางคนเรียกวาน้ำนมดิบ สวนนมผงละลายน้ำ เปนการนำเอานมผง

(ที่แปรรูปจากน้ำนมโคสด) มาละลายน้ำใหไดความเขมขนใกลเคียง

กับการใชน้ำนมโคสด ตามแผนภาพขางลาง

จะเห็นไดวาอัตราสวนเนื้อนมตอน้ำ ของนมพรอมดื่มที่ผลิตจากนมผง

ละลายน้ำ เทากับ 1:6 ใกลเคียงกับนมพรอมด่ืมท่ีผลิตจากน้ำนมโคสด

(เทากับ 1:7) หรืออาจจะเขมขนกวาเสียดวยซ้ำ แตทวา…

 2. เน้ือนมของนมผงละลายน้ำ ไมเหมือนกับเน้ือนมของน้ำนมโคสด

เนื้อนมของนมพรอมดื่มที่ผลิตจาก นมผงละลายน้ำจะมีคารโบไฮเดรต

(และน้ำตาล) มากกวา แตมีโปรตีนและไขมันนอยกวาเนื้อนมของนม

พรอมดื่ม  ที่ผลิตจากน้ำนมโคสด

คุณคาทางโภชนาการของนม นอกจากแรธาตุแคลเซียมแลว ยังแปรผัน

ตรงกับปริมาณโปรตีน และไขมัน (และวิตามินที่ละลายได ในไขมัน

เชน เอ ดี อี และกรดไขมันที่สำคัญบางชนิด เชน CLA ซึ่งมีในนมโค

และ Omega 3 เปนตน)

 3. จากขอ 2 วิตามิน หรือกรดไขมัน สวนใหญจะถูกทำลายไปต้ังแต

ขั้นตอนการผลิตนมผง (กอนนำมาละลายน้ำ) ผูผลิตจึงพยายามเพิ่ม

คุณคาทางโภชนะ ดวยการเติมวิตามิน กรดไขมัน หรือสารอาหารอ่ืนๆ

ลงไปในนมพรอมด่ืมชนิดน้ี ซ่ึงวิตามิน กรดไขมัน หรือสารอาหารอ่ืนๆ

ดังกลาว ไมใชสารอาหารที่ถูกผลิตขึ้นตามธรรมชาติ รางกายมนุษย

ไมมีทางดูดซึมเอาไปใชไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย

 4. นมพรอมด่ืมท่ีผลิตจากน้ำนมโคสดท่ีเช่ือถือไดแนนอน ปจจุบัน

ในทองตลาดมีประมาณ 4-5 ยี่หอ สวนใหญเปน “นมในหลวง” ไดแก

จิตรลดา ไทยเดนมารก หนองโพ นมเกษตร ทุกยี่หอที่กลาวมา มีทั้ง

นมพาสเจอไรซ และยูเอชที นมอืมม!..มิลคของโชคชัย อาจมีแตนม

พาสเจอไรซ และหาซื้อยาก แพงดวย สวนนมตราหมี (เอฟแอนดเอ็น)

เปนน้ำนมโคสดสเตอริไรซ ฆาเช้ือดวยความรอนสูงมากและเปนเวลานาน

สีและกล่ินของนมจะเปล่ียนแปลง เด็กๆ ไมชอบแนนอน นมย่ีหออ่ืนๆ

เชน ดัชมิลล เมจิ(ซีพี) แมคโนเลีย ฯลฯ จะเปนน้ำนมโคสด หรือนมผง

ละลายน้ำ อาจเปลี่ยนแปลงได ขึ้นกับสภาวะและเหตุผลทางการตลาด

ที่กลาวมาแลว

โดยท่ัวๆ ไป มักใชนมผงประมาณ 15 กรัม สำหรับผลิตน้ำนม (พรอมด่ืม)

100 มิลลิลิตร ดังนั้นจะไดเนื้อนมทั้งหมด เทากับ  

ตอบ นมพรอมดื่ม (นมผงละลายน้ำ) 100 มิลลิลิตร

       มีเนื้อนมทั้งหมด14.55 กรัม

นมผง 100 กรัม มีเนื้อนม 97 กรัม

นมผง 15  กรัม  มีเนื้อนม = (15x97)/100 กรัม

   = 14.55 กรัม

สาเหตุที่ผูผลิตบางคนใช “นมผงละลายน้ำ” คือเหตุผลทางการตลาด

 1. นมผงสำเร็จรูป ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ จะมีราคา

โดยเฉลี่ยถูกกวาน้ำนมโคสด หลังนำมาละลายน้ำ ฆาเชื้อ และบรรจุ

ภาชนะ จะมีตนทุนตอหนวยขายต่ำกวา ปจฉิมลิขิต ในอนาคต ถา FTA

ผาน นมผงนำเขาจะถูกกวานี้อีก

 2. นมผงเก็บรักษาไดนาน มี Supply ที่แนนอนกวาน้ำนมโคสด

ผูผลิตไมตองกังวลวาจะขาดวัตถุดิบในการผลิต

ขอเท็จจริงที่ควรทราบ

 1. นมพรอมดื่มที่ผลิตจากนมผงละลายน้ำ มีความเขมขน และ

อัตราสวนของเน้ือนมตอน้ำ ใกลเคียงกับนมพรอมด่ืมท่ีผลิตจากน้ำนม

โคสด เพราะอางอิงมาตรฐาน มกอช. (สำนักงานมาตรฐานอาหารและ

สินคาเกษตรแหงชาติ) น้ำนมโคสดมีน้ำเปนองคประกอบไมต่ำกวา 87%

อยูแลว ดูบัญญัติไตรยางคขางลาง แลวอาจจะเขาใจงายขึ้น

คำอธิบาย:

 - เนื้อนม (solids) คือ ไขมัน (fat) บวกกับสวนที่ไมใชไขมัน

(solids not fat) 

 - น้ำนมโคสด 100 มิลลิลิตร มีน้ำเปนองคประกอบ เทากับ

87 มิลลิลิตรหรือกรัม และเนื้อนม*ประมาณ (ไมเกิน) 13 กรัม 

 - นมผง 100 กรัม มีน้ำเปนองคประกอบ 3 กรัมและเน้ือนม 97 กรัม

*เนื้อนม 13% ในน้ำนมโคสด ธรรมชาติบวกลบคูณหารมาดีแลว

ถามากกวานี้ ก็ไมมีประโยชน เพราะรางกายมนุษย โดยเฉพาะมนุษย

ตัวเล็กๆ จะยอยไมได และทองอาจจะอืด อืด อืด 

เร�องราวของ

นม
ขอมูลที่ควรทราบคือ
น้ำนมหรือวัตถุดิบ และขั้นตอนการผลิต

หรือกระบวนการฆาเชื้อ*

น้ำนมโคสด

นมผงอาจแปรรูปมาจาก
โรงงาน (ประเทศ) อื่น
และผูผลิตนมพรอมดื่ม
จะรับซื้อนมผงสำเร็จรูป

มาละลายน้ำตอไป

กระบวนการฆาเชื้อ*

นมผง

แปรรูป

ละลายน้ำ

บรรจุภาชนะ

น้ำนมโคสด

กระบวนการฆาเชื้อ*

บรรจุภาชนะ
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 5. ขอมูลขางกลอง/ขวดนมพรอมด่ืมท่ีระบุวาผลิตจาก น้ำนมโคสด

100% หรือน้ำนมโค 100% อาจจะใชการันตีวาสดหรือไม ไมไดเน่ืองจาก

องคการอาหารและยา (อ.ย.) ยังอนุโลมใหใชไดทั้งสองรูปแบบสำหรับ

นมพรอมดื่มที่ผลิตจากน้ำนมโคสด สวนนมพรอมดื่มที่ผลิตจากนมผง

ละลายน้ำ อ.ย. บังคับใหระบุวาผลิตจาก “นมผงคืนรูป” แตหามีใคร

เช่ือฟงไม นอกจากน้ี กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชยออกแบบ

เคร่ืองหมาย โบวทองรับรองน้ำนมโคสดแท 100% แตก็ยังไมรูวาจะใช

บังคับไดขนาดไหน

 6. วิธีการงายๆ สำหรับทดสอบวานมพรอมด่ืม ใชวัตถุดิบชนิดไหน

ในการผลิต 

1. เทนมใสแกว

นมจิตรลดา
1. ผลิตภัณฑ
   - นมสดพาสเจอรไรสบรรจุถุงขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด วานิลลา
สละ โกโก และกาแฟ 
   - นมสดพาสเจอรไรสบรรจุถุงขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืดผสมฟลูออไรด
จำหนายใหเฉพาะโรงเรียนที่อยูในโครงการนมฟลูออไรดเทานั้น 
  - นมสดพาสเจอรไรสบรรจุขวดขนาด 450 มิลลิลิตร รสจืด วานิลลา
สละ โกโก และกาแฟ 
  - นมสดพาสเจอรไรสบรรจุขวดขนาด 1 ลิตร รสจืด 
  - นมสดพาสเจอรไรสบรรจุแกลลอนขนาด 5 กิโลกรัม รสจืด
  - นมสดยูเอชทีบรรจุกลองขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด
2. ที่อยูติดตอ
โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา
ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทรศัพท 02 282 7171-4 โทรสาร 02 281 9255, 02 282 8200

นมหนองโพ
1. ผลิตภัณฑ 
  - ผลิตภัณฑนมสดพาสเจอรไรสบรรจุซองขนาด 200 ซี.ซี. รสจืด
รสหวาน รสช็อคโกแลต รสสตรอเบอรี่ และรสกาแฟ
  - ผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรสบรรจุขวดขนาด 200 ซี.ซี. รสจืด
รสหวาน รสช็อคโกแลต  รสสตรอเบอรี่ และรสกาแฟ
  - ผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรสบรรจุขวดขนาด 5,000 ซี.ซี. รสจืด
และรสหวาน
  - ผลิตภัณฑนมสดยูเอชที บรรจุกลองดึงเปด (full tab) 250 ซี.ซี.
รสจืด รสหวาน รสช็อคโกแลต และรสกาแฟ 
  - ผลิตภัณฑนมสดยูเอชที บรรจุกลองลิตเต้ิล (little) ขนาด 200 ซี.ซี.
รสจืด รสหวาน และรสช็อคโกแลต
2. ที่อยูติดตอ
สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)
119 หมู 3 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท 032 389 234-5 โทรสาร 032 389 089

นมไทยเดนมารก
1. ผลิตภัณฑ
  - นมยูเอชที กลอง 250 มิลลิลิตร รสจืด หวาน ช็อคโกแลต
  - นมยูเอชที กลอง 200 มิลลิลิตร (ไอตัวเล็ก) รสจืดพรองมันเนย
รสจืด หวาน ช็อคโกแลต
  - นมยูเอชที กลอง 125 มิลลิลิตร (รุนไอตัวเล็ก) รสจืด
  - นมพาสเจอไรซ ถุง 200 มิลลิลิตร รสจืด หวาน ช็อคโกแลต
  - นมพาสเจอไรซ ขวด 400 มิลลิลิตร รสจืด หวาน
2. ที่อยูติดตอ
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง (สำนักงานใหญ) (โรงงานนมสระบุรี)
160 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทรศัพท 036 341 200 โทรสาร 036 341 013

นมเกษตร
1. ผลิตภัณฑ
  - นมพาสเจอไรซ ขวด 200 มิลลิลิตร รสจืด รสหวาน รสช็อคโกแลต
และรสสตรอเบอรี่
2. ที่อยูติดตอ
ศูนยผลิตภัณฑนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โทรศัพท 02 579 9594 ตอ 109 

ขั้นตอนการผลิต หรือกระบวนการฆาเชื้อ* เรื่องนี้ จะเปนคนละเรื่อง

อยางสิ้นเชิงกับวัตถุดิบที่นำมาผลิตนมพรอมดื่ม

ไมวาวัตถุดิบที่นำมาผลิตนมพรอมดื่มจะเปนอะไรก็ตาม กระบวนการ

ฆาเช้ือจะทำได 3 รูปแบบใหญๆ  คือ พาสเจอไรซ ยูเอชที และสเตอริไรซ

แตสรุปไดวาความแตกตางของ 3 กระบวนการที่วา ตามตาราง

(สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ผศ.สพญ.ดร. สุดสายใจ กรมาทิตยสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล)

2. เอียงแกวไปขางใดขางหนึ่ง 3. เอียงแกวกลับ สังเกตบริเวณ
ลูกศรชี้ถาเปนน้ำนมโคสดจะมี
คราบสีขาวเหลืออยูแตถาเปน
นมผงละลายน้ำจะไมมีคราบ

หัวขอ

การฆาเชื้อ

เชื้อโรค

สี กลิ่น รสชาติ 
(เปรียบเทียบกับน้ำนมดิบ

หรือกอนฆาเชื้อ)

คุณคาทางโภชนะ
(เปรียบเทียบกับน้ำนมดิบ

หรือกอนฆาเชื้อ)

บรรจุภัณฑ*

การเก็บรักษา

เด็กๆ จะชอบไหม

ความรอนต่ำ เวลานาน

ไมมีเชื้อกอโรคแตยังมี
เชื้อที่ทำใหนมเนาเสีย

ไมเปลี่ยนแปลง

ลดลงเล็กนอย

ขวดพลาสติก

+4 องศาเซลเซียส

ชอบมากที่สุด

ความรอนสูง เวลาสั้น

ไมมีทั้งสองชนิด 
(เฉพาะกอนเปดกลอง)

ไมเปลี่ยนแปลง

ลดลงเล็กนอย
และไมแตกตางกับ

พาสเจอไรซ

กลอง

อุณหภูมิหอง

ชอบมากเหมือนกัน

พาสเจอไรซ ยูเอชที สเตอริไรซ

ความรอนสูง เวลานาน

ไมมีทั้งสองชนิด

เปลี่ยนแปลงอาจ
มีรสขมหรือกลิ่นไหม

และเปนสีน้ำตาล

ลดลงมากกวาการ
ฆาเชื้อ 2 ชนิดแรก

กระปอง

อุณหภูมิหอง

ไมชอบเลย

ผลิตภัณฑนมที่เช�อถือไดวาเปน นมสด100%

เพราะเปนโครงการที่เกี่ยวของ

และสนับสนุนเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมโดยตรง

บรรจุภัณฑ* ที่วา อาจเปลี่ยนแปลงบางในบางยี่หอ แตสวนใหญจะระบุ

ไวที่ขางบรรจุภัณฑ หรือสังเกตงายๆ วา นมพาสเจอไรซจะถูกเก็บไว

ในตูเย็นเสมอ สวนยูเอชทีและสเตอริไรซ จะเก็บที่ชั้นธรรมดา
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เร�องเลา อนุบาล
ถายทอดโดย : ครูยุพาภรณ ลาวเกษม

ตนกลาแหงความดี

เด็กดีที่นาชื่นชม
เด็กหญิงนันทนภัส อำนวยรักษสกุล (แพม) ต.อ.1 มีน้ำใจชอบชวยเก็บของเขาที่ใหคุณครู เด็กชายฉัตรธนวัชร  ธนสารสมบัติ (ฌอญ) ต.อ.2

มีน้ำใจชวยหยิบกระติกน้ำที่เพื่อนลืมแลวนำกลับมาที่หองเรียนไดบอยครั้ง เด็กชายตฤณ เพชรพิเชฐเชียร (เจแปน) ต.อ.3 มีน้ำใจจะเขามาชวย

คุณครูทุกครั้งที่เห็นคุณครูทำงานอยูคนเดียว เด็กชายจิรภัทร  ศุกลรัตน (โปเต) อ.1/1 ชวยทำความสะอาดหองหลังจากรับประทานขนมและ

ดื่มนมทุกครั้ง เด็กชายธนวัฒน จันทรแกว (เคน) อ.1/2 มีน้ำใจชอบชวยเหลืองานครู และเวลาพูดจะมี ครับอยูเสมอ เด็กชายคทาธร นีลธนากุล

(มารค) อ.1/3 มีน้ำใจ ชอบชวยเหลืองานคุณครูและจะชวยเก็บกวาดเศษขนมท่ีหกเลอะเทอะหองอยูเสมอ เด็กชายจิรภัทร น่ิมพิศาล (นโม) อ.1/4

เปนเด็กมีน้ำใจชวยเหลือเพ่ือนและคุณครูทุกเร่ือง เด็กชายชินกฤต ลีละศิริ (ปนปน) อ.1/5 มีน้ำใจชอบชวยเหลือเพ่ือนๆ เวลาเพ่ือนลืมกระติกน้ำ

จะคอยหยิบใหเพื่อนทุกครั้ง เด็กหญิงญาดา ทิวากรกฎ (ปริญญ) อ.2/1 มีน้ำใจชวยเหลือคุณครูและมักจะถามเสมอวา “ครูเหนื่อยไหมคะ”

เด็กชายธนันทพงษ คณาสวัสดี (กานต) อ.2/2 หลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จก็จะเดินดูโตะตางๆ วามีใครลืมเก็บเกาอ้ี เม่ือพบเกาอ้ีไมเรียบรอย

ก็จะเก็บใหเพ่ือนทันที เด็กหญิงพราวนภัส พฤกพัฒนรักษ (พราว) อ.2/3 มีน้ำใจชวยเพ่ือนเก็บของ และเปนเด็กท่ีมีมารยาท เม่ือเดินชนเพ่ือนจะพูด

ขอโทษทันที เด็กหญิงนภัสชลี พรบุญมารุง (วาว วาว) อ.2/4 เปนเด็กมีมารยาท เวลาเดินผานผู ใหญจะเดินกมหลังดวยตนเองโดยไมตองบอก

รูจักขออนุญาตในเรื่องตางๆอยางเหมาะสมและพูดจาสุภาพไพเราะ เด็กชายปุญญพัฒน เนียมรัตน (กระปอง) อ.2/5 ชวยเก็บอุปกรณการเรียน

เขาที่เปนประจำและจะคอยชวยเตือนเพื่อนใหเก็บของเขาที่หองจะไดไมรก เด็กชายกฤติน รอดรัตน (อินดี้) อ.3/1 มีความตั้งใจในการเรียน

ลายมือสวย สงการบานดวยตนเองทุกคร้ัง เด็กหญิงฮอลล่ี โฮลคอรฟท (ฮอลล่ี) อ.3/2 เปนเด็กเรียบรอย ยกมือไหวสวัสดีคุณครูทุกคร้ัง มีน้ำใจ

คอยชวยเหลือเพื่อนที่ทำงานไมได และชวยทำความสะอาดหองเรียนโดยไมตองบอก เด็กหญิงดุจดาว เสารเพชร (ชะเอม) อ.3/3 เปนเด็กนารัก

ตั้งใจเรียน กลาแสดงออก มีน้ำใจคอยชวยเหลือคุณครูและเพื่อนๆเสมอ เด็กชายอิทธิพัทธ ชางรักษา (ดิว) อ.3/4 ตั้งใจเรียน กระตือรือรนตอ

การงานที่ไดรับมอบหมาย กลาคิด กลาพูดในสิ่งที่ดีที่เหมาะสม เด็กหญิงกนกพิชญ เมืองบาล (การตูน) อ.3/5 มีน้ำใจชอบชวยเหลืองานคุณครู

และดูแลการทำงานของเพื่อน จะคอยเก็บผลงานของเพื่อนมาสงคุณครูอยูเสมอ

ขอความรวมมือ

โรงเรียนขอความรวมมือทานผูปกครองชวยกำชับและดูแลนักเรียนไมใหนำของเลนทุกชนิดมาเลน

ในโรงเรียนเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุุและเปนอันตรายตอนักเรียนและบุคคลอ�น ซึ่งการนำของเลนที่

ไมเกี่ยวของกับการเรียนมาโรงเรียนหรือไมไดรับอนุญาต ถือเปนการฝาฝนระเบียบวินัยของโรงเรียน

ทางโรงเรียนจึงใครขอความรวมมือผูปกครองชวยดูแลใหนักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนดวย
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ที่มา : อาจารยมาณวิกา สงวนวงศ
สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
http://www.preschool.or.th/article_kindergarten/journal_stop_behaviourl.html

4 ขอ...หยุดพฤติกรรม

“เรียกรอง”ของเด็กยุคใหม

สำหรับใครท่ีกำลังเจอปญหาท่ีวา ลองใชข้ันตอนตอไปน้ีหยุดพฤติกรรม
เรียกรอง ของเด็กๆ ที่บานนะคะ

1. ฝกใหรูจัก “การขอ” ขอน้ีทำไมยากเพราะเด็กๆ ถนัดอยูแลว เพียงแต
การขอจะตองคำนึงถึง กาลเทศะ บุคคลที่เกี่ยวของ เชน การพาเด็ก
ไปซูเปอรมารเก็ต เขาจะรูทันทีวามีอาหารอรอย ของใชสวยๆ มากมาย
และเมื่อเข็นรถผานชั้นวางของตางๆ มือเล็กๆ ก็จะหยิบฉวยของใส
รถเข็นโดยไมสนใจวาราคาเทาไร มีประโยชนแคไหน บางครั้งคุณพอ
คุณแมยังไมรูเลยวาใครเอามาใสไว ในรถเข็น รูอีกทีก็ตอนชำระเงินแลว

ลองปรับเปลี่ยนดวยการถือแตมเหนือกวาดูนะคะ โดยตั้งกติกากอน
เดินทางวา ถาไปถึงแลวแมอนุญาตใหหนูเลือกของไดเพียง หนึ่งอยาง
เทานั้น ถาไมตกลงจะไมเอาไปดวย อยางนี้เจาตัวดีก็จำตองพยักหนา
ยอมรับ และเมื่อไปถึงก็ตองแนวแนไมใจออน เพราะถาสำเร็จครั้งหนึ่ง
แลวตอไปสบายมากคะ

2. ฝกใหรูจัก “รอ” คำนี้เปนคำสั้นๆ ที่มีความหมายมาก และไมคอย
จะมีในพจนานุกรมของเด็กสมัยนี้ สวนใหญจะมีแตคำวา “เดี๋ยวนี้”
“ตองใหนะ” เม่ือเด็กขอส่ิงของ ขนม หรือของใชท่ีอยากได คุณควรจะ
ตกลงกันใหเขาใจวาการเอยปากขอ ไมไดหมายความวาตองไดทันที
ขึ้นอยูกับเวลาและเงินในกระเปาดวย หรือเหตุผลอื่นๆ ที่เด็กตองให
ความเคารพในเหตุผลวาใหรอถึงเมื่อไร แตถาบอกเขาไปแลวก็ตอง
รักษาคำพูดใหตรงเวลาดวยนะคะ นอกจากจะมีเหตุจำเปนตองอธิบาย
ใหชัดเจนคะ 

ยกตัวอยาง นองแทนเห็นเพื่อนมีสีแทงสวยกลองใหญ ก็อยากจะไดบาง
พอไดไปเดินหาง เห็นสีแบบนั้นจึงรองขอทันที ถาหากคุณตามใจเด็ก
ก็จะตัดสินใจซื้อให แตถาเห็นวา เขายังมีสีกลองเล็กที่บานอยูเต็มกลอง
จึงยังไมจำเปนตองซ้ือใหม ก็ควรจะบอกลูกวา “แมก็อยากซ้ือใหนะลูก
เพียงแตลูกยังมีสีกลองเล็กที่ยังไมหมด ไวลูกใช ใหหมดกอน แมจะ
ซื้อใหนะจะ “หรือ” แมมีเงินจำกัดนะลูก เดือนนี้จายคาขนมของลูก
ไปมากแลว เอาไวกอนนะ เด๋ียวเงินคาขนมของหนูจะหมดกอน” หรือจะ
ใชลูกยุใหเก็บเงินคาขนมของเขาไวซ้ือเอง โดยคุณออกใหบางสวนก็ไดคะ

ดวยความ เจริญกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบัน ทำใหเด็กๆ ไดรับสารผานส�อในหลากหลายรูปแบบ ประกอบกับที่คุณพอคุณแมมีเวลา

ใหลูกนอยนิด จึงทำใหเด็กๆ สมัยนี้เรียกรองอะไรตางๆ มากมายและที่สำคัญ คือขาดการมองกลับพิจารณาการกระทำของตนวามีสวนผิด

หรือถูกอยางไร ท่ีถนัดท่ีสุดของเด็กๆ ก็คือ การกลาวโทษผูใหญท่ีรูวารักตนมากๆ น่ันก็คือ พอ แม ปู ยา ตา ยาย พ่ีเล้ียง ฯลฯ ไมวาจะเปน

เร�องไมกินอาหารเพราะปรุงไมอรอย เร�องการมาโรงเรียนสายเพราะแมปลุกชา ทำการบานผิดเพราะพอไมมาตรวจทานให คะแนนสอบไมดี

เพราะพอแมไมสงไปติว เปนตน

3. ฝกใหรูจัก “รับ” เม่ือขอแลว รอแลว พอไดรับของหรือการกระทำใดๆ
ที่พอแมทำใหแลว เด็กก็มีหนาที่ตอง “รับ” อยางเหมาะสมเริ่มตนที่
การกลาวขอบคุณ ไหวอยางสวยงาม การใชอยางคุมคาใชของอยาง
ทะนุถนอม รูจักเก็บรักษา ไมท้ิงขวาง และหากเขาทำได ก็จะไดรับการ
ตอบสนองในทางที่ดี เชน คำชมเชยและความไวใจ แตบางครั้งก็จำเปน
ตองใหลูกรับรูวาส่ิงท่ีเขารองขอน้ัน พอแมอาจใหไมไดดวยเหตุผลตางๆ
ซึ่งควรพูดคุยอธิบายใหเขาใจ การฝก ใหลูกไดรับความผิดหวังบางใน
เหตุการณท่ีเหมาะสม จะทำใหเขา “แกรง” ข้ึน พรอมท่ีจะรับมือกับการ
ถูกปฏิเสธไดดีขึ้นในตอนโต

4. ฝกใหรูจัก “ให” กระบวนการ 4 ขั้นตอนนี้จะสมบูรณไมได หากขาด
ขอน้ีคะ แตคนท่ีรูจัก “แบงปน” หรือ “ให” น้ัน ตองเปนคนท่ีเคยไดรับ
มากอน ถาเด็กเติบโตขึ้นมาทามกลางการกดขี่ขมเหง คงเปนการยาก
ที่จะใหเด็กคนนั้นรูจักแบงปน สิ่งของกับผูอื่นโดยงาย ตรงกันขามกับ
เด็กท่ีรับความรัก ความอบอุนจากทางบานอยางดี เม่ือเขาสังคมก็พรอม
ที่จะ “ให” คืนกลับสูสังคมไดดีกวา

“ขอ” “รอ” “รับ” และ “ให” เปน 4 คำสั้นๆ ที่มีความหมายใหญหลวง
นักเปน 4 คำที่จะสามารถปลูกฝงในจิตใจเด็กๆ ใหโตไปเปนผู ใหญที่
สมบูรณมีคาในสังคมได หากเด็กรูจักแตรับโดยไมรูจักรอก็จะฝกนิสัย
ใหเปนคนวางโต เมื่อฉันอยากไดอะไรฉันตองได ถาเด็กรูจักแตการขอ
ก็จะกลายเปนคนท่ีรูมาก หวงแตตนเอง เห็นแกตัว โดยไมคำนึงถึงผูอ่ืน

จึงขอฝาก 4 คำที่ล้ำคาไว แดคุณพอคุณแมและคุณครูที่จะรวมกันชวย
ฝกฝนอบรมใหเด็กของเราเปนเด็กที่มีจิตใจงามพรอมตอไปดวยนะคะ
เพราะมีประโยคเตือนใจประโยคหน่ึงท่ี วา Remember that your child’s
character is like good soup. Both are homemade. หมายถึงการ
รดน้ำพรวนดินเพื่อใหเด็กนอยเติบโตเปนคนดีนั้น เริ่มกระบวนการ
จากท่ีบาน แลวจึงมาถูกสานตอท่ีโรงเรียนเพ่ือสงไปยังสังคมโดยรวมคะ

เลาสูกันฟง
ถายทอดโดย : ครูภาวรี สุวรรณรัตน
                ครูรวีวรรณ สุวรรณเจริญ



เร�องเลา ชาวประถม
ถายทอดโดย : ครูเศรษฐภรณ หนอคำ

เด็กดีที่ประถม

Primary Talk

ป.1/1 เด็กชายกฤตภาส วิภูพงศ ์ และเด็กชายภูมิเมธา กองมณี เปนเด็กดีมีน้ำใจ

ชวยเหลือเพื่อนๆ ในหองเรียน ดวยการยกเกาอี้ของเพื่อนๆลงทั้งหอง เมื่อมาถึงโรงเรียนตอนเชา เปนแบบอยางที่นาชื่นชม

ป.1/2 เด็กชายสุพล ตั้งศิริพัฒน เปนเด็กสุภาพเรียบรอย รูจักแบงเวลาไดดีเยี่ยม รูวาเวลาใดควรเลน ควรเรียน นารักมากคะ

ป.1/3 เด็กชายวรินทร ศักด์ิชัยเจริญกุล ขยัน ต้ังใจเรียน มีสัมมาคารวะ สุภาพเรียบรอย พูดจาไพเราะ อารมณดี มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ

มอบหมายเปนอยางดี เปนแบบอยางที่ดีของเพื่อนๆ ในชั้นเรียน

ป.1/4 เด็กหญิงพิมพิสุทธ ศิริรัตนาพานิชย เปนนักเรียนท่ีมีน้ำใจ ชอบชวยเหลืองานสวนรวม ต้ังใจเรียน มีความรับผิดชอบ กลาแสดงความคิดเห็น

มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทำงานไดดี

ป.1/5 เด็กชายจิรธรรม บุญเกิด เปนนักเรียนที่มีความสนใจและกระตือรือรนเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสม่ำเสมอ มีน้ำใจตอทุกคน

เปนหัวหนาหองที่ดี ไดรับการยอมรับจากเพื่อนๆ วาเปนคนดีของหอง

ป.2/1 เด็กหญิงแพรพลอย พิชัยภานุพัฒน และเด็กหญิงปุณยนุช สุวรรณทัต มาโรงเรียนแตเชามีน้ำใจชวยจัดโตะเกาอี้ในหองอยางเปนระเบียบ

และกวาดขยะในหองโดยไมไดรองขอ

ป.2/2 ขอชมเชย เด็กหญิงเพ็ญสุภางค สุกาญจนาภรณ ที่คอยแจกแฟมใสใหเพื่อนกอนกลับบานทุกวัน และเด็กหญิงกรวรรณ เฉิน ที่อาสาเปน

ผูชวยคุณครูในทุกเรื่อง 

ป.2/3 เด็กชายณฐภพ อรุณไพโรจน เมื่อคุณครูขอความรวมมือใหทำความสะอาดหองเรียน ณฐภพจะเปนคนแรกที่หยิบไมกวาด และที่โกยผง

พรอมจัดเก็บเศษขยะบนพื้นหองทันที

ป.2/4 เย็นกอนวันงานปใหม เด็กชายคณิษร วรดาบุญกฤต ชวยเหลือพี่ๆ เจาหนาที่จัดสถานที่เพื่อจัดงานวันปใหม เปนเด็กดีมีน้ำใจดีมาก

ป.3/1 เด็กหญิงอภิรุจีร ไกรสรพงษสกุล มีมารยาทเรียบรอย พูดจาไพเราะ เชื่อฟงคำสั่งสอนของครู เปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนๆ

ป.3/2 เด็กหญิงปรินดา ทองเทพ พูดจาไพเราะ ปฏิบัติตามกฏระเบียบของหองเรียนไดดีมาก

ป.3/3 เด็กชายวรวีร ชาติวิชิต เปนเด็กดี นารัก ชวยทำความสะอาดหองและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองไดดี

ป.3/4 เด็กชายวงศพัทธ ถมยา มีความตั้งใจเรียนอยางสม่ำเสมอ ลายมือสวยงาม มีมารยาทความเปนไทยดีมาก ไหวครูไดสวยงามถูกตอง

มีความรับผิดชอบตอตนเองดีเยี่ยม เปนตัวอยางที่ดีแกเพื่อนๆ ในชั้นเรียน คุณครูขอชื่นชม และเด็กหญิงปุณยวีร ธนะสุข เปนเด็กดีมีน้ำใจ

มีจิตอาสาทำเวรแทนเพื่อน และชวยเก็บเศษกระดาษ เศษขยะ ทำใหหองเรียนสะอาดขึ้น คุณครูขอชมเชย และอยากใหรักษาความดีขอนี้ไว

ป.4/1 เด็กชายรวิศ โรจนวงศ มีน้ำใจ มีจิตอาสา ชวยลบกระดานโดยคุณครูไมตองบอกใหชวยเหลือ มีความสุภาพ เรียบรอย พูดจาไพเราะ

มีสัมมาคารวะ

ป.4/2 เด็กชายเขม โชติกะวรรณ เปนเด็กดีมีน้ำใจ ชอบชวยเหลือคุณครูและเพื่อนๆอยูเสมอ มีจิตอาสาชวยทำงานตางๆไดดีมาก

ป.5/1 เด็กหญิงอันน ชโยธิน เปนนักเรียนที่ตั้งใจเรียน ทำชิ้นงานไดสวยงาม เรียบรอย และสิ่งที่นาชื่นชมอยางยิ่ง คือ ความมีน้ำใจชวยเหลือ

เพื่อนเวลาเพื่อนไมเขาใจเนื้อหาในบางชวง บางตอน

ป.5/2 เด็กชายธนนนท สงวนธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองไดดีเยี่ยมตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงเวลา คุณครูขอชื่นชม

ป.5/3 คุณครูขอชื่นชม เด็กชายกิตติพงศ ดีวี ที่มีจิตอาสาชวยเพื่อนในการติวคำศัพทภาษาอังกฤษ

ป.6 เด็กหญิงศวรรยา หงษลาวัณย เม่ือเพ่ือนในหองเรียนไมสบาย ไมมาเรียน ก็มีจิตอาสาชวยติดตามแจงเพ่ือนเก่ียวกับงานและการบานท่ีเรียน

ในวันนั้น คุณครูขอชื่นชม

“เด็กดี ในวันนี้ คือพลังอันสำคัญในการพัฒนา

ประเทศใหกาวหนา ขอช�นชมเด็กที่มีจิตอาสา

และปฏิบัติตนไดน�าช�นชมทุกๆคน”
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ที่มาของเรื่อง : http://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php?q=%B5%D1%C7%E0%C5%A2%E4%B7%C2&select=1

 http://th.wikipedia.org/wiki/เลขไทย

 http://lanpanya.com/malinee/?p=43

ถายทอดโดย : ครูภัทรพล ลาภเกียรติพร
เลขไทย ไดแตใดมา

ตัวเลขน้ันเปนส่ิงสำคัญ ท่ีใชกันมาอยางยาวนานเพ่ือการบันทึกจำนวนของส่ิงตางๆ ท้ังมีชีวิตและไมมีชีวิตก็ได ซ่ึงในประเทศไทยเร่ิมมีตัวเลขไทย

ใชมาตั้งแตสมัยสุโขทัย ที่ถูกประดิษฐขึ้นโดยพอขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งดัดแปลงมาจากตัวอักษรขอม และมีตนตอมาจากอักษรเทวนาครี

ของอินเดีย ใชระบบจำนวนนับเปนเลขฐานสิบ มีการเปลี่ยนแปลงของรูปรางตัวเลขจากอดีตถึงปจจุบันเล็กนอย

เปนอยางไรกันบาง พอลองทำตามดูแลวเหมือนกับตัวเลขไทยจริงๆไหม สุดทายนี้ก็อยากฝากไววาตัวเลขไทยเปนสิ่งหนึ่งที่บงบอกถึงความเปน

เอกลักษณของชาติ เราซึ่งเปนชาวไทยคนหนึ่งก็อยาไดมองขามการเลือกใชตัวเลขไทย จงภูมิใจในสิ่งที่เรามี แมตัวเลขไทยจะมีเพียงสิบตัวเลข

แตคุณคาของตัวเลขไทยนั้นหาคาที่จะประมาณได คำถามที่จะทิ้งทายไวคือ “วันนี้คุณใชเลขไทยแลวหรือยัง”

เลข ๐ เลข ๑ (มือขวา) เลข ๒ (มือขวา) เลข ๓ (มือซาย) เลข ๔ (มือซาย)

เลข ๕ (มือซาย) เลข ๖ (มือขวา) เลข ๗ (มือซาย) เลข ๘ (มือขวา) เลข ๙ (มือซาย)

เอ!!! แลวจินตนาการในการประดิษฐตัวเลขนั้นนาจะมาจากไหน ?

หรือวาจะได แรงบันดาลใจมาจากมือเรา
ลองสังเกตภาพตอไปนี้ แลวลองทำมือตามดูครับ

ตารางเปรียบเทียบตัวเลขไทยสมัยตางๆ ที่มา : หนังสือและการพิมพของผูชวยศาสตราจารย วัลลภ สวัสดิวัลลภ



คนดีศรีมัธยม 
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คุยเฟ�องเร�อง...มัธยม
ถายทอดโดย : ครูเศรษฐภรณ หนอคำ

ม.1 จากการทำกิจกรรมเรียนรูโลกกวางที่วัดพระศรีมหาธาตุ

บางเขน นักเรียนทุกคนในหองมีความอดทน ตั้งใจสวดมนต

ทำสมาธิไดดีมากแมบางคนจะไมเคยพับดอกบัวถวายพระมากอน

แตก็เห็นถึงความพยายามที่นาชื่นชมเปนอยางยิ่ง

ม.2 เด็กหญิงศนิชา ชำนิบรรณการ เปนนักเรียนที่มีน้ำใจดี คอย

ชวยเหลือเพ่ือนๆ และคุณครูในทุกๆดานดวยดีเสมอมา ไมวาจะเปน

การยกของวางปด-เปด แอร ดูแลความเรียบรอยภายในหอง เปน

ท่ีรักของเพ่ือนๆและคุณครู และดวยความเปนเด็กอารมณดี ย้ิมงาย

มีเหตุผล คุณครูและเพื่อนๆ ในระดับจึงฝากชื่นชมมา

ม.3 นายกิตติกานต วองพานิช ขอชื่นชมในความตั้งใจเรียน การมี

สัมมาคารวะ เปนแบบอยางที่ดีของนองๆ และเพื่อนๆ ขอใหรักษา

ความดีนี้ตอไป

ม.4 ขอช่ืนชมสภานักเรียนทุกคนท่ีสามารถ การจัดกิจกรรมหนาเสาธง

เกี่ยวกับการใหความรูเรื่อง “วันครู” ไดอยางประทับใจและซาบซึ้ง

ถึงแมจะมีเวลาในการเตรียมตัวนอย

ม.5 ทุกคนมีความขยัน มุงม่ัน และเตรียมความพรอมเพ่ือสอบเขา

มหาวิทยาลัย คุณครูทุกทานขอเปนกำลังใจใหทุกคน ตั้งใจ ขยัน

อานและทบทวนบทเรียน เพื่ออนาคตที่ใฝฝนและสมหวังดังที่

ตองการ

เคยคิดไหมวา ปฏิทินท่ีเราใชกันอยูทุกวันน้ีไมมีประสิทธิภาพเลย ปฏิทิน

เปนเทคโนโลยีแรกๆ ของโลก ถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแตหลายพันปกอน

ผานการดัดแปลงแกไขแบบปุปะมาตลอด บางยุคก็เพ่ิมเดือนเขาไปเฉยๆ

ปฏิทินที่เราใชกันอยูปจจุบันจึงไมเปนระบบนัก ตัวอยางเชน การจัด

แบงวัน สัปดาห และเดือนในปฏิทิน เดือนหน่ึงมี 30 วันบาง 31 วันบาง

โดยไมมีหลักเกณฑวาทำไมเดือนนี้ตองมีวันเทานี้ (คำลงทายวา "คม"

กับ "ยน" เปนชื่อเดือนที่เรียกใหสอดคลองกับการแบงที่มีอยูกอนแลว)

แถมทุกๆ 4 ป ยังมีวันที่ 29 กุมภาพันธเพิ่มขึ้นมาอีก

สิ่งเหลานี้ทำใหวันในแตละปเหลื่อมจากกันไปเรื่อยๆ เชน วันปใหมปนี้

ตรงกับวันอาทิตย ปหนาตรงกับวันอังคาร เปนตน   เมื่อวันเหลื่อมไป

ทุกป ทำใหยากที่จะสรางปฏิทินลวงหนาไปตลอดกาล ซึ่งสรางความ

ยุงยากในการพัฒนาเทคโนโลยีหลายๆ ดาน จึงมีความพยายามหลายคร้ัง

ที่จะปรับเปลี่ยนระบบปฏิทินใหดียิ่งขึ้น ลาสุดปฏิทินแบบใหมไดถูก

เสนอขึ้นมาและมีแนวโนมอาจนำมาใชจริง 

กอนจะกลาวถึงปฏิทินใหม นาจะทำความเขาใจถึงระบบปฏิทินที่เราใช

อยูกันกอน

ปฏิทินที่นิยมใช ในปจจุบันมีชื่อวาปฏิทินเกรกอเรียน (Gregorian

Calendar) เปนปฏิทินตามระบบสุริยะคติ กลาวคือเปนระบบบอก

วันเวลาที่ยึดตามดวงอาทิตย เราอางอิงเวลาจากการหมุนรอบตัวเอง

ของโลก และการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย

โลกหมุนรอบตัวเอง ใชเวลา 1 วัน สวนโคจรรอบดวงอาทิตยใชเวลา

เทากับหมุนรอบตัวเอง 365.25 รอบ หรือประมาณ 365 วัน กับอีก

6 ชั่วโมง

เนื่องจากไมมีทางแบงวันใหลงตัวได เราจึงกำหนดให 1 ป มี 365 วัน

ตัดเศษ 0.25 วัน ออก  แลวนำไปชดเชยโดยการเพิ่ม 1 วัน ทุกๆ 4 ป

ทำใหเรามีวันที่ 29 กุมภาพันธ ทุก 4 ป โดยเรียกปที่มี 366 วันวา

leap year หรือ ปอธิกสุรทิน

หากจะปรับเปล่ียนปฏิทิน เราไมอาจเปล่ียนแปลงขอเท็จจริงตามธรรมชาติ

อยางเวลาโคจรรอบดวงอาทิตยใหเปนจำนวนเต็มสวยๆ ได สิ่งที่เรา

พอจะทำไดคือจัดแบงวัน เดือน ป ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่ยัง

สอดคลองกับจังหวะของธรรมชาติอยู ปญหาหลักที่ทำใหวันในปฏิทิน

รนไปทุกปคือ การหารไมลงตัว ตอใหตัดเศษ .25 วันไป 365 ก็ยังหาร 7

ไมลงตัวอยูดี เศษ 1 วันน้ีจะทำใหวันในแตละปเหล่ือมกัน หากจะเปล่ียน

ให 1 สัปดาหมี 5 วันเพื่อใหหารไดลงตัว คงจะสงผลกระทบมากมาย

หากวันในสัปดาหหายไป 2 วัน แคชีวิตประจำวันคงโกลาหลนาดู วันหยุด

วันเรียน วันทำงานจะเปล่ียนไปหมด นอกจากน้ีการอางอิงประวัติศาสตร

ยอนหลังจะวุนวายซับซอนมาก

Secondary Talk

การแจกปฏิทินเปนเหมือนธรรมเนียมท่ีทำกันในชวงปใหม

เราเคยชินกับการเปล่ียนปฏิทินใหมทุกป ฉีกหรือเปล่ียนหนา

ปฏิทินทุกเดือนแตเคยนึกสงสัยไหมวา

ทำไมเราตองเปลี่ยนปฏิทินทุกๆ ป?



ถายทอดโดย : ครูสุชาวดี พูลภักดี

สรรหามาเลา

นานาสาระ
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ที่มาของเรื่อง : http://www.wired.com/wiredscience/2011/12/rational-calendar/
     http://www.infoplease.com/spot/gregorian1.html

หากเราเปลี่ยนมาใชปฏิทิน Hanke-Henry เราจะ

ปฏิทินใหมท่ีเพ่ิงเสนอข้ึนมาช่ือวา Hanke-Henry Permanent Calendar

ใชวิธีกำหนดให 1 ป มี 364 วัน เพื่อใหหาร 7 ไดลงตัว นั่นหมายถึง

หากวันท่ี 1 มกราคม เปนวันอาทิตย วันท่ี 31 ธันวาคม จะเปนวันเสาร

เมื่อครบรอบป วันที 1 มกราคม จะตกที่วันเดิมทุกๆ ป

ไมเพียงแคนั้น ปฏิทิน Hanke-Henry ยังจัดแบงจำนวนวันในแตละ

เดือนใหม โดยใหมีรูปแบบเปนคาบ 30-30-31 คือ มกราคม มี 30 วัน

กุมภาพันธมี 30 วัน มีนาคมมี 31 วัน พอเมษายน ก็ใหมี 30 วันอีก

เปนคาบแบบน้ีไปเร่ือยๆ จะเห็นวาจำนวนวันในคาบ 3 เดือน รวมกันได

91 วัน ซึ่งหาร 7 ลงตัวพอดี ทำใหแตละคาบมีการเรียงตัวของวัน

เหมือนกัน วันในเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคมจะเรียงตัวเหมือน

วันในเดือนมกราคม เมื่อคาบ 30-30-31 วัน วนครบ 4 รอบ ก็จะครบ

364 วัน หรือ 1 ปพอดี ปญหาคือ เศษ 1.25 วัน

ปฏิทิน Hanke-Henry ใชวีธีชดเชยวันท่ีขาดไปคลายกับปฏิทินเกรกอเรียน

แตตางกันตรงที่ แทนที่จะชดเชยทีละ 1 วัน ซึ่งทำใหวันเหลื่อม แตจะ

ชดเชยทีละ 7 วัน หรือ 1 สัปดาห แทน ดังนั้นทุกๆ 5-6 ป ปฏิทิน

Hanke-Henry จะมีสัปดาหพิเศษเพิ่มขึ้นมา คลายกับการมีวันที่

29 กุมภาพันธ ทุก 4 ป

 ไมตองเปลี่ยนปฏิทินทุกป สามารถทำปฏิทินเพียงแผนเดียวโดยระบุวาปใดบางที่มีสัปดาหพิเศษ

 สามารถวางแผนงานลวงหนาไดงาย รวมทั้งจัดสรรควันหยุดวันลาตางๆ ไดสะดวก 

 รัฐบาลไมตองมาคอยประชุมเพื่อประกาศวันหยุดราชการทุกๆ ป

 ลดความซับซอนยุงยากในการสรางและใชงานอุปกรณบอกเวลาได เชน คนใชนาิกาก็ไมตองคอยปรับเลื่อนวันในเดือนที่มีวันที่ 31 ผูผลิต

ก็ออกแบบนาิกาใหแสดงวันที่ไดโดยอางจากคาบ 30-30-31 ไมจำเปนตองใชการคำนวณยุงยากแบบในปจจุบันแตขณะเดียวกันก็อาจทำให

เกิดผลกระทบในดานลบเชนกัน

 วันสำคัญหรือคนที่เกิดในวันที่โดนตัดทิ้ง เชน วันที่ 31 พฤษภาคมตอไปจะฉลองวันเกิดวันไหนจะทำอยางไรกับวันเหลานี้

 การอางอิงเวลาในประวัติศาสตรจะไดรับผลกระทบหรือไม

 อาจตองพิจารณาถึงความเขากันไดกับปฏิทินในระบบอื่น เชน ปฏิทินจันทรคติ

 แนนอนวาในยุคเปลี่ยนผานยอมมีติดขัด หรือสับสนบาง แตที่ผานมาปฏิทินมีการเปลี่ยนแปลงแกไขมาหลายครั้ง ของไทยเองก็ยังเคย

เปล่ียนแปลงจากจุลศักราช  และรัตนโกสินทรศก ชวงแรกอาจสับสนแตเม่ือเวลาผานไปคนเร่ิมคุนเคยก็ไมเปนปญหาส่ิงสำคัญท่ีควรพิจารณา

คือ ประโยชนที่จะไดรับจากการเปลี่ยนแปลงจะคุมคาที่จะปรับตัวหรือไมใชกลัววามันจะเปลี่ยนแปลงไป เพราะทุกๆ อยางลวนเปลี่ยนแปลง

ไปอยูแลว เราเพียงแตปรับตัวใหสอดคลองก็พอ

The Hanke-Henry Permanent Calendar



ASEAN

Community 2015

Teacher’s Talk

In preparation of the ASEAN Community in 2015 the Education

Ministry has launched a new project called “English Speaking

Year 2012” in which Education Ministry employees, school

administrators, teachers and students in Thailand are to speak

English on Monday.

The program was put in place to help the Thai people prepare

for ASEAN Community in 2015 and to encourage them to speak

English. The ministry has stated that they want to dare students

to speak English without worrying about grammar.  Much like

how we all learned to speak our native language. When we

started talking we didn’t speak in complete sentences. But as

we continued to speak and listen our language improved. There

is an old saying “If you want to speak better listen and if you

want to write better read”. English will be the major language

spoken by the 10 member nations in the ASEAN Community.

The Ministry is also encouraging students to learn languages of

the neighboring countries, too.

The idea of an ASEAN Community was created in October, 2003

at the Ninth Summit in Indonesia and realized a year later.

The ASEAN Community will be based on three pillars: 1) ASEAN

Political-Security Community, 2) ASEAN Economic Community

and 3) an ASEAN Social-Cultural Community.

The ASEAN Community expects an increased flow of people for

employment  opportunities,  travel  and  leisure,  education,

investment and trade. The role of education plays a major part

for success in the ASEAN Community, so that Thai people and

Thailand can be a positive member of the ASEAN Community

and also take advantage of the increased opportunities it offers.

In the Roadmap for an ASEAN Community it states part of the

role of education is: Support the citizens of Member States to

become proficient in the English language, so that the citizens

of the ASEAN region are able to communicate directly with one

another and participate in the broader international community.

You mayread the entire report at :

http://www.aseansec.org/publications/RoadmapASEANCommunity.pdf. 

The English Department is asking for your cooperation in preparing

the students for the ASEAN Community in 2015. Please stress

the importance of speaking English at school to your children.

Thank you.

eacher’s
alk   
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Kindergarten News

Teacher Phil would like to congratulate ‘Mimi’ from KG 3/2 for
winning the Christmas Challenge. 

KG 1
 • Things that are cold; ice-cream, snow, weather and state
of being.
 • What do you wear when it’s cold? Coat, gloves, scarf,
hat, etc.
 • ABC’s and numbers.
KG 2
 • Introduced children to various festive activities, such as
Christmas card making, decorating the classroom in festive
colors, etc.
 • The importance of sport and exercise, students undertook
various physical exercises such as yoga, dancing to music,
running, etc.
 • Hot and Cold things.
KG 3
 • The Green X Code (Road Safety).
 • Children learned the importance of road and safety signs.
 • Guess what the teacher is doing (A road and safety role
play followed with questions).
 • Pronunciation through music: Children sang songs and
rhymes to boost their pronunciation skills.
 • Predators in the animal kingdom

Primary News

The primary teachers want to stress to all students the importance
of staying on top of your work. Exams are February 6-9. They
will be here before we know it. Teacher Nick would like to thank
P1 for their improvement in the Spelling Bees and behavior.
Teacher Gordon wants to remind P5 to bring protractors and right
angles to class. 

There have been several field trips recently. P2 went to BOI,
Going Green for the Future. I-din from P3/2 said “It was a beautiful
day for a field trip” when P3 visited the Grand Palace and the
Rama V Statue. P6 visited Wat Por and had the opportunity to
sketch a Chinese lion. P5 had a nice day out at the Mangrove
Forest. P4 had the Temple to School activity on February 1st. P1
has a trip scheduled for the Golden Jubilee Museum. P3 has the
Scout Day Camp at school on February 18th and P4-6 have an
overnight Scout Camp on March 10-11. Good luck, campers.
I would like to thank P6 for their improvement in their writing
summaries and reading. Keep up the good work.

Secondary News

The secondary teachers want to make sure all students understand
the importance of maintaining their work. Exams are February
6-9. They are just around the corner.

M3 is preparing for O-NET in February and M4 and M5 are doing
GAT preparation, good luck. The Matthayom classes went on
a field trip to BOI, Going Green for the Future. Teacher Raymond’s
M4 computer class is doing a video project, “The Thailand Flood,
The Lessons Learned”. The students’ videos will address how to
develop a plan, prepare, prevent and living with the flood. We all
are look forward to watching it. M1-3 have their Scouts Camp
weekend on March 18-20.

The English Department is looking forward to the Parent-Teacher
meetings on February 20-29. We hope to meet all parents to
discuss your child or children’s progress. 
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ผลการแขงขัน IQ 180 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3

วันพุธที่ 11 มกราคม 2555 และวันศุกรที่ 13 มกราคม 2555 ที่ผานมา

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 - มัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดรวมกิจกรรม

การแขงขันคณิตศาสตรเกม 24 และเกม IQ180 เน่ืองจากคณิตศาสตร

เปนวิชาท่ีพัฒนาผูเรียนดานทักษะการคิดอยางเปนระบบ  คิดวิเคราะห

เปนเหตุเปนผล คิดเช่ือมโยง คิดแกปญหา ทักษะการคิดเปนทักษะสำคัญ

ในการดำรงชีวิตของมนุษยใหมีความสุข แกไขปญหาอยางมีเหตุผล

สามารถสรางความเจริญกาวหนาใหสังคมโลก ปจจุบันเยาวชนไทย

สวนหน่ึงมีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรสูง ไดรับรางวัลจากการ

แขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศหลายคร้ัง ชวยสรางช่ือเสียง

ใหประเทศไทยบนเวทีโลก โรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการสรางโอกาส

ที่ดีใหแกนักเรียน ดังนั้นเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ประสบการณและ

โอกาสท่ีดีในการพัฒนาเชาวนปญญา ความวองไวในทักษะคณิตศาสตร

ใหแกนักเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจึงจัดโครงการนี้ใหแก

นักเรียน นักเรียนตื่นเตนและกระตือรือรนในการเขารวมกันแขงขัน

เปนอยางมาก นักเรียนสามารถคิดคำนวณไดอยางคลองแคลววองไว 

หวังวาถามีการจัดกิจกรรมครั้งหนานักเรียนจะเขารวมกิจกรรมอยาง

สนุกสนานเชนนี้อีกนะคะ

Knowledge Creation Activities

ถายทอดโดย : ครูวิภาดา คงเมือง

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง

รวม 23 คะแนน

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

รวม 15 คะแนน

รองชนะเลิศอันดับสอง

รวม 11 คะแนน

ชมเชยอันดับหนึ่ง

รวม 10 คะแนน

ชมเชยอันดับสอง

รวม 8 คะแนน

ทีมที่ 7

ทีมที่ 36

ทีมที่ 10

ทีมที่ 4

ทีมที่ 38

ด.ช.ศุภวิชญ กะการดี

ด.ช.ชยุต ปนสกุลไชย

ด.ช.ปญญ เมฆหมอก

ด.ช.ภูดิศ เผาสุวรรณ

ด.ช.จิรสิน คงดี

ด.ช.กาว จองสารทิศ

ด.ช.พัสกร อินทรีย

ด.ญ.ปริณดา ทองเทพ

ด.ช.สิรธีร กิตติวิทยเชาวกุล

ด.ญ.ทิตาพร บำรุงชัย

ด.ญ.ปณณลักษณ ตั้งดำรงยศ

ด.ญ.พรปรียา ฉิมเจริญ

ด.ญ.ชวิศา ดำวรรณ

ด.ญ.กัญญาวีร หวังวงศวิโรจน

ด.ช.พชร โชติจิรนันท

ชื่อทีม : Ronaldo

ชื่อทีม :

ชื่อทีม : TOON

ชื่อทีม : IQ 240

ชื่อทีม :

ผลการแขงขัน GAME 24 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3-4

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง

รวม 31 คะแนน

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

รวม 19 คะแนน

รองชนะเลิศอันดับสอง

รวม 12 คะแนน

ชมเชยอันดับหนึ่ง

รวม 11 คะแนน

ชมเชยอันดับสอง

รวม 9 คะแนน

ทีมที่ 10

ทีมที่ 1

ทีมที่ 13

ทีมที่ 12

ทีมที่ 17

ทีมที่ 20

ทีมที่ 9

ด.ช.กฤติพจน หอมสุวรรณ

ด.ช.สรสิช สันติวัฒนา

ด.ช.ภคพงษ โตะทอง

ด.ช.ชินกฤต ตีรณกุล

ด.ญ.ทองทอ นนทวาทิต

ด.ญ.สุชานันท บูรณะจรรยากุล

ด.ญ.อิศราภรณ พยุงธนวรานันท

น.ส.รวิสรา ตันติสุวรรณเดชา

น.ส.เบญญา เข็มทองวงศา

ด.ญ.ศนิชา ชำนิบรรณการ

ด.ญ.จิณิตตา วตมาศ

ด.ญ.พิมพนิดา พิจิตรพงศชัย

ด.ช.ภาวิต วงศราวิทย

นายธนิต ธัญณิชธาดานนท

นายศุภฤกษ รัตโนภาส

ด.ช.กฤษตเมธ สื่อมโนธรรม

ด.ช.วชิรวิทย บุญชุม

ด.ญ.ฐิติภัสร ปรีชารุจิโรจน

ด.ญ.นภาฎา วันชัย

ด.ญ.พรปวีณ เพชรพิเชฐเชียร

ด.ญ.วรันธร สุวรรณนที

ชื่อทีม : เซาะกราวนดขนาดนั่ก

    ชื่อทีม : Thirteen 13 

    ชื่อทีม : เออ…เอิ่มๆ 

     ชื่อทีม : X - Zone 

  ชื่อทีม : Help Your Self

     ชื่อทีม :

    ชื่อทีม : Bubie (บูบี้)

ผลการแขงขัน GAME 24 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง

รวม 26 คะแนน

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

รวม 17 คะแนน

รองชนะเลิศอันดับสอง

รวม 16 คะแนน

ชมเชยอันดับหนึ่ง

รวม 9 คะแนน

ชมเชยอันดับสอง

รวม 7 คะแนน

ทีมที่ 16

ทีมที่ 10

ทีมที่ 24

ทีมที่ 22

ทีมที่ 17

ด.ญ.ภวรัญชน วีระวุฒิพล

ด.ญ.ณภัทร บาช

ด.ญ.ดุสิตา กิติสาระกุลชัย

ด.ช.เอกบุรุษ วรพิศาล

ด.ช.ปวริศ เลิศชัยประเสริฐ

ด.ญ.ณัชชา แกวมีแสง

ด.ญ.กรภัค ไพรรุงเรือง

ด.ญ.สิริยากร แสงหาว

ด.ญ.ณัฐภัทร อินทรชุมนุม

ด.ญ.ณัฐสมน มาตุเรศ

ด.ญ.ตมิสา ตรีพุทธรัตน

ด.ญ.ศวรรยา หงษลาวัณย

ด.ญ.กัลยกร อนันตศิริประภา

ด.ญ.ลลิลลัฐ เอื้อปญญาพร

ด.ญ.กัลยาภรณ เลาหศิลปสมจิตร

ชื่อทีม : metoo

ชื่อทีม : อะไรก็ได

ชื่อทีม : 

ชื่อทีม : 

ชื่อทีม : J.N.M.

การแขงขันคณิตศาสตร

เกม 24 และเกม IQ180



ระดับชวงชั้นอนุบาล

1. คุณสุนัฏฐา สุขไทย       อ.2/3 และ ป.1/3 ประธาน

2. คุณปยะ เทพรินทร อ.2/4 รองประธาน

3. คุณรัฐพล จันทมณีโชติ อ.1/2 เลขานุการ

4. คุณนภัสนันท มโนศิริวัฒนกุล ต.อ.1 กรรมการ

5. คุณพิมพชนก ศิลปานนท ต.อ.2 กรรมการ

6. คุณภัสรชล รังสีธรรม ต.อ.3 กรรมการ

7. คุณศุภกัญญา ลออนวล อ.1/1 กรรมการ

8. คุณรัชนีกร ณ สงขลา อ.1/3 กรรมการ

9. คุณเกรียงศักดิ์ ธรรมยุติการ อ.1/4 กรรมการ

ระดับชวงชั้นประถมศึกษา

1. คุณวิรัตน ทวีอุดมทรัพย ป.4/1 ประธาน

2. คุณโศภิษฐ สดสี ป.5/2 รองประธาน

3. คุณกนกวรรณ วีระวุฒิพล ป.6/1 เลขานุการ

4. คุณเสาวคนธ จิตตโรภาส ป.1/1 กรรมการ

5. คุณชัยชนะ พิมพลิขิตศักดิ์ ป.1/2 กรรมการ

6. คุณจันทรา สุพรรณธะริดา ป.1/2 กรรมการ

7. คุณจิระพันธ รัตนวิมล ป.1/3 กรรมการ

8. คุณบุญศักดิ์  สถิตมั่นในธรรม ป.1/4 กรรมการ

9. คุณรัฐพล          ธีรชาติธำรง ป.1/4 กรรมการ

10. คุณนิยม เติมศรีสุข   ป.1/5 และ ป.3/2 กรรมการ

11. คุณอุมารัตน      อภัยวงศ ป.2/1 กรรมการ

12. คุณกอบกุล จักรพันธุ ณ อยุธยา ป.2/2 กรรมการ

ระดับชวงชั้นมัธยมศึกษา

1. คุณยศวรรณ โตะทอง ม.2/1 ประธาน

2. คุณสมบัติ ตรัยวรรณกิจ ม.4/1 รองประธาน

3. คุณพนิดา สิทธิโชคสุวรรณ ม.1/1 เลขานุการ

ระดับโรงเรียน

1. คุณวิรัตน ทวีอุดมทรัพย ป.4/1 ประธาน

2. คุณยศวรรณ โตะทอง ม.2/1 รองประธาน

10. คุณจิตติมา บุญทรงไพศาล อ.1/5 กรรมการ

11. คุณปวีณริศา อัศวสุนทรเนตร อ.2/1 กรรมการ

12. คุณพรหมพักตร คณาสวัสดิ์ อ.2/2 กรรมการ

13. คุณอิษฎาอร สุวรรณชัย อ.2/5 กรรมการ

14. คุณทิพบุษฏ เอกแสงศรี อ.3/1 กรรมการ

15. คุณณพาวุธ เตวิทย อ.3/2 กรรมการ

16. คุณโดม ชโยธิน       อ.3/3 และ ป.5/1 กรรมการ

17. คุณอิศราพร วุฒิพฤกษ อ.3/4 กรรมการ

18. คุณสมชาย จิรบุญไพสิฐ อ.3/5 กรรมการ

13. คุณวิชญธยาน คณาวุฒิปกรณ ป.2/3 กรรมการ

14. คุณกัลยานี ณ หนองคาย ป.2/4 กรรมการ

15. คุณสุมนตกาญจน เอื้อศิริวงศ ป.3/1 กรรมการ

16. คุณอนันต จิตรมีศิลป ป.3/1 กรรมการ

17. คุณสุรวุฒิ กมลชัย ป.3/2 กรรมการ

18. คุณวิฑูรย ประยงคแยม ป.3/3 กรรมการ

19. คุณวราภรณ วอง ป.3/4 กรรมการ

20. คุณบังอร สังขมังกร ป.4/1 กรรมการ

21. คุณวรางคณา งามจันทรผลิ ป.4/2 กรรมการ

22. คุณกัลยา ปฐพาณิชยโชติ ป.5/1 กรรมการ

23. คุณไชยนันท ปญญาศิริ ป.5/1 กรรมการ

24. คุณนิตติยาพร นุกูลสุขศิริ ป.5/3 กรรมการ

4. คุณอรสา โอภาสเสถียร ม.3/1 กรรมการ

5. คุณสมบัติ นามศรี ม.5/1 กรรมการ

3. คุณสุนัฏฐา สุขไทย      อ.2/3 และ ป.1/3 เลขานุการ

คณะกรรมการเครือขายผูปกครองโรงเรียนสาธิตพัฒนา

คณะกรรมการเครือขายฯ จัดตั้งขึ้นตามระเบียบโรงเรียนวาดวยคณะกรรมการเครือขายฯ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ซึ่งไดแตงตั้ง

เสร็จเรียบรอยแลว ตามประกาศโรงเรียน เร่ือง แตงต้ังกรรมการเครือขายผูปกครองโรงเรียน ประจำปการศึกษา 2554 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2554 

จำนวนทั้งหมดรวม 47 ทาน ดังมีรายนามตอไปนี้

ทั้งนี้กรรมการระดับโรงเรียนทั้ง 3 ทาน  ไดรับมติเอกฉันทจากที่ประชุมโดยใหดำรงตำแหนงกรรมการชั่วคราวไปกอนเพื่อใหสามารถดำเนิน

กิจกรรมเครือขายของปการศึกษา 2554 ไดและเมื่อเปดภาคเรียนปการศึกษา 2555 จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการระดับโรงเรียนใหม
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In My Opinion

ถายทอดโดย : ครูขนิษฐา สรรเสริญ

ด.ช.พฤทธิ์ สันติจิตรุงเรือง ป.1/1 ผมรักคุณครูเพราะครูใจดีและสอนภาษาไทย

ด.ช.จุลดนย เตชะไพบูลย ป.1/2 ผมรักเพื่อน เพราะเพื่อนทำใหผมมีความสุข

ด.ช.กนกภัณฑ สีลานาแก ป.1/3 ความรักของพอกับแม ทำใหมีผมเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ ความรักที่คนในครอบครัวมีใหกันและกัน

 เปนความรักที่ใสสะอาด ถาเราอยากใหผูอื่นดีกับเรา รักเรา เราก็ตองดีกับเขา และรักเขาดวย

ด.ญ.ปณฑารีย ปติกุลตัง ป.1/4 หนูรักพอแมและคุณครู หนูจะตั้งใจเรียน ทำความดีและเปนลูกที่ดีตลอดไปคะ

ด.ช.จิรธรรม บุญเกิด ป.1/5 ผมรักคุณแมเพราะคุณแมกอดผมบอยๆ ผมรักคุณพอเพราะคุณพอชวยผมทำการบาน

ด.ญ.จัสมิล ใจเผื่อแผ ป.2/1  ความรักคือการใสใจ ดูแล หวงใย ใหอภัยและสายใยของความผูกพัน

ด.ญ.ชวัลญา เหลามานะเจริญ ป.2/2 ฉันรักคุณพอ คุณแม และคุณครู ขอใหทุกทานมีความสุข สุขภาพแข็งแรง

ด.ช.ทัพพ สมิตะสิริ ป.2/3 ความรักทำใหเราเสียสละ ผมรักพอแม ความรักทำใหเรามีความสุข ผมรักสิ่งของ รักธรรมชาติ 

ด.ช.ปสิฐวิชญ กัลยาวัฒนเจริญ ป.2/4 ความรักเปนสิ่งที่ใหกันไดและมอบใหกันและกัน ถานักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนารักกันและสามัคคีกัน

 จะเปนนักเรียนที่ดีมาก

ด.ช.ปรมะ รุจิพรพงษ ป.2/4 ความรักใหญกวามดมาก ใหญกวาเชื้อโรค มีความกวางความยาวความหนามากกวาแมลง 

ด.ญ.รัก อินทรัตนภักดี ป.3/1 ความรัก คือสิ่งที่สวยงาม เปนการที่เราประทับใจใครสักคนหนึ่ง ความรักมีหลายประเภท มีความรัก

 ในรูปแบบรักครอบครัว รักเพื่อน รักคุณครู ฯลฯ อยากใหทุกคนรักกันมากๆ 

ด.ญ.ธรรธระ กสิวัฒน ป.3/2 ฉันรักธรรมชาติเพราะธรรมชาติใหออกซิเจนทำใหฉันอารมณดี   

ด.ญ.บินญนารี คงศรี ป.3/3 ถาคนเราไมทะเลาะกัน ทุกคนมีความรักมอบใหกัน โลกก็จะมีแตความสงบสุข 

ด.ช.วงศพัทธ ถมยา ป.3/4 ความรักนั้นขาวสะอาด หลายคนมองวาเปนสีชมพู ในหัวใจมีดวงตะวันอันแสนอบอุน  

ด.ญ.ณิชารีย โสพรรณพานิชกุล ป.4/1 แมเปนผู ใหกำเนิดฉัน แมสอนใหฉันเปนคนดี แมเลี้ยงดูฉันเปนอยางดี ฉันรักแม     

ด.ช.นันทวัจน ธีรดิษฐานนท ป.4/2 รักของคุณพอคุณแมเปนความรักที่ยิ่งใหญ บริสุทธิ์และไมหวังสิ่งตอบแทน 

ด.ญ.อันน ชโยธิน ป.5/1 ความรัก คือ ความรูสึกอยางหนึ่งที่เรามอบใหกับคนที่เรารักและดูแลเอาใจใสเขาเปนอยางดี   

ด.ช.กฤติน อูจีน ป.5/2 ความรักเปนสิ่งจับตองไมได แตสัมผัสไดดวยหัวใจ          

ด.ช.ปวีณวัชร ศรีสถาพร ป.5/3 ผมรักแม ความรักคือความกตัญูรูคุณและตอบแทนคุณ

ด.ญ.เกวลิน อภินิลบงกช ป.6 ความรักทำใหเรามีทั้งความสุขและบางครั้งก็มีความทุกข แตความรักที่ดีที่สุด คือความรักของ

 คุณพอคุณแมที่มีตอลูก

ด.ญ.ธัชสรณ สิทธิโชคสุวรรณ ม.1 คนทุกคนที่เกิดมาและมีความรูสึกยอมมีความรักกันทั้งนั้น แตขึ้นอยูกับวาเราจะนำความรักของเราไป

 ใชในทางที่ถูกหรือทางที่ผิด และเนื่องในวันแหงความรักปนี้ เรามาทำใหคนที่เรารักมีความสุขกันดีกวา

ด.ญ.นภาฏา วันชัย ม.2 ความรัก คือการให การทุมเทพยายามทำทุกอยางใหกับคนที่เรารักมีความสุข

ด.ญ.รวิสรา ตันติสุวรรณเดชา ม.3 ความรักไมวาจะแบบไหนจะเปนอยางไรมันก็มีคาและสวยงามเสมอ  

ด.ญ.ธนสรณ นิรัติศิลป ม.4 ความรักเปรียบเสมือนดาบสองคม ใหทั้งความสุขและความทุกข แตความรักของครอบครัวคือรักที่

 ยิ่งใหญที่สุด 

น.ส.นีรนารา ลาวโรจน ม.5 ความรักระหวางคนในครอบครัวเปนส่ิงสำคัญท่ีสุด ทุกคนในครอบครัวตางเติมเต็มความรักความอบอุน

 ใหแกกัน 

ความรัก

หลากมุมมองของ
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Puzzle Page

ถายทอดโดย : ครูพิศรพล เกตุมณี

ช�อ……………………………………………………

นามสกุล……………………………………………

ระดับชั้น…………………………………………….

เกมฝกสมองประลองปญญา

ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 6 ปการศึกษา 2554

สงคำตอบเกมไดที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555

ลุนรับของรางวัล  (สำหรับผูที่ตอบไดถูกตอง)

ใหนักเรียนลากเสนตอจุดจาก 1 ถึง 30ระดับอนุบาล /

A B C 1 2 3 4 5

เมื่อภาพ A มีความสัมพันธกับภาพ B แลวภาพ C จะสัมพันธกับภาพใด เขียนวงกลมลอมรอบหมายเลขใตภาพ

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 /



Puzzle Page

ติดตามเฉลยไดในจดหมายขาวฉบับหนา

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 /

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 /

ใหนักเรียนแบงตารางตามเสนออกเปนชิ้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยชิ้นสี่เหลี่ยมนั้น

ตองประกอบดวยตัวเลขหนึ่งตัวและตัวเลขนั้นจะตองแสดงถึงพื้นที่ของชิ้นสี่เหลี่ยม

นั้นดวย

เปนการเลนบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไมมีขนาดมาตรฐาน โดยจะมีตัวเลข เราจะ

เรียกวาเกาะ ชองที่เหลือเปนชองวาง ใหนักเรียนเชื่อมตอเกาะใหเปนหนึ่งเดียวกัน

โดยลากเสนระหวางเกาะเปนเสนตรง เสนตองไมขามเสนอ่ืนหรือขามเกาะ เสนตอง

เดินทางเปนมุมฉากเทาน้ัน สามารถเช่ือมตอเกาะไดคูละอยางมาก 2 เสน และจำนวน

เสนที่เชื่อมตอเกาะจะตองเทากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ

Sudoku

Sudoku

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-5 / Bridges 

ใหนักเรียนเติมตัวเลขลงในชองท่ีวาง 1-9 โดยแตละแถว (Row) มีเลข 1-9 ไมซ้ำกัน

แตละคอลัมน (Column) มีเลข 1-9 ไมซ้ำกัน แตละกรอบ 3x3 (Box) มีเลข 1-9

ไมซ้ำกัน 
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Answer

เฉลย คำถามเกมฝกสมองประลองปญญา
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 4 ปการศึกษา 2554
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ใหนักเรียนลากเสนจากหนอนเดินทางไปหาทางออกเพื่อไปพบกับผีเสื้อใหถูกตอง

Classroom Objects

Across

1. Use it to add numbers

3. Write with this

5. You can write with this, too.

8. You read this.

9. White and blank

Down

1. A useful tool for almost anything

2. You measure with this.

4. It writes on the blackboard.

6. A view of the world.

7. Where you sit to write.

ระดับอนุบาล /

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 /
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Answer

 ที่มา : 1. http://iteslj.org/cw/2/mg-classroom.html
        2. จากหนังสือ Student weekly

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 /

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 /

Place a number from 1-9 in each empty cell so that each row, column,

diagonal and 3x3 box contains all the numbers from 1-9. (This means

that no number can appear twice in any row, column, diagonal or 3x3 box)

จากคำใบทั้ง 8 ขอ นักเรียนทราบหรือไมวาเปนความหมายของคำศัพทคำวาอะไร

ถาหาคำตอบไดแลว ใหนำคำศัพทเหลานั้นไปเติมในแตละขอโดยมีตัวอักษรแรก

ไวใหแลว เม่ือใสครบทุกแนว นักเรียนจะไดคำศัพทเพ่ิมอีกหน่ึงคำในขอท่ี 9 ซ่ึงอาน

ไดตามเข็มนาิกา คำนี้หมายถึงชื่อกลวยไมอิงอาศัย ดอกเล็กสีขาว ออกเปนชอ

หอยลง กลิ่นหอม

ความหมายไขคำ

 1. แวววาว, แจมใส

 2. สวนรางกายที่อยูใตโคนแขนเหนือสีขางขึ้นไป

 3. พูดตอวาดวยความนอยใจ

 4. (สำนวน) บงการอยูเบื้องหลัง

 5. ปลาหรือสัตวน้ำอื่น ๆ

 6. ความพอใจ, ความรักใคร, ความชอบใจ, ความยินดี, ความไวเนื้อเชื่อใจ

 7. รวนหรือซวนเซมีอาการจะหลุดหรือทลายลง

 8. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย

How to Play Sudoku X

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-5 / เกม ลุนตัวอักษร

นักเรียนเลือกคำที่กำหนดใหรวบรวมเขียนเปนสำนวนหรือสุภาษิตใหตรงกับความหมาย

นัก

ไม

บิ่น

เกาะ

ขอ

รวง

รา

แขง

โพย

โทษ

ขา

ชาย

เขา

ขอ

ขิง

ผา

ดำ

กลา

หนา

แรง

ขน

มัก

เหลือง

ก็

1. กลาเกินไปมักอันตราย (4 พยางค)

2. (ปาก) กลาวคำขอโทษซ้ำๆ พรอมชี้แจงหลายประการ (4 พยางค)

3. ไดรับผลบุญจากการที่ลูกบวช ( 4 พยางค)

4. อยางฝงใจ, อยางคุนเคยจนยากจะละเลยหรือเลิกได (4 พยางค)

5. ไมกระเทือนใหเดือดรอนทางเศรษฐกิจเนื่องจากรวยมาก (4 พยางค)

6. ตางฝายตางไมยอมลดละใหกัน (6 พยางค
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3  ตั

4  ชั5  นี6  ฉั

1 สุ

9

2 รั

5

9 5 3 1

4

629

5 7

2 4 9

4

7 84

1

1

32 8

2

5

9 6 3

93

69

8

6

7

6 3 9

2 9

38

6 4

5

3

9

7

2

1

8

571

7 4

2

8

8

2 1

5

3

1 675

8

5

4

7 1 6

4

7 1 6 4

8 3

2

กลานักมักบิ่น

ขอโทษขอโพย

เกาะชายผาเหลือง

เขากระดูกดำ

ขนหนาแขงไมรวง

ขิงก็ราขาก็แรง
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1 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วันที่ 10 ม.ค. 2555

2 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 วันที่ 10 ม.ค.2555

3 พระบรมมหาราชวัง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 วันที่ 11 ม.ค.2555

4 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
   ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วันที่ 19 ม.ค.2555
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6 BOI FAIR 2011 ระดับชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 18 ม.ค.2555

7 โรงเรียนวัดแสมดำ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 วันที่ 27 ม.ค.2555
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