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Message from Director

จดหมายขาวฉบับน้ีเปนฉบับปดทายปการศึกษา 2554 ปท่ีผานมามีเร่ืองราวตางๆ มากมายในประเทศของเรา

โดยเฉพาะปญหาน้ำทวม จึงทำใหการเปดเรียนภาคปลายตองเลื่อนกำหนดออกไปและสงผลตอการ

ปดภาคเรียนในปการศึกษาน้ีดวย วันศุกรท่ี 30 มีนาคม 2555 จะเปนวันสุดทายของการเรียน ซ่ึงโรงเรียน

มีกิจกรรมที่ขอเชิญชวนผูปกครองเขารวมตามรายละเอียดในจดหมายขาวนี้ กิจกรรมที่ดิฉันพูดถึงคือ

กิจกรรมกีฬาสีของเด็กๆ ซึ่งจัดตั้งแตชวงเชาจนถึงเวลา 14.30 น. มีขบวนพาเหรด การแขงขันกีฬาของ

นักเรียนระดับช้ันตางๆ และการประกวดการเชียรของนักกีฬาท้ังสีเขียวและสีสม โดยปน้ีนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4-5 ขออาสาดูแลการจัดกิจกรรมเชียรใหนองๆ นับวาเปนส่ิงท่ีดีมากท่ีพ่ีโตของโรงเรียน

จะไดมีโอกาสแสดงความสามารถและศักยภาพของตนเองอยางสรางสรรคเปนกิจกรรมที่ทุกคนไดรวม

แสดงความคิด เปดใจรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รูจักการทำงานเปนทีม เรียนรูวิธีการทำงานอยางเปนระบบ

โดยมีคุณครูเปนพี่เลี้ยงชวยดูแลแนะนำและใหกำลังใจ นำไปสูการทำงานในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป

และสามารถตอยอดการทำงานของตนเองตอไปในอนาคตดวย

สวนภาคบายต้ังแตเวลา 15.00 น. เปนตนไป กรรมการเครือขายผูปกครองโรงเรียนสาธิตพัฒนา ซ่ึงขอใช

ช่ือยอวา “คปส.” อาสาจัดกิจกรรม Family Day คร้ังท่ี 1 เพ่ือเช่ือมความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียน

โดยกรรมการตัวแทนของทุกหองเรียนจะเปนผูประสานงานและแจงรายละเอียดกำหนดการใหทราบตอไป

ขอเชิญชวนผูปกครองทุกทานเขารวมกิจกรรม Family Day ครั้งที่ 1 นี้ โดยพรอมเพรียงกัน เพื่อแสดงถึง

พลังความสามัคคี ความรวมมือ รวมแรงและรวมใจของคุณพอคุณแมและคุณครู เพื่อลูกหลานของทาน

และลูกศิษยของครูทุกคนดวย ถือวาเปนจุดเริ่มตนที่ดีของการทำงานรวมกันระหวางบานและโรงเรียน

และตอไปจะมีกิจกรรมอื่นๆ ตามมาอีก ขอใหคอยติดตามดวย

ตลอดปการศึกษา 2554 โรงเรียนไดดำเนินงานมาอยางราบรื่นดวยความเขาใจและความรวมมือของ

ผูปกครองทุกทาน ดวยความตั้งใจและมุงมั่นในการทำงานของบุคลากรทุกฝายของโรงเรียน ทำให

ผูปกครองสนใจท่ีจะสงบุตรหลานเขามาเรียนท่ีโรงเรียนของเราคอนขางมาก ดังน้ันในปการศึกษา 2555

ที่จะถึงนี้โรงเรียนจึงเปดรับสมัครนักเรียนระดับเตรียมอนุบาลเปนหองละ 25 คน จำนวน 3 หองเรียน

และเพิ่มหองเรียนระดับอนุบาล 1,2 และ 3 อีกระดับละ 1 หองเรียน รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมดของ

ฝายอนุบาลเปน 525 คน และเปดรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1 อีก 1 หองเรียน สวนระดับ

ประถมศึกษาปที่ 2 - มัธยมศึกษาปที่ 5 จะเปดรับนักเรียนเพิ่มเติมใหครบหองละ 25 คน

สำหรับปการศึกษา 2555 โรงเรียนมีแผนงานที่จะกอสรางอาคารเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

ประกอบดวยหองเรียนท่ีทันสมัย หองปฏิบัติการทางฟสิกส เคมี ชีวะ ภาษาตางประเทศ และคอมพิวเตอร

หองประชุมขนาด 1,000 ที่นั่ง หองสมุด หองฉายภาพยนตร หองสื่อโสตทัศนศึกษา หองแนะแนว 

และหองซอมดนตรี เปนตน คาดวาจะใชเวลาในการกอสรางประมาณ 6-8 เดือน

เพื่อที่จะใหทันรองรับการเปดภาคเรียนใน

ปการศึกษา 2556 ดังนั้นในปการศึกษา 2556

โรงเรียนจะมีอาคารใหมท่ีสามารถรองรับจำนวน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไดเต็มตามแผน

ที่กำหนดแตยังคงไวที่จำนวนนักเรียนหองละ

25 คนเทานั้น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ

จัดการเรียนการสอน และเกิดประสิทธิผลตอ

ผูเรียนทุกคน

สุดทายนี้ ดิฉันขอฝากคุณพอคุณแมชวยเสริม

เติมเต็มเรื่องราวตางๆ ใหกับนักเรียนระหวาง

ปดเรียนภาคปลายรวมเวลาประมาณ 1 เดือนกวา

ทั้งการชวยเหลือดูแลงานบานตามกำลังและ

ศักยภาพของแตละคน หากมีโอกาสไดไปเท่ียว

ท้ังในและตางประเทศ ชวยใหนักเรียนเขียนเลา

เรื่องอยางงายๆ เพื่อบันทึกความทรงจำที่ดี

มีคุณคาอันจะนำไปสูการเรียนรูอื่นๆ ตอไป

บอกเลาเกาสิบ จากผูอำนวยการ

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)

ผูอำนวยการโรงเรียน

กิจกรรมเขาคายลูกเสือสำรอง

มอบรางวัลทันตสุขภาพ
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Editor talk

ฉลอง อารียจิตต

บรรณาธิการ

คุยกับ
บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ

รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม

ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร

รองศาสตราจารยดวงกมล สินเพ็ง

อาจารยรุงทิพย โพอุทัย

  

บรรณาธิการ

ฉลอง อารียจิตต

ผูชวยบรรณาธิการ

กิตติพร รอดรุงเรือง

ฝายอนุบาล ยุพาภรณ ลาวเกษม

ฝายประถมศึกษา วิฑูรย ทั้งสนธิ์

ฝายมัธยมศึกษา เอกสิทธ์ิ เอ้ืออาดูลยกุล

กองบรรณาธิการ 

เรวัต ทองมา

รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์

พิมพศิริ สุขประเสริฐ       

วิฑูรย ทั้งสนธิ์

เอกสิทธิ์ เอื้ออาดูลยกูล

นที เทพหัสดินทร ณ อยุธยา

Raymond Harte

พิสูจนอักษร

ผกาวรรณ ทองมา

แบบรูปเลม

เกริกชัย เตมะศิริ

จัดพิมพโดย

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

สวัสดีครับทานผูปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา จดหมายขาวฉบับที่ 7 นี้มีเร�องราว

ที่นาสนใจหลากหลาย ใหติดตามกันครับ

เริ่มจาก ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม เรื่องเลาของชาวอนุบาล สรรสาระเพื่อการเรียนรู

มีความรูดีๆ เกี่ยวกับ ทำไมหนาหนาวมืดเร็ว หนารอนมืดชามาฝาก สวนสรรหามาเลาเปนเรื่องราว

ที่นาสนใจเกี่ยวกับการจับดินสอที่ถูกตอง ซึ่งเปนการแนะนำการจับและวิธีชวยในการจับ การนั่ง

เพื่อทำใหการเขียนหนังสือเกิดความสวยงามมากขึ้น สวนเรื่องเลาดีๆ ของชาวประถม คนดีศรีมัธยม

เต็มไปดวยเร่ืองราวเด็กดีใหติดตามช่ืนชมกัน มุมมองใหมความคิดของฉันฉบับน้ึเปนเร่ืองราวเก่ียวกับ

“ ทำอยางไร ใหมีระเบียบวินัย ในหองเรียน ” มาลองติดตามแงมุมความคิดของเด็กๆ โรงเรียน

สาธิตพัฒนากันบางวาคิดอยางไรกัน Teacher’s talk มีเร่ืองราวมาบอกเลาเชนเคย ปดทายดวยคอลัมน

ฝกสมองประลองปญญา มาฝากใหชวยกันขบคิดอีกเชนกัน พรอมภาพประทับใจจากกิจกรรมโครงการ

สาธิตพัฒนาโชวและกิจกรรมเรียนรูโลกกวางของนักเรียนระดับชั้นตางๆ

สุดทายนี้ขอนำ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มาฝากชาว

สาธิตพัฒนาทุกคน ขอใหมีความสุขและพรอมที่จะเรียนรู ในทุกๆ วันครับ

“อนาคตของชาติทุกชาติยอมขึ้นอยูแกเด็ก เพราะเด็กก็คือผูใหญในเวลาขางหนา ถาบุคคล

ไดรับการอบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดีอยูในศีลในธรรม เคารพตอบทกฎหมายของบานเมือง

เสียต้ังแตยังเยาว เม่ือเติบโตข้ึนพลเมืองของประเทศก็จะมีแตคนดี และประเทศจะเจริญกาวหนา

ตอไปได ก็โดยตองมีพลเมืองดีดั่งวานี้ ขาพเจาจึงมีความพอใจที่รัฐบาลของขาพเจาไดมีความ

สนใจในปญหาเก่ียวกับการท่ีเด็ก และเยาวชนกระทำความผิด และพยายามคิดหาทางท่ีจะอบรม

บุคคลเหลานี้ใหกลับตนเปนพลเมืองดี…”



บอกเลาจาก คปส.

วิรัตน ทวีอุดมทรัพย

ประธานคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

สวัสดีครับผูปกครองทุกทาน พวกเราคณะกรรมการ

เครือขายผูปกครองมีดวยกันท้ังหมด 47 คน ทุกคน

ลวนอาสาเปนตัวแทนของผูปกครองจากทุกๆ หองเรียน

นับตั้งแตหองของหนูนอยระดับปฐมวัยและรุนกลาง

วัยประถมศึกษาไปถึงวัยรุนระดับมัธยมศึกษาตอนตน

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลายทานอาจสงสัยในบทบาทหนาที่ของพวกเรา

ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 47 คน ไดมีการประชุมหลาย

ตอหลายคร้ัง จนกระท่ังม่ันใจท่ีจะเรียนทุกๆ ทานวา

ภารกิจรวมกันของเราคือ เชื่อมประสานระหวาง

ผูปกครองกับโรงเรียน และพัฒนาเครือขายสังคม

สาธิตพัฒนาของพวกเราใหเปน เครือขายสังคม

ตนแบบ ทั้งตนแบบสังคมแหงการเรียนรู ตนแบบ

สังคมแหงความสันติและความสุข ตนแบบทางสังคม

ของบุตรหลานของพวกเราทุกคน

หลังจากมีการแตงตั้งคณะกรรมการเครือขายฯ

(ขอใชคำยอวา คปส.นะครับ) เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม

2554 แลวน้ัน คปส.ขอแจงใหทราบถึงกิจกรรมตางๆ

ที่ผานมาดังนี้

1. คปส. มีขอสรุปและเสนอแนะทางโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องนมโดยขอใหทางโรงเรียน

จัดนม UHT ใหนักเรียนดื่มตอไป โดยไมตองแชเย็น สวนเรื่องกระเปานั้น ผูปกครอง

ขอเสนอใหโรงเรียนจัดกระเปาที่มีคุณภาพ และมี 2 แบบ คือ แบบเปสะพาย และแบบ

ลอลาก ใหนักเรียนมีอิสระในการเลือกใชไดทั้ง 2 รูปแบบ ซึ่งทางโรงเรียนจะนำไปพิจารณา

กอนแลวจะแจงใหทราบตอไป

2. กรรมการผูปกครองชวงชั้นอนุบาลไดขอเขาเยี่ยมชมโรงเรียน ซึ่งอยูในระหวางการ

ประสานงานเรื่องของวันและเวลากับทางโรงเรียน และจะแจงใหทราบตอไป

3. เร่ืองการจอดรถสงนักเรียน ฝงประถม - มัธยมในชวงเชา คปส.ไดประสานงานกับโรงเรียน

เก่ียวกับการจอดสงนักเรียนใหรวดเร็วและปลอดภัย ซ่ึงทางโรงเรียนไดเร่ิมดำเนินการแลว

โดยใหรถตูสงนักเรียนจอดรถในตำแหนงท่ีไมกีดขวางรถของผูปกครองคันถัดมา พรอมท้ัง

จัดทำปายกระตุนเตือนใหผูปกครองเตรียมตัวนักเรียนใหพรอมกอนลงจากรถ เพื่อความ

รวดเร็วโดยจัดทำปายประกาศขอความรวมมือติดต้ังไวท่ีตู รปภ. ทางเขาโรงเรียน อยางไร

ก็ตามตองขอความรวมมือทานผูปกครองดวยนะครับ

4. เนื่องจากมีนักเรียนหลายคนขออนุญาตนำโทรศัพทมือถือมาโรงเรียน เพื่อติดตอกับ

ผูปกครองในกรณีที่ตองการติดตอเรื่องเรงดวน โดยมีจดหมายขออนุญาตถึงผูอำนวยการ

โรงเรียน แตเน่ืองดวยโทรศัพทบางชนิดสามารถเลนเกม เลนอินเตอรเน็ต ฟงเพลงและอ่ืนๆ

อีกมากมาย ซึ่งเปนการรบกวนการเรียนของนักเรียน คปส. จึงไดเสนอใหทางโรงเรียน

ติดต้ังตูโทรศัพทแบบหยอดเหรียญ เพ่ือใหนักเรียนติดตอกับผูปกครองได ซ่ึงทางโรงเรียน

รับเร่ืองไปพิจารณาตอไป ทานผูปกครองมีความคิดเห็นอยางไรชวยเสนอแนะผานกรรมการฯ

ประจำหองดวยนะครับ

5. คปส. ไดจัดทำโครงการตนแบบความดี นำรองดวยหัวขอ “สงเสริมวัฒนธรรมการไหว

ในโรงเรียน” เสนอผูอำนวยการไปแลว มีความคืบหนาอยางไรจะแจงใหทราบตอไป

ขอเชิญชวนผูปกครองทุกทานโปรดปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีของลูกๆในเรื่องการไหว

ดวยนะครับ

6. Forum ผูปกครองชวงชั้นประถมฯพบ ผูอำนวยการรองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ

ทานไดกำหนดใหเปนวันที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 - 16.30 น. เพื่อแลกเปลี่ยน

ขอคิดเห็นระหวางผูปกครองกับโรงเรียน ผูปกครองที่สนใจจะเขารวมกิจกรรมขอใหแจง

ความจำนไดที่กรรมการ คปส.ประจำหองนะครับ

7. คปส. ไดเสนอทางโรงเรียนขอจัดงานสาธิตพัฒนา Family Day ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนด

เปนวันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. ตอจากกิจกรรมกีฬาสีของนักเรียนในชวงเชา

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระชับความสัมพันธระหวางผูปกครองและโรงเรียน สำหรับ

รายละเอียดของงานจะแจงใหทราบตอไป ขอเชิญชวนผูปกครองทุกทานเตรียมตัวมา

รวมงาน Family Dayอยางพรอมเพรียงกันดวยนะครับ

สุดทายเปนเรื่องที่ตองขอรบกวนผูปกครองทุกทาน คือ ขอเสนอแนะ ขอสังเกต ขอสงสัย

ตางๆ ที่ทานตองการทราบโดยสงตรงมาถึงเราได ตามเอกสารรายชื่อคณะกรรมการฯ

พรอมขอมูลการติดตอที่แนบมากับจดหมายขาวฉบับนี้ หรือสงผานอีกหนึ่งชองทาง

ดวยการกรอกแบบฟอรมแสดงขอคิดเห็น ผานตูรับขอคิดเห็นที่หองกิจการนักเรียน

Message from Chairperson of Parents Network
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1. คุณสุนัฏฐา สุขไทย
2. คุณปยะ เทพรินทร
3. คุณรัฐพล จันทมณีโชติ
4. คุณนภัสนันท มโนศิริวัฒนกุล
5. คุณพิมพชนก ศิลปานนท
6. คุณภัสรชล รังสีธรรม
7. คุณศุภกัญญา ลออนวล

8. คุณรัชนีกร ณ สงขลา
9. คุณเกรียงศักดิ์ ธรรมยุติการ
10. คุณจิตติมา บุญทรงไพศาล
11. คุณปวีณริศา อัศวสุนทรเนตร
12. คุณพรหมพักตร คณาสวัสดิ์
13. คุณอิษฎาอร สุวรรณชัย
14. คุณทิพบุษฏ เอกแสงศรี
15. คุณณพาวุธ เตวิทย
16. คุณโดม ชโยธิน  
17. คุณอิศราพร วุฒิพฤกษ

18. คุณสมชาย จิรบุญไพสิฐ

sunutta.s@pttgcgroup.com
ptheprin@me.com

rattapon.j@egst.co.th
farawaymin@hotmail.com

pimchanok.vajrathon@gmail.com
patchol.r@gmail.com
samrithl@isb.ac.th

cutenokk@gmail.com
ratchaneekorn@forecus.co.th

kieng9585@gmail.com
amittij@hotmail.com

pawerisa9@yahoo.com
prompakks1@gmail.com
lukyee_tu@yahoo.com.au
etippabu@engr.tu.ac.th
napavadh1@gmail.com

dome.chayothin@gmail.com
worapong_w@npp.co.th

cfonps@gmail.com
jirabunpaisit@hotmail.com

081-751-2555
089-432-9759
081-458-7177
087-494-9396
081-999-8700
083-716-9898
081-925-2727
081-925-8338
081-447-4848
085-980-5522
081-6265579
081-817-5802
081-948-8877
082-422-2665
081-550-8394
081-835-5902
081-821-5500
084-206-5757

081-812-3764

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

อ.2/3 และ ป.1/3
อ.2/4
อ.1/2
ต.อ.1
ต.อ.2
ต.อ.3
อ.1/1

อ.1/3
อ.1/4
อ.1/5
อ.2/1
อ.2/2
อ.2/5
อ.3/1
อ.3/2

อ.3/3 และ ป.5/1
อ.3/4

อ.3/5

ชื่อ - สกุล เบอรโทรศัพทตำแหนง อีเมลผูปกครองระดับช้ัน

ชื่อ - สกุล เบอรโทรศัพทตำแหนง อีเมลผูปกครองระดับช้ัน

รายชื่อคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตพัฒนา ปการศึกษา 2554 ระดับชั้นอนุบาล

1. คุณวิรัตน ทวีอุดมทรัพย
2. คุณโศภิษฐ สดสี
3. คุณกนกวรรณ วีระวุฒิพล

4. คุณเสาวคนธ จิตตโรภาส
5. คุณชัยชนะ พิมพลิขิตศักดิ์
6. คุณจันทรา สุพรรณธะริดา
7. คุณจิระพันธ รัตนวิมล
8. คุณบุญศักดิ์ สถิตมั่นในธรรม
9. คุณรัฐพล ธีรชาติธำรง
10. คุณนิยม เติมศรีสุข
11. คุณอุมารัตน อภัยวงศ
12. คุณกอบกุล จักรพันธุ ณ อยุธยา
13. คุณวิชญธยาน คณาวุฒิปกรณ
14. คุณกัลยานี ณ หนองคาย

15. คุณสุมนตกาญจน เอื้อศิริวงศ
16. คุณอนันต จิตรมีศิลป 
17. คุณสุรวุฒิ กมลชัย
18. คุณวิฑูรย ประยงคแยม
19. คุณวราภรณ วอง
20. คุณบังอร สังขมังกร
21. คุณวรางคณา งามจันทรผลิ
22. คุณกัลยา ปฐพาณิชยโชติ
23. คุณไชยนันท ปญญาศิริ
24. คุณนิตติยาพร นุกูลสุขศิริ

wiratpang@gmail.com
sopit.sodsri@yahoo.com
golfaudi@hotmail.com

facebook : saowakon tantrakul
gingg1@hotmail.com

chaichanap@hotmail.com
lkdude@hotmail.com

jrattanawimon@hotmail.com
boonsak.16@gmail.com

dannyboy-747@windowslive.com
n-termsisuk@hotmail.com
apaivongse@hotmail.com

ckobkool@gmail.com
dxignx@gmail.com

benjawan.ka@thaiairways.com

bsumonkan@yahoo.com
anan2506@yahoo.com

num_bioclean@yahoo.com
ode_witoon@hotmail.com
ploychansai@gmail.com
awn_spice@yahoo.com
khengkay@hotmail.com

kanlaya_dang@yahoo.com
cpabyasiri@hotmail.com

nittyn1@yahoo.com

081-550-9897
081-921-0715
089-500-4843

088-222-6355
081-818-8777
083-038-1850
081-827-8613
081-621-4616
089-679-8679
089-742-3223
086-310-1735
081-838-9954
089-660-6226
089-889-1717
081-829-3396
080-277-8880
084-353-7561
085-044-7079
081-838-0223
084-666-5516
089-790-2545
081-172-0303
081-656-6059
081-829-0308
086-508-2406

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ป.4/1
ป.5/2
ป.6/1

ป.1/1
ป.1/2
ป.1/2
ป.1/3
ป.1/4
ป.1/4

ป.1/5 และ ป.3/2
ป.2/1
ป.2/2
ป.2/3
ป.2/4

ป.3/1
ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3
ป.3/4
ป.4/1
ป.4/2
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/3

รายชื่อคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตพัฒนา ปการศึกษา 2554 ระดับชั้นประถมศึกษา

ชื่อ - สกุล เบอรโทรศัพทตำแหนง อีเมลผูปกครองระดับช้ัน

1. คคุณยศวรรณ โตะทอง
2. คุณสมบัติ ตรัยวรรณกิจ
3. คุณพนิดา สิทธิโชคสุวรรณ
4. คุณอรสา โอภาสเสถียร
5. คุณสมบัติ นามศรี

p2om.yt@gmail.com
sombat@zc.co.th

fongtah_00@hotmail.com
knoth@truemail.com

sombat.vararom@gmail.com

084-014-4480
089-444-1630
082-447-7292
081-450-0133
081-911-7165

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

ม.2/1
ม.4/1
ม.1/1
ม.3/1
ม.5/1

รายชื่อคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตพัฒนา ปการศึกษา 2554 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
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News

ฝายบริหาร

นาย วีรวัฒน ชายพระ

ปวส. อรรถวิทยพาณิชยการ    

บริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

ตำแหนง เจาหนาที่พัสดุ

แนะนำครูและบุคลากรแนะนำครูและบุคลากร กิจกรรมสงเสริมการอาน เลาเร�องดวยภาพกิจกรรมสงเสริมการอาน เลาเร�องดวยภาพ

Forum 

“บานกับโรงเรียน”

Forum 

“บานกับโรงเรียน”

กรรมการเครือขายผูปกครอง

เยี่ยมชมโรงเรียนดานอนุบาล

กรรมการเครือขายผูปกครอง

เยี่ยมชมโรงเรียนดานอนุบาล

ฉบับนี้มีรายชื่อหนูนอยนักอานและหนูนอยขยันเลาเรื่องที่ไดรับรางวัลประจำเดือนมกราคม 2555 มาใหชื่นชมกัน
หนูนอยนักอาน
 ระดับชั้นอนุบาล 1 ด.ญ. ชัชชญา ศรีสวัสดิ์ไกรศร (นองเคโกะ) ชั้นอนุบาล 1/1 จำนวน 11 เรื่อง
 ระดับชั้นอนุบาล 2 ด.ญ. แพรวา เกื้อสกุล (นองแพร) ชั้นอนุบาล 2/5 จำนวน 24 เรื่อง
 ระดับชั้นอนุบาล 3 ด.ญ. ณัฐฐิฐา ศรีสวัสดิ์ไกรศร (นองมีมี่) ชั้นอนุบาล 3/2 จำนวน 25 เรื่อง
หนูนอยขยันเลาเรื่อง
 ด.ญ. ภุมดี สมพงษชัยกุล (นองภุม) ชั้นอนุบาล 1/1 จำนวน 6 เรื่อง
 ด.ญ. นภัทร ตันประทุมวงษ (นองนอรธ) ชั้นอนุบาล 2/1 จำนวน 13 เรื่อง
 ด.ช. พัทธเดช พิจิตรพงศชัย (นองเจได) ชั้นอนุบาล 3/1 จำนวน 12 เรื่อง
 ด.ญ. เอฟเวอรเรสท อัณณา คูร (นองอัณณา) ชั้นอนุบาล 3/5 จำนวน 12 เรื่อง

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555

เวลา 15.30 - 16.30 น.

ผูปกครองและกรรมการเครือขาย

รวมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กับผูอำนวยการโรงเรียนและทีมงาน

วันศุกรที่ 2 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 - 12.00 น.

กรรมการเครือขายของชั้นอนุบาล เยี่ยมชมโรงเรียนดานอนุบาล
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ในโครงการประกวดสื่อเพื่อการเรียนรูเพื่อสุขภาพชองปากเด็ก

“พ่ีสรางสรรค นองเรียนเลน” กรมอนามัย กระทรวงสาธราณสุข

ประจำปการศึกษา 2554 รายชื่อผูไดรับรางวัลดังนี้

 ครูศิริชัย โฉมวัฒนา (หัวหนาทีม)

 เด็กหญิงณัชชา แกวมีแสง ระดับชั้น ป.6

 เด็กหญิงศวรรยา หงษลาวัณย ระดับชั้น ป.6

 เด็กหญิงสิริกร อนันตศิริประภา ระดับชั้น ป.6

รับรางวัลพิเศษ ในการประกวดเกมทางทันตสุขภาพรับรางวัลพิเศษ ในการประกวดเกมทางทันตสุขภาพ

รวมช�นชมยินดีกับคุณครูรวมช�นชมยินดีกับคุณครู

Yamaha Thailand

Music Festival 2012

Yamaha Thailand

Music Festival 2012

ดิฉัน นางเหมือนฝน คงศรี ขอแสดงความช่ืนชมและขอขอบพระคุณ

บุคลากรของโรงเรียนสาธิตพัฒนาไดแก คุณครูพิมลภัทร ภูปาน

คุณครูยุภาภรณ จีระออน คุณครูเอกสิทธิ์ เอื้ออดูลยกูล และ

เจาหนาที่ธุรการ ที่กรุณาติดตามโทรศัพทมือถือของ ททบ.5

ซ่ึงดิฉันทำหลนหายบริเวณหองน้ำของโรงเรียน วันศุกรท่ี 22 ม.ค.

2555 โดยไดนำสงคืนกลับใหดิฉันดวยความเรียบรอยในวันดังกลาว

ดิฉันจึงขอแสดงความชื่นชมในความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ

ตอหนาที่ของบุคลากรและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความชื่นชม คุณครูอน ครูรุง ครูตา และครูฟาเตรียม

อนุบาล 3 คะ รูสึกประทับใจในการเอาใจใสของคุณครูอยางมาก

ไมเฉพาะเด็กนักเรียนแมแตผูปกครองก็ไมเคยจะปฏิเสธคำถาม

สักคำเดียวและพยายามอธิบายชวยกันแกปญหาระหวางทางบาน

กับโรงเรียน ซ่ึงก็รูวาคุณครูเหน่ือยมากคิดไมผิดเลยท่ีเขามาเรียนท่ีน่ี

แมจะพ่ึงมาเรียนเทอมสองก็ประทับใจมากคะ ถาเปนนักเรียนก็คง

บอกวารักคุณครูมากคะ

ไดอานแลวก็ชื่นใจกับการกระทำของครูที่ทำดวยจิตวิญญาณของ

ความเปนครูจนเปนที่ชื่นชมของผูปกครองที่ไดประจักษ โรงเรียน

มีความภูมิใจอยางยิ่งและมั่นใจวาครูของเราที่มุงมั่นและทุมเทใจ

ในการทำงานเพื่อนักเรียน ยังมีอีกหลายๆ คนเชนเดียวกันจึงขอ

เปนกำลังใจใหทุกคนมา ณ.ที่นี้

ขอแสดงความยินด ีนักเรียนที่ไดรับรางวัลในงาน

“Yamaha Thailand Music Festival 2012”

ด.ญ.ญานิชดาภา พรวิเศษกุล ช้ันอนุบาล 3/3 ไดรับรางวัล

เหรียญทองในการประกวดประเภท Piano Duet รุนจิ๋ว

นางเหมือนฝน คงศรี

ผูปกครองระดับชั้นประถมศึกษา

พงษจันทรา โคมทองสถิตย

ผูปกครองระดับชั้นเตรียมอนุบาล

ฉลอง อารียจิตต

บรรณาธิการ

การแขงขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ คร้ังท่ี 6
ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วันท่ี 4 - 5 กุมภาพันธ 2555

รางวัลผานเกณฑมาตรฐาน

 ด.ญ.ทองทอ นนทวาทิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

การแขงขันประวัติศาสตรเพชรยอดมงกุฎ คร้ังท่ี 4
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ 2555

รางวัลชมเชย

 ด.ช.ธนนนท สงวนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5

รางวัลผานเกณฑมาตรฐาน

 ด.ญ.ศศิรภา สารชน และ นายภูรินัฐ อิทธิดำรง

โครงการเพชรยอดมงกุฎโครงการเพชรยอดมงกุฎ



วันจันทรที่ 5 - วันศุกรที่ 16 มีนาคม 2555 รายการคุยกับคุณครู ระดับอนุบาล

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 เริ่มโครงการ English Day

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2555 หยุดวันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับอนุบาล 3

วันพฤหัสบดีที่ 8 - วันศุกรที่ 9 มีนาคม 2555 ป.2/ ป.3/ ป.5 และ ม.2 สอบ NT/ LAS

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

วันจันทรที่ 12 - พุธที่ 21 มีนาคม 2555 คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ

วันจันทรที่ 12 - พุธที่ 30 มีนาคม 2555 กิจกรรมเปดโลกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ป.1 - ม.5 ทุกกลุมสาระการเรียนรู

วันศุกรที่ 16 - วันอาทิตยที่ 18 มีนาคม 2555 คายลูกเสือสามัญรุนใหญ ม.1 - 3 (พักคางคืนที่โรงเรียน)

วันเสารที่ 17 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 - 12.00 น. น.พ.สุขกมลและนายแพทยธีรพล บรรยาย "สอนลูก เร่ืองเซ็กส สอนเด็กเร่ืองรัก" ใหผูปกครอง ป.5-ม.5

วันอาทิตยท่ี 18 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 -12.00 น. พ.ญ.อัมพร จากกรมสุขภาพจิต บรรยาย "เลี้ยงลูกใหดีมีวัคซีนทางใจ" ใหผูปกครองอนุบาล - ป.4

วันจันทรท่ี 19 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 -16.00 น. น.พ.สุขกมล วิภาวีพลกุล บรรยายเรื่อง "เรียนรูเรื่องรัก รูจักเรื่องเซ็กส " สำหรับม.1 - ม.5

วันจันทรที่ 19 - วันศุกรที่ 23 มีนาคม 2555  นิทรรศการศิลปะ และเรียนรูโลกกวางตามโครงงานอนุบาล 3 แตละหอง

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

วันพฤหัสบดีที่ 22 - พุธที่ 28 มีนาคม 2555 สอบประจำภาคปลาย ครั้งที่ 2

วันศุกรที่ 23 มีนาคม 2555  คณะกรรมการประชุมตรวจประกันคุณภาพภายในกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 นำเสนอผลงานวิชาเลือกเสรี ป.4-6 (ดนตรี - นาฎศิลป)

วันอังคารที่ 27 - วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 นิทรรศการผลงานโครงงานของระดับอนุบาล

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 กิจกรรมปจฉิมนิเทศอนุบาล 3 และ ม.3 

วันศุกรที่ 30 มีนาคม 2555 กีฬาสี ประจำปการศึกษา 2554  และกิจกรรม Family day "รวมใจเปนหนึ่ง"

วันจันทรท่ี 2 เมษายน-วันอาทิตยท่ี 27 พฤษภาคม 2555 ปดเรียนภาคปลาย ปการศึกษา 2554

วันจันทรที่ 2 - พุธที่ 4 เมษายน 2555 ครูทำคะแนนสงฝายวิชาการ (ฝายวัดและประเมินผล) เพื่อลงระบบ  

วันพุธที่ 4 - วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 จำหนายชุดนักเรียน รอบที่ 2 

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 8.00 - 10.30 น. นักเรียนรับสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล  

 เวลา 13.00 น. เปนตนไป ครูแบงนักเรียนขึ้นชั้นเรียนใหม 

 การสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต (อนุบาล / ประถม-มัธยม) 

วันศุกรที่ 6 เมษายน 2555 หยุดวันจักรี  

วันศุกรที่ 6 - วันเสาร 7 เมษายน 2555 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554  

วันอาทิตยที่ 8 - วันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 รัฐบาลเชิญชวนแตงชุดดำเนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเจาฟาเพชรรัตนฯ  

วันจันทรที่ 9 เมษายน - พุธที่ 9 พฤษภาคม 2555 ครูพักรอน  

วันอาทิตยที่ 13 - พุธที่ 16 เมษายน 2555 หยุดเทศกาลสงกรานตและหยุดชดเชย  

วันศุกรที่ 18 -วันอาทิตยที่ 20 เมษายน 2555 ครูผูสอน Summer และโครงการเตรียมความพรอมฯเตรียมกิจกรรมและจัดชั้นเรียน  

วันจันทรที่ 23 เมษายน - วันศุกรที่ 4 พฤษภาคม 2555 กิจกรรม Summer และโครงการเตรียมความพรอมนักเรียนอนุบาล 3 ที่ขึ้น ป.1 (10 วัน)   

วันจันทรที่ 30 เมษายน 2555 รับชุดนักเรียน (รอบที่ 1)  

วันศุกรที่ 4 พฤษภาคม 2555 ทดสอบความรูพื้นฐานภาษาไทย คณิตศาสตร เพื่อจัดชั้นเรียนนักเรียน ป.1 ปการศึกษา 2555  

วันจันทรที่ 7 , วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555  หยุดชดเชยวันฉัตรมงคลและวันพืชมงคล  

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555 ครูเปดทำงาน และประชุมโรงเรียนภาคตน ปการศึกษา 2555  

 รับชุดนักเรียน (รอบที่ 2) 

วันจันทรที่ 14 - วันศุกรที่ 18 พฤษภาคม 2555 ประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู  

วันจันทรที่ 21 - วันศุกรที่ 25 พฤษภาคม 2555 ครูจัดเตรียมชั้นเรียนตอนรับการเปดเรียน ปการศึกษา 2555  

วันเสาร 26 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 - 11.00 น. ประชุมผูปกครองอนุบาล (มาเฉพาะครูอนุบาลทุกคน)  

   - มอบตัวนักเรียน / นักเรียนนำดอกไม ธูป เทียนมาไหวครู 

   - รับบัตรประจำตัวนักเรียน / บัตรประจำตัวผูปกครอง  (นักเรียน / ผูปกครองใหม)  

   - รับเครื่องนอน (นักเรียนใหม) 

   - ชำระคาธรรมเนียมการศึกษา 

วันอาทิตยที่ 27 พฤษภาคม 2555 ประชุมผูปกครองประถม - มัธยม (มาเฉพาะครูประถม - มัธยมทุกคน)                   

   - มอบตัวนักเรียน / นักเรียนนำดอกไม ธูป เทียนมาไหวครู 

   - ผูปกครองชำระคาธรรมเนียมการศึกษา และรับหนังสือเรียน 

วันจันทรที่ 28 พฤษภาคม 2555 เปดเรียนภาคตน ปการศึกษา 2555 ทุกระดับชั้น (เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปที่ 6)  

วันจันทรที่ 28 พฤษภาคม - 5 ตุลาคม 2555 การเรียนภาคตน ปการศึกษา 2555 (19 สัปดาห)  

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 เปดทำงานครูภาคปลาย ปการศึกษา 2555  

วันจันทรท่ี 5 พฤศจิกายน 2555-วันศุกรท่ี 8 มีนาคม 2556 การเรียนภาคปลาย ปการศึกษา 2555 (18 สัปดาห)

ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนมีนาคม 2555

Event Calendar

07 SatitPattana *หมายเหตุ  กิจกรรมชวงปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากจำเปน)



วันจันทรที่ 5 - วันศุกรที่ 16 มีนาคม 2555 รายการคุยกับคุณครู ระดับอนุบาล

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 เริ่มโครงการ English Day

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2555 หยุดวันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับอนุบาล 3

วันพฤหัสบดีที่ 8 - วันศุกรที่ 9 มีนาคม 2555 ป.2/ ป.3/ ป.5 และ ม.2 สอบ NT/ LAS

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

วันจันทรที่ 12 - พุธที่ 21 มีนาคม 2555 คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ

วันจันทรที่ 12 - พุธที่ 30 มีนาคม 2555 กิจกรรมเปดโลกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ป.1 - ม.5 ทุกกลุมสาระการเรียนรู

วันศุกรที่ 16 - วันอาทิตยที่ 18 มีนาคม 2555 คายลูกเสือสามัญรุนใหญ ม.1 - 3 (พักคางคืนที่โรงเรียน)

วันเสารที่ 17 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 - 12.00 น. น.พ.สุขกมลและนายแพทยธีรพล บรรยาย "สอนลูก เร่ืองเซ็กส สอนเด็กเร่ืองรัก" ใหผูปกครอง ป.5-ม.5

วันอาทิตยท่ี 18 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 -12.00 น. พ.ญ.อัมพร จากกรมสุขภาพจิต บรรยาย "เลี้ยงลูกใหดีมีวัคซีนทางใจ" ใหผูปกครองอนุบาล - ป.4

วันจันทรท่ี 19 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 -16.00 น. น.พ.สุขกมล วิภาวีพลกุล บรรยายเรื่อง "เรียนรูเรื่องรัก รูจักเรื่องเซ็กส " สำหรับม.1 - ม.5

วันจันทรที่ 19 - วันศุกรที่ 23 มีนาคม 2555  นิทรรศการศิลปะ และเรียนรูโลกกวางตามโครงงานอนุบาล 3 แตละหอง

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

วันพฤหัสบดีที่ 22 - พุธที่ 28 มีนาคม 2555 สอบประจำภาคปลาย ครั้งที่ 2

วันศุกรที่ 23 มีนาคม 2555  คณะกรรมการประชุมตรวจประกันคุณภาพภายในกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 นำเสนอผลงานวิชาเลือกเสรี ป.4-6 (ดนตรี - นาฎศิลป)

วันอังคารที่ 27 - วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 นิทรรศการผลงานโครงงานของระดับอนุบาล

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 กิจกรรมปจฉิมนิเทศอนุบาล 3 และ ม.3 

วันศุกรที่ 30 มีนาคม 2555 กีฬาสี ประจำปการศึกษา 2554  และกิจกรรม Family day "รวมใจเปนหนึ่ง"

วันจันทรท่ี 2 เมษายน-วันอาทิตยท่ี 27 พฤษภาคม 2555 ปดเรียนภาคปลาย ปการศึกษา 2554

วันจันทรที่ 2 - พุธที่ 4 เมษายน 2555 ครูทำคะแนนสงฝายวิชาการ (ฝายวัดและประเมินผล) เพื่อลงระบบ  

วันพุธที่ 4 - วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 จำหนายชุดนักเรียน รอบที่ 2 

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 8.00 - 10.30 น. นักเรียนรับสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล  

 เวลา 13.00 น. เปนตนไป ครูแบงนักเรียนขึ้นชั้นเรียนใหม 

 การสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต (อนุบาล / ประถม-มัธยม) 

วันศุกรที่ 6 เมษายน 2555 หยุดวันจักรี  

วันศุกรที่ 6 - วันเสาร 7 เมษายน 2555 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554  

วันอาทิตยที่ 8 - วันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 รัฐบาลเชิญชวนแตงชุดดำเนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเจาฟาเพชรรัตนฯ  

วันจันทรที่ 9 เมษายน - พุธที่ 9 พฤษภาคม 2555 ครูพักรอน  

วันอาทิตยที่ 13 - พุธที่ 16 เมษายน 2555 หยุดเทศกาลสงกรานตและหยุดชดเชย  

วันศุกรที่ 18 -วันอาทิตยที่ 20 เมษายน 2555 ครูผูสอน Summer และโครงการเตรียมความพรอมฯเตรียมกิจกรรมและจัดชั้นเรียน  

วันจันทรที่ 23 เมษายน - วันศุกรที่ 4 พฤษภาคม 2555 กิจกรรม Summer และโครงการเตรียมความพรอมนักเรียนอนุบาล 3 ที่ขึ้น ป.1 (10 วัน)   

วันจันทรที่ 30 เมษายน 2555 รับชุดนักเรียน (รอบที่ 1)  

วันศุกรที่ 4 พฤษภาคม 2555 ทดสอบความรูพื้นฐานภาษาไทย คณิตศาสตร เพื่อจัดชั้นเรียนนักเรียน ป.1 ปการศึกษา 2555  

วันจันทรที่ 7 , วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555  หยุดชดเชยวันฉัตรมงคลและวันพืชมงคล  

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555 ครูเปดทำงาน และประชุมโรงเรียนภาคตน ปการศึกษา 2555  

 รับชุดนักเรียน (รอบที่ 2) 

วันจันทรที่ 14 - วันศุกรที่ 18 พฤษภาคม 2555 ประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู  

วันจันทรที่ 21 - วันศุกรที่ 25 พฤษภาคม 2555 ครูจัดเตรียมชั้นเรียนตอนรับการเปดเรียน ปการศึกษา 2555  

วันเสาร 26 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 - 11.00 น. ประชุมผูปกครองอนุบาล (มาเฉพาะครูอนุบาลทุกคน)  

   - มอบตัวนักเรียน / นักเรียนนำดอกไม ธูป เทียนมาไหวครู 

   - รับบัตรประจำตัวนักเรียน / บัตรประจำตัวผูปกครอง  (นักเรียน / ผูปกครองใหม)  

   - รับเครื่องนอน (นักเรียนใหม) 

   - ชำระคาธรรมเนียมการศึกษา 

วันอาทิตยที่ 27 พฤษภาคม 2555 ประชุมผูปกครองประถม - มัธยม (มาเฉพาะครูประถม - มัธยมทุกคน)                   

   - มอบตัวนักเรียน / นักเรียนนำดอกไม ธูป เทียนมาไหวครู 

   - ผูปกครองชำระคาธรรมเนียมการศึกษา และรับหนังสือเรียน 

วันจันทรที่ 28 พฤษภาคม 2555 เปดเรียนภาคตน ปการศึกษา 2555 ทุกระดับชั้น (เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปที่ 6)  

วันจันทรที่ 28 พฤษภาคม - 5 ตุลาคม 2555 การเรียนภาคตน ปการศึกษา 2555 (19 สัปดาห)  

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 เปดทำงานครูภาคปลาย ปการศึกษา 2555  

วันจันทรท่ี 5 พฤศจิกายน 2555-วันศุกรท่ี 8 มีนาคม 2556 การเรียนภาคปลาย ปการศึกษา 2555 (18 สัปดาห)

15.00 น. ผูปกครองนักเรียนพรอมกันที่สนาม

 หนาเสาธง

15.00 - 15.10 น. ประธานเครือขายคณะกรรมการ

 เครือขายผูปกครองกลาวรายงาน

 วัตถุประสงคของการจัดงาน

15.10 - 15.20 น. ผูอำนวยการโรงเรียน กลาวเปดงาน

 กิจกรรม Family Day ครั้งที่ 1

15.20 น. พิธีเปดงานกิจกรรม Family Day คร้ังท่ี 1

 โดยผูอำนวยการโรงเรียนและประธาน

 คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง

15.25 น. การแสดงชุดที่ 1 (เตรียมอนุบาล)

 การแสดงชุดที่ 2 (อนุบาล 1)

 การแสดงชุดที่ 3 (อนุบาล 2)

 การแสดงชุดที่ 4 (อนุบาล 3)

15.45 น. เดินแฟชั่นโชวของนักเรียนอนุบาล

16.15 น. การแสดงชุดที่ 5

16.30 น. การแสดงเชียรของทีมสีเขียวและทีมสีสม

17.00 - 17.30 น. กีฬาฮาเฮเชื่อมความสัมพันธระหวาง

 พอ แม ครูและลูก 

17.30 - 18.00 น. กิจกรรมตามอัธยาศัย

18.00 - 18.30 น. กิจกรรมรวมใจเปนหนึ่ง

18.30 น. ปดงาน

7.30 น. ตั้งขบวนพาเหรด

7.45 น.   เดินขบวนพาเหรด

8.00 น. เคารพธงชาติ  (สนามฟุตบอล)

8.09 น. พิธีเปด

    - ประธานโครงการกลาววัตถุประสงค

    - ประธานในพิธีกลาวใหโอวาท

8.15 น. วิ่งคบเพลิง

    - ตัวแทนระดับอนุบาล

    - ตัวแทนระดับประถม

    - ตัวแทนระดับมัธยม

    - ตัวแทนครู 

8.25 น. เดินขบวนเขาสแตนดเชียร (สนามฟุตบอล)

8.30 น. รายงานตัวนักกีฬา

8.45 น. เริ่มการแขงขันชวงที่ 1 

8.45 - 9.00 น. รายการที่ 1 ชักเยอ ป. 1 สีสม A - สีเขียว A

 รายการที่ 2 ชักเยอ ป. 1 สีสม B - สีเขียว B

9.00 - 9.15 น. รายการที่ 3 ชักเยอ ป. 2 สีสม A - สีเขียว A

 รายการที่ 4 ชักเยอ ป. 2 สีสม B - สีเขียว B

9.15 - 9.30 น. รายการที่ 5 ลิงชิงหาง ป. 3 สีสม A - สีเขียว A

 รายการที่ 6 ลิงชิงหาง ป. 3 สีสม B - สีเขียว B

9.30 - 9.50 น. รายการที่ 7 วิ่งสามขา ป. 4 ชุดที่ 

 รายการที่ 8 วิ่งสามขา ป. 4 ชุดที่ 2

 รายการที่ 9 วิ่งสามขา ป. 4 ชุดที่ 3

 รายการที่ 10 วิ่งสามขา ป. 4 ชุดที่ 4

9.50 - 10.10 น. เขาสแตนดเชียร (โรงยิมส)

10.10 - 10.55 น. ประกวดกองเชียรรอบที่ 1 (สีละ 20 นาที)

11.00 น. เริ่มการแขงขันชวงที่ 2

11.00 - 11.10 น. รายการที่ 11 ฟุตบอลชาย ป. 5 สีสม A - สีเขียว 

11.10 - 11.20 น. รายการที่ 12 ฟุตบอลชาย ป. 5    สีสม B - สีเขียว B

11.20 - 11.30 น. รายการที่ 13 วิ่งเปยวหญิง ป. 5 สีสม A - สีเขียว A

 รายการที่ 14 วิ่งเปยวหญิง ป. 5    สีสม B - สีเขียว B

11.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.20 น. เขาสแตนดเชียร (โรงยิมส)

12.30 น. เริ่มการแขงขันชวงที่ 3

12.30 - 12.45 น. รายการที่ 15 แชรบอลผสม ป. 6    สีสม - สีเขียว

12.45 - 13.00 น. รายการที่ 16 ฟุตบอลชาย ม.1-2 สีสม - สีเขียว

13.00 - 13.15 น. รายการที่ 17 แชรบอลหญิง ม.1-2 สีสม - สีเขียว

13.15 - 13.30 น. รายการที่ 18 ฟุตซอลชาย ม.3-5 สีสม - สีเขียว

13.30 - 13.45 น. รายการที่ 19 แชรบอลหญิง ม.3-5 สีสม - สีเขียว

13.45 - 14.15 น. ประกวดกองเชียรรอบที่ 2 (สีละ 15 นาที)

14.15 น. มอบถวยรางวัล

14.30 น.  พิธีปด 

กำหนดการกีฬาสี

ประจำปกราศึกษา 2554

กำหนดการกิจกรรม

Family Day ครั้งที่ 1



สามารถเปดชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

กิจกรรม “เสริมศักย สรางสุข สนุกสนาน”กิจกรรม “เสริมศักย สรางสุข สนุกสนาน”

หลังจากโรงเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกผานกิจกรรมเสริมศักย สรางสุข สนุกสนาน คุณครูพบวานักเรียนของเรากลาคิด กลาแสดงออก

มีความมุงม่ันท่ีจะทำในส่ิงตางๆดวยตนเองมากข้ึน ภูมิใจในตนเอง และนำตนเองได เม่ือเด็กกลาแสดงออกในสถานการณท่ีเหมาะสม ก็จะสามารถ

ชวยเหลือตนเอง แกปญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสมกับวัย อีกท้ังเปนการบมเพาะใหเด็กมีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง เม่ือโตข้ึน จะกลาแสดงออก

ในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม สามารถคิดแกปญหาของตนเอง ครอบครัว และสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพถือไดวาเปนความสำเร็จที่นาชื่นชม

โรงเรียนจึงขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกทาน รวมทั้งคุณพอคุณแมที่ใหโอกาสลูกไดคิดและทำดวยตนเอง โดยไมจำเปนไปฝกฝนพิเศษ ควรสราง

ความมั่นใจใหกับลูกชวยเปนกำลังใจ ทำใหลูกรักไดรับประสบการณที่มีคุณคา
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มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.หาดใหญ จ.สงขลา พานักศึกษาชั้นปที่ 3 จำนวน 50 คน

มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน ในวันที่ 8 มีนาคม 2555

มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.หาดใหญ จ.สงขลา พานักศึกษาชั้นปที่ 3 จำนวน 50 คน

มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน ในวันที่ 8 มีนาคม 2555

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเย่ียมชมโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเย่ียมชมโรงเรียน

โรงเรียนวิชากร เขาศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนาโรงเรียนวิชากร เขาศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา

โรงเรียนจาก จ.ฉะเชิงเทรา เขาศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนาโรงเรียนจาก จ.ฉะเชิงเทรา เขาศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.เชียงราย เขาศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.เชียงราย เขาศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา

คณะผูบริหาร ครู และบุคลากร จากโรงเรียนวิชากร สังกัดสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เขาศึกษา ดูงาน ดานการจัดการ
เรียนรู และรับฟงบรรยายพิเศษดานการบริหารของโรงเรียนจากทานผูอำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555

คณะผูบริหารและครู จากโรงเรียนบานกระบกเตี้ย โรงเรียนบานนาโพธิ์ โรงเรียนบานทากระดาน โรงเรียนบานทาเลียบ โรงเรียนบานนา
โรงเรียนโปรงเกตุ โรงเรียนโปรงเจริญ โรงเรียนบานสุงเจริญ โรงเรียนบานยางแดง โรงเรียนบานหินแร โรงเรียนชำปางามวิทยาคม
โรงเรียนภูงามโนนสะอาด โรงเรียนบานทุงสอหงษา โรงเรียนวัดชำปางาม (สายรัฐประชาสรรค) โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค เขาศึกษา
ดูงานและรับฟงบรรยายพิเศษจากทานผูอำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554

คณะอาจารยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.เชียงราย เขาศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554
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Kindergarten Talk

เด็กดีที่นาชื่นชม
เด็กชายณัฏฐพัชร หงสเทียมทอง (ชารีฟ) ต.อ.1 มีน้ำใจเก็บที่นอนของเพื่อนโดยไมตองบอก

เด็กหญิงพฤหม ศิลปานนท (พฤหม) ต.อ.2 คอยดูแลและแนะนำเพื่อนที่ทำผิดกติกาในขณะทำ

กิจกรรมโดยที่ครูไมตองรองขอ เด็กหญิงคีตภัทร เชียรวานิช (คริสตัล) ต.อ.3 มีน้ำใจชวยเหลือ

เพ่ือนเสมอชวยหยิบรองเทา ติดผากันเปอน ยกกระเปาใหเพ่ือนเปนประจำ เด็กหญิงชัญวรัตม ศรีรอด

(มะเหม่ียว) อ.1/1 รับประทานอาหารหมดทุกวันและยังมีน้ำใจชอบชวยเหลือเพ่ือน เด็กหญิงณิชาภัทร

วัฒนโรจนาพร (หวาหวา) อ.1/2 มีน้ำใจชอบชวยเหลือเพ่ือนและขยันมาโรงเรียนแตเชา เด็กหญิงวฤณดา

ณ สงขลา (อุน) อ.1/3 ชอบชวยเหลือครูเก็บหนังสือนิทานเขามุมหนังสืออยูเสมอ เด็กชายรดิศ

ศรีสถาพร (วิค) อ.1/4 เมื่อไดรับสิ่งของจากคุณครูจะพูดขอบคุณทุกครั้ง เด็กชายพิสิษฐ วัตตะยัง

(อารม) อ.1/5 ตรงตอเวลา มาโรงเรียนแตเชาเปนคนแรกของหองเรียนทุกวัน เด็กหญิงอธิรวี จันทวิลาศ

(รวี) อ.2/1 มีมารยาทงาม ระเบียบวินัยดี และชอบชวยเหลือเพื่อนและครูเก็บสิ่งของเขาที่

เด็กหญิงพิรดา ระมิงควงศ (ไพน) อ.2/2 มีน้ำใจชวยเหลือผูอื่นเสมอ เด็กหญิงพิชามญช จารุกำจร

(มี้มี่) อ.2/3 เปนเด็กเรียบรอยมีสัมมาคารวะมีน้ำใจชวยเพื่อนเก็บกวาดหองเรียนและรูจักหนาที่

ของตนเอง เด็กชายภูมิรพี เสวี (ภูมิ) อ.2/4 มีน้ำใจในการนำสื่อการเรียนมาแบงปนเพื่อนรูจัก

เสียสละเพื่อสวนรวม เด็กหญิงเพียงเธอ ดำรงนาวาสวัสดิ์ (พิน) อ.2/5 เปนเด็กมีน้ำใจและจะ

คอยดูแลเพื่อนที่ไมตั้งใจเรียนแทนคุณครูอยูเสมอ เด็กชายพลกฤต ตีระรัตน (หมีพูห) อ.3/1

มีความตั้งใจในการเรียน ทำงานเรียบรอยและมีน้ำใจชวยเก็บของเลนของใชใหเปนระเบียบอยูเสมอ

เด็กชายแสนดี เจริญวัฒน (กูด) อ.3/2 ชวยแบงปนผากันเปอนใหเพื่อนโดยตนเองเสียสละสวมเสื้อ

ตัวใหญที่ใชสำหรับทำศิลปะแทน เด็กชายปองคุณ ปาลิวนิช (ภู) อ.3/3นารักและตั้งใจเรียน ไมคุย

เสียงดัง รูจักหนาที่ของตนเอง มีน้ำใจชอบชวยเหลือโดยเฉพาะเวลาทำความสะอาดหองเรียน

เด็กหญิงอาคิรา รัญเสวะ (คีน) อ.3/4 มีความตั้งใจในการเรียน ทำงานเรียบรอย สะอาด ระบายสี

ไดสวยงาม เปนตัวอยางที่ดีใหแกเพื่อนๆ เด็กชายกฤช อัชชเสวิน (นนท) อ.3/5 เก็บปายชื่อเพื่อน

ที่ทำหลนแลวนำสงหองธุรการดวยตนเองโดยที่ครูไมตองบอก

เร�องเลา อนุบาล
ถายทอดโดย : ครูยุพาภรณ ลาวเกษม

ตนกลาแหงความดี
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เด็กตองมีวินัย นั้นสำคัญไฉน?
วินัย คือ อะไร?

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหายของวินัยวา

คือการอยูในระเบียบแบบแผนและขอบังคับ กลาวงายๆ วา วินัย คือการ

ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบที่สังคมยอมรับวาดีหรือเหมาะสมแลว

ทำไมคนเราตองมีวินัย? 

สังคมที่ไมมีวินัย เปนสังคมที่มีความยุงเหยิง และขาดระเบียบ เชน ทิ้งขยะ

ตามถนนหนทางขามถนนในที่ซึ่งไมใชทางขาม ขับรถโดยไมปฏิบัติตาม

กฎจราจรวางของขายตามทางเทาจนรบกวนคนเดินถนน ขายเสร็จก็ยัง

ทิ้งเศษขยะเกลื่อนกลาดไมเก็บกวาดใหเรียบรอย 

ครอบครัวท่ีไมมีวินัย ก็เปนครอบครัวท่ียุงเหยิง เชน พอแมทะเลาะกันบอยๆ

จนลูกพลอยเกิดปญหาไปดวย ใชความรุนแรงในครอบครัว เพราะขาดวินัย

ในการควบคุมตนเองชีวิตที่ไมมีวินัย เห็นความยุงเหยิงไดทุกระยะตั้งแตเล็ก

จนโต เชน ตื่นสาย ไปโรงเรียนสาย ทำการบานไมเสร็จ ตองใหพอแมเตือน

ทุกวันไมรูจักอานหนังสือ เอาแตเลนเกม 

เด็กควรมีวินัยเร�องใดบาง?

    1. วินัยในความประพฤติทั่วไป เชน เก็บขาวของเปนที่เปนทาง ปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบและคำสั่ง รูจักกาลเทศะวาอะไรควร ไมควร ประพฤติปฏิบัติ

ตนเหมาะสมกับวัย

    2. วินัยในกิจวัตรประจำวัน เชน มีระเบียบในตนเอง เชน รักษารางกายได

สะอาดสะอาน แตงตัวเรียบรอย เก็บขาวของของตนใหเปนที่ ทำกิจวัตร

ของตนตามกำหนดเวลา ดูแลชวยเหลือตนเองไดตามวัย

    3. วินัยในการเรียน เชน รับผิดชอบในการเรียนหรือกิจกรรมอ่ืนๆ อยาง

เหมาะสมทำการบานหรือทบทวนบนเรียนเองโดยไมตองสั่ง 

    4. วินัยในการทำงาน เชน มีความรับผิดชอบ เมื่อไดรับมอบหมายใหทำ

สิ่งใดก็ทำจนสำเร็จและทำอยางเต็มความสามารถ

    5. วินัยในการควบคุมตนเอง เชน ควบคุมอารมณไดดีตามสมควร

ไมโมโหฉุนเฉียวเมื่อถูกขัดใจ ไมโกรธจนควบคุมตนเองไมได อดทนตอ

ความลำบากไดตามวัย 

วินัยตองสรางตั้งแตเล็ก

การฝกวินัยตองเร่ิมต้ังแตเด็กยังเล็ก หากฝกเม่ือโตไปแลว เชน เม่ือเขาวัยรุน

ก็จะฝกไดยาก และผลที่ไดก็จะไมดีเทาที่ควร เพราะวัยเด็กเปนวัยที่นิสัย

และบุคลิกภาพกำลังอยูในระยะเริ่มกอตัว ความคิด อารมณ การกระทำ

ในรูปแบบตางๆ ยังไมชัดเจนหรือฝงแนนเขาไปในตัวเด็ก คุณพอคุณแมยัง

สามารถดึงเอาสิ่งที่ไมดีออกไปจากตัวลูก และบรรจุสิ่งดีๆ เขาไวแทน

หากพนอายุ 18 ปไปแลว บุคลิกภาพก็จะอยูตัว เปนรูปแบบที่ชัดเจน

และฝงลึก ยากที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น

อยากลัวการฝกวินัย

พอแมจำนวนมากกลาววาการฝกวินัยและควบคุมเด็กน้ัน จะทำใหลูกไมเปน

ตัวของตัวเอง เปนการขัดขวางความอยากรูอยากเห็นความคิดสรางสรรค

และจินตนาการของลูก แทจริงแลว เด็กตองการความชวยเหลือจากผู ใหญ

คือตองการใหผู ใหญชวยควบคุมใหเขาอยูในวินัย เพราะเขายังควบคุมตัวเอง

ไมเปนถาพอแมไมควบคุมใหเด็กอยูในกรอบที่เหมาะสม ก็เทากับเปนการ

เลี้ยงลูกใหเปน “ทรชนตัวนอย” ที่ไมรูจักขอบเขตและทำอะไรไมนึกถึงผูอื่น

การฝกระเบียบวินัยเปนการควบคุมเด็กใหอยูในวิถีทางที่ถูกตองดวยวิธีการ

ที่มีเหตุผลและเทาที่จำเปนเทานั้น การฝกวินัยไมใชการลงโทษ ไมใชการใช

อำนาจบังคับใหเด็กทำตามโดยปราศจากเหตุผล เม่ือพอแมฝกวินัยตองใหลูก

เขาใจเหตุผลของการฝกดวยวาทำไปเพื่ออะไร และจะมีผลดีตอเขาอยางไร

การเลี้ยงลูกแบบเขมงวด

การฝกวินัยไมใชการเลี้ยงลูกอยางเขมงวด พอแมที่เลี้ยงลูกแบบเขมงวดมาก

เกินไปคอยคุมคุมเสียทุกเรื่อง วิธีนี้ทำใหเด็กรูสึกวาเขาไมมีอำนาจในการ

ควบคุมชีวิตของตนเอง และเกิดความรูสึกหงุดหงิด อึดอัด เด็กที่คิดวาเขา

ไมสามารถควบคุมชีวิตของตนไดนั้น มักพยายามพิสูจนวาตนเองมีอำนาจ

ในวิธีที่ไมถูกตองหรือเปนผลเสีย โดยเฉพาะวัยรุนอาจพิสูจนอำนาจนั้น

ดวยการมีพฤติกรรมตอตานหรือเกเร พยายามทำในสิ่งที่รูอยูแกใจวาพอแม

ไมชอบ ในทางตรงขาม เด็กบางคนเติบโตไปเปนผู ใหญที่มีบุคลิกภาพแบบ

สมยอม (Passive) ไมกลามีปากมีเสียงไมกลาออกความคิดเห็น เพราะถูก

ควบคุมมาตลอดชีวิต

การเลี้ยงลูกแบบตามใจ

พอแมมักจะตามใจเด็ก เพราะวาเปนสิ่งที่งายกวาที่จะมาตั้งระเบียบและ

กฎเกณฑตางๆ แตในระยะยาวนั้น อาจเกิดปญหารุนแรงได เพราะวาเมื่อเด็ก

ไปพบคนอื่นที่ไมตามใจเขา เขาก็จะเกิดความอึดอัด ความโกรธ และอดทน

ตอสิ่งที่มาขัดใจไมไดความคับของใจนี้อาจรุนแรงจนเกิดปญหาพฤติกรรม

หรือปญหาทางอารมณตามมา

เลี้ยงลูกอยางไรใหมีวินัย

การอบรมระเบียบวินัยจะทำใหไดงายขึ้นหากพอแมหนักแนน อันที่จริงแลว

เด็กสวนใหญชอบที่จะใหพอแมมีความหนักแนน ไมอยากใหพอแมขึ้นๆ ลงๆ

เพราะทำใหเด็กสับสน พอแมสมัยใหมปลอยเด็กใหทำตามใจมากเกินไป

เพราะกลัวการออกคำสั่งจะเปนการทำรายจิตใจเด็ก อันที่จริงแลว การออก

คำสั่งอยางมีเหตุผลและหนักแนนจะทำใหเด็กมีความรูสึกมั่นคงมากขึ้น

การที่พอแมมีหลักการชัดเจนวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด เปนการชวยลูกใหมีความ

ชัดเจนข้ึนวาพฤติกรรมของเขาควรจะเปนอยางไร พอแมมักจะลงเอยดวยการ

ตีลูก มักเปนพอแมที่ไมไดตั้งกรอบที่ชัดเจนไวใหกับลูก ไมมีความเสมอตน

เสมอปลาย หรือ ไมเคยอธิบายวาอะไรที่ลูกควรทำและไมควรทำบอยครั้งที่

พอแมเองก็ไมมั่นใจวาอะไรควรเปนสิ่งที่ตนเองยึดถือหรือการอบรมระเบียบ

วินัยที่เหมาะสมควรจะทำอยางไร

วินัยเปนสิ่งที่ปลูกฝงใหลูกไดตั้งแตเล็ก ฝกฝนอยางสม่ำเสมอ

ดวยวิธีการดังที่กลาวมาก็จะสามารถทำใหลูกของเรามีวินัยใชชีวิต

ในสังคมรวมกับผูอ�นไดอยางมีความสุข

ท่ีมา : จากหนังสือ สรางวินัยใหลูกคุณ โดยศาสตราจารยแพทยหญิงอุมาพร ตรังคสมบัติ

เลาสูกันฟง

ครูวารุณี นาวัลย
ครูกณิการ พงศพันธุสถาพร

ถายทอดโดย
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เร�องเลา ชาวประถม
ถายทอดโดย : ครูนที เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เด็กดีที่ประถม

Primary Talk

ป.1/1 ด.ช.กฤษณะพันธ บุญม ี ชวยคุณครูดูแลเรื่องการปดไฟ-ปดแอร

และปดพัดลมทุกครั้งเมื่อไมมีใครอยูในหองเรียน

ป.1/2 คุณครูขอชื่นชม ด.ช.ศิลปตย พลเสนา ที่คอยตักเตือนเพื่อนเมื่อทำผิด

มีน้ำใจชวยจับเกาอี้เมื่อเพื่อนลบกระดานไมถึง โดยที่คุณครูไมตองบอกนารักมาก

ป.1/3 ด.ญ.พิชญสินี ศรีคุณ เปนนักเรียนท่ีมาโรงเรียนแตเชา ตรงตอเวลา ขยัน ต้ังใจเรียน สุภาพเรียบรอย มีน้ำใจกับเพ่ือน และครูเสมอ นาช่ืนชม

ป.1/4 ด.ญ.อินทธารี อธิเจริญลักษณ เปนนักเรียนที่สนใจในการเรียนดีมาก รูจักหนาที่ มีความรับผิดชอบ คอยชวยเหลือเพื่อนครูเปนประจำ

เขียนลายมือประณีตงดงาม เปนแบบอยางที่ดีใหกับเพื่อนๆ

ป.1/5 ด.ญ.สุตาภัทร คำยอด เปนนักเรียนที่รักของเพื่อนๆและครู มีความตั้งใจในการเรียนสม่ำเสมอ รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย มีน้ำใจ

ชวยเหลือทุกคนโดยไมตองรองขอ

ป.2/1 ขอชื่นชม ด.ญ.ปาลิตา สายุปถัมภ ที่ขออาสาชวยจัดโตะ ลบกระดานในหองเรียนอยางสม่ำเสมอ และ ด.ช.ปภาวิน สุวรรณกนิษฐ

ตั้งใจเรียนอยางสม่ำเสมอ เชื่อฟงครูดีมาก เปนนักเรียนตัวอยางที่ดี

ป.2/2 ขอชื่นชมความมีน้ำใจ ที่คอยขยันอาสาแจกหนังสือสมุดใหเพื่อนๆ เพื่อเตรียมใชในการเรียนการสอนแตละวิชา โดยมี ด.ญ.กรวรรณ เฉิน

ด.ญ.พิชญาภา ชมมณฑา ด.ญ.ปริม ด.ญ.ชวัลญาและด.ญ.เพ็ญศุภางคชวยดวยและคอยชวยดูแลหองเรียน ทำความสะอาดหองเรียนเพ่ิมเติมอีกดวย

ป.2/3 ขอปรบมือดังๆ ใหกับ ด.ช.ภัทรพล เศรษฐธนานนท์ และด.ช.อินทัช เสริมสุขเจริญชัย ที่มีน้ำใจใหกับเพื่อนโดยที่ไมตองใหเพื่อนรองขอ

เนื่องจากมีเพื่อนเจ็บเทาจึงไมสามารถใสรองเทานักเรียนของตนเองไดจึงขออาสาใหยืมใสกลับไปที่บานได

ป.2/4 ขอชื่นชม ด.ญ.ณัชชา จงวัฒนานุกูล ที่เปนเด็กมีจิตอาสาคอยชวยเหลือคุณครูเสมอ เปนผูชวยที่นาชื่นชมมาก

ป.3/1 ด.ช.ปญญ เมฆหมอก เปนนักเรียนที่มาเรียนตั้งแตเชาทุกวัน พูดจาไพเราะ มีมารยาทที่ดีตอคุณครู และเพื่อนๆ ด.ญ.นีรนารา เอื้อศิริวงศ

มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองไดเปนอยางดี มีน้ำใจตอคุณครูและเพื่อนๆ 

ป.3/2 ด.ญ.ธรรธระ กสิวัฒน ด.ญ.สุชญา บูรณจรรยากูล ด.ญ.อัญชิษฐา บวรทัต ชวยเหลือเพื่อนที่แขนหักในชวงพักกลางวันโดยยกและเก็บ

ถาดอาหารให มีน้ำใจมากๆ

ป.3/3 ด.ญ.อรนลิน ธีระกุลชัย อาสาชวยคุณครูแจกสมุดจดการบานและตั้งใจเรียน พูดจาไพเราะเสมอ

ป.3/4 ด.ช.วิชยุตม โนกุจิ และ ด.ญ.จินตภานี ดวงอุดม เปนนักเรียนท่ีมีใจกวางเปดใจยอมรับเพ่ือน โดยไมโกรธ พูดจาไพเราะ และมีน้ำใจกับเพ่ือนเสมอ

ป.4/1 ด.ช.ชวิศา ดำวรรณ มีความต้ังใจเรียนดีมาก ใหความรวมมือในการทำกิจกรรมการเรียน มีน้ำใจชวยคุณครูแจกสมุดหนังสือดวยความเต็มใจ

ป.4/2 ด.ช.วิชชกร อังอธิภัทร เปนนักเรียนที่มีความตรงตอเวลาและรูจักหนาที่ของตนเองดีมาก คอยชวยเหลือเพื่อนๆ อยูเสมอ

ป.5/1 ด.ช.กวิน กิจคณากร มีความประพฤติเรียบรอยมากขึ้นอยางเห็นไดชัด และคอยชวยเตือนเพื่อนใหพรอมที่จะเรียนดวย ด.ญ.บุญญาณี

วัชรวสุนธรา คอยชวยเหลือครูอยูเสมอ โดยที่ครูไมตองเอยปาก มีน้ำใจกับเพื่อนทุกคน

ป.5/2 ด.ช.ภู จองสารทิศ เปนนักเรียนท่ีมีความรับผิดชอบสูง มาโรงเรียนแตเชาเปนคนแรกของหองทุกวัน และยังมีน้ำใจมักชวยเหลืองานในช้ันเรียน

ทำความสะอาดหองเรียนทุกวัน โดยที่ครูไมตองบอกหรือเปนเวรประจำเทานั้น ขอชื่นชมในความดีและขอใหรักษาความดีไวตลอดไป

ป.5/3 ขอชื่นชม ความรวมมือของนักเรียนทุกคนในการหาขอมูลอาเซียนเพื่อจัดบอรดความรูภายในหองเรียน

ป.6 ขอช่ืนชม ด.ช.รัชชานนท โอกาวา ท่ีอาสายกนมและของวางมาแจกใหเพ่ือนๆในวันเสาร เน่ืองจากตองมาเรียนเสริมเพ่ือเตรียมสอบ O-NET

และเก็บนำสงคืนเรียบรอย

“จดหมายขาวไดมาถึงฉบับสุดทายของ

ปการศึกษา 2554 แลว นักเรียนแตละหองยังคง

ปฏิบัติตนเปนนักเรียนที่ดี ใหคุณครูไดรวมช�นชม

ขอใหรักษาความดีเชนนี้ ไวตลอดไปนะครับ”

13 SatitPattana
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ขณะที่หมุนรอบดวงอาทิตยโดยแกนโลกจะเอียงเขาหาดวงอาทิตย

ซึ่งในรอบ 1 ป จะมีการแบงโซนการหันเอียงเขาหาดวงอาทิตยเปน

12 โซน หรือ 12 เดือน

เริ่มจากเดือน มกราคม จะหันเอียงโซนใตของโลกเขาหาดวงอาทิตย

บรรยากาศในโซนนั้น เชนทวีปแอนตารกติก ก็จะอุน เปนหนารอน

จะเห็นดวงอาทิตยเกือบ 24 ชั่วโมง สวนทางเหนือของโลก ที่เรียกวา

ขั้วโลกเหนือ จะไมเห็นดวงอาทิตยเลย เพราะความกลมของโลกระดับ

เสนศูนยสูตร บดบัง แตยังพอเห็นความสวางเพียงรำไร เชนเดียวกับ

ประเทศที่อยูเหนือเสนศูนยสูตร ก็จะเห็นดวงอาทิตยนอยลง ขึ้นอยูวา

ระยะใกล-ไกลกับเสนศูนยสูตรเทาใด ไดแก ประเทศในแถบทวีปเอเชีย

ประเทศไทยเริ่มเห็นดวงอาทิตยขึ้นประมาณ 6 โมงครึ่ง และจะเห็น

ดวงอาทิตยตก 6 โมง 

ประเทศทางแถบยุโรป ดวงอาทิตยจะขึ้น 10 โมงเชา พอ 3 โมงเย็น

ก็หายไปแลว เดือนกุมภาพันธ ดวงอาทิตยก็จะมาอยูแถวๆ ออสเตรเลีย

มีนาคม ก็จะมาอยูเหนือประเทศฟลิปนส เมษายน ก็จะมาอยูเหนือ

ประเทศไทย พฤษภาคมจะไปอยูเหนืออินเดีย มิถุนายนจะอยูเหนือ

เมืองจีน ซึ่งจะรอนมากตี 3 ดวงอาทิตยก็ขึ้นแลว กวาจะลับฟาก็ 4 ทุม

สวนที่ขั้วโลกเหนือ จะเห็นดวงอาทิตยตลอด 24 ชั่วโมง ไมเหมือน

ขั้วโลกใต เพราะแกนโลกเอียง 11 เปอรเซ็นต แนวดวงอาทิตยก็จะไล

ลงใตอีก ผานประเทศไทยอีกครั้งราวเดือนสิงหาคม แตตอนนั้นจะ

ไมรอนมากเหมือนเดือนเมษายนเพราะเปนหนาฝน ยังพอมีน้ำฝนและ

เมฆบดบังแสงอาทิตยไดบาง ลองเอาสมหรือลูกบอล มาทดลองกับ

หลอดไฟดู เอาแกนใตหันเขาหา และคอยๆ เปลี่ยนเปนแกนเหนือ

ในขณะที่หมุนลูกทรงกลมนี้ไปเรื่อยๆ จะไดคำตอบวาทำไมหนาหนาว

กลางคืนยาวกวากลางวันและหนารอนกลางวันยาวกวากลางคืน

หนาหนาวมืดเร็ว

หนารอนมืดชาทำไม?

ที่มา : http://www.you2radio.net/forum.php?mod=viewthread&tid=57

ฤดูหนาวในซีกโลกเหนือ

ฤดูรอนในซีกโลกใต

S

N

ฤดูรอนในซีกโลกเหนือ

ฤดูหนาวในซีกโลกใต

S

N
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ม.1 ด.ญ.สุชานันท บูรณะจรรยากุล ท่ีเปนหัวหนากลุมท่ีรับผิดชอบติดตามงานวิชาตางๆ ของเพ่ือนไดดี ขอช่ืนชมสุชานันทและหัวหนากลุมทุกคน
ในการทำหนาที่ไดอยางดี

ม.2 ด.ญ.จิณิฐตา รติมาศ เปนนักเรียนที่มีน้ำใจดี คอยแนะนำและดูแลเพื่อนๆในหอง ในเรื่องของการเรียนและพฤติกรรมตางๆ มีสมาธิ
ในการเรียนดี ตั้งใจเรียนในทุกๆรายวิชา เปนที่รักของเพื่อนๆและคุณครูทุกทาน

ม.3 ขอชื่นชมและยกยองในความสามัคคี รักใครปรองดอง และมีน้ำใจตอกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ขอใหนักเรียนจดจำความรูสึก
ที่ดีตอกันตลอดไป

ม.4 ขอชมเชยนักเรียนหญิงทุกคนท่ีคอยชวยกันทำบอรดวันวาเลนไทนไดอยางสวยงาม และใหความรวมมือในการแตงกายไดถูกตองตามระเบียบ
ของโรงเรียน

ม.5 ขอชื่นชมนายอาณัฐพงศ นามศรี ที่เปนตัวอยางใหกับนองๆไดดี ทั้งเรื่องการแตงกายและการมีมารยาทที่ดี

“ชวงเดือนสุดทายของปการศึกษา 2554 พี่ๆมัธยมไดรวมกันทำกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนมากมาย

ไดรับประสบการณมากขึ้น และมีนักเรียนที่เปนตัวอยางที่ดีมาให ไดช�นชมกันอยางตอเน�อง”

Secondary Talk

คุยเฟ�องเร�อง...มัธยม
ถายทอดโดย : ครูนที เทพหัสดิน ณ อยุธยา

15 SatitPattana

โครงการวัดสูโรงเรียน
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ความแตกตางระหวาง แท็บเล็ต คอมพิวเตอร และแท็บเล็ต พีซี

แท็บเล็ต พีซี จะใชหนวยประมวลผลกลางหรือ CPU ท่ีใชสถาปตยกรรม

x86 ของ Intel เปนพื้นฐานและมีการปรับแตงนำเอาระบบปฏิบัติการ

หรือ OS ของเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือ PC (Personal Computer)

มาทำใหสามารถใชการสัมผัสในการทำงานได เชน Windows 7 หรือ

Ubuntu Linux แทนที่จะใชแปนพิมพคียบอรดหรือเมาส และเนื่องจาก

เปนการรวมกันระหวางระบบปฏิบัติการ Windows และหนวยประมวลผล

กลางหรือ CPU ของ Intel ทำใหมีคนเรียกกันวา Wintel

ตอมาในป ค.ศ.2010 ไดเกิดแท็บเล็ตที่แตกตางจาก แท็บเล็ต พีซี

ขึ้นมาโดยไมมีการยึดติดกับ Wintel แตไปใชระบบปฏิบัติการของ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีแทนน่ันคือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร หรือเรียกส้ันๆ วา

แท็บเล็ต ซึ่งจะใชหนาจอแบบ capacitive แทนที่ resistive ทำให

สามารถสัมผัสโดยการใชน้ิวโดยตรงและสัมผัสพรอมกันทีละหลายจุดได

(multi-touch) ประกอบกับการใชหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ที่ใช

สถาปตยกรรม ARM แทนซึ่งสถาปตยกรรม ARM นี้ทำใหแท็บเล็ต

มีการใชงานไดยาวนานกวาสถาปตยกรรม x86 ของ Intel หลายๆคน

คงจะรูจักแท็บเล็ตตัวนี้กันเปนอยางดีนั่นคือ ไอแพด (iPad) นั่นเอง

ที่มา : แหลงขอมูลจาก www.tabletd.com และวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Special Issue

แท็บเล็ต
ถายทอดโดย : ครูศิริชัย โฉมวัฒนา

กันเถอะ

มารูจัก

สรุปความหมายของแท็บเล็ตสั้นๆ คือ คอมพ�วเตอรพกพาหร�อคอมพ�วเตอรที่สามารถ
ใชงานขณะเคลื่อนที่ไดขนาดกลางที่มีหนาจอแบบสัมผัสในการใชงานเปนหลัก

Tablet Computer

แท็บเล็ต (Tablet) ความหมายแทจริงคือแผนจารึกที่เอาไวบันทึก

ขอความตางๆ โดยการเขียน (อาจจะเปนกระดาษ ดิน ขี้ผึ้ง ไม)

และมีการใชกันมานานแลวในอดีต ปจจุบันมีการพัฒนาคอมพิวเตอร

ท่ีใชแนวคิดน้ีข้ึนมาแทนท่ีซ่ึงมีหลายบริษัทไดใหคำนิยามท่ีแตกตางกันไป

หลักๆ แลวมี 2 ความหมายคือ แท็บเล็ต พีซี (Tablet PC) และแท็บเล็ต

คอมพิวเตอร (Tablet Computer)

แท็บเล็ต พีซี (Tablet PC)

แท็บเล็ต พีซี คือ เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่สามารถพกพาได

และใชหนาจอสัมผัสในการทำงานเปนอันดับแรก ออกแบบใหสามารถ

ทำงานไดดวยตัวมันเองซ่ึงเปนแนวคิดท่ีไดรับความสนใจเปนอยางมาก

หลังจากทาง Microsoft ไดทำการเปดตัว Microsoft Tablet PC

ในป ค.ศ.2001 แตหลังจากนั้นก็เงียบหายไปและไมเปนที่นิยมมากนัก 

แท็บเล็ต พีซี ไมเหมือนกับคอมพิวเตอรตั้งโตะ (Laptops) ตรงที่ไมมี

แปนพิมพในการใชงาน แตใชแปนพิมพเสมือนจริงในการใชงานแทน

(มีแปนพิมพปรากฎบนหนาจอใชการสัมผัสในการพิมพ) แท็บเล็ต พีซี

ทุกเคร่ืองจะมีอุปกรณไรสายสำหรับการเช่ือมตออินเตอรเน็ตและระบบ

เครือขายภายใน

แท็บเล็ต คอมพิวเตอร (Tablet Computer)

แท็บเล็ต คอมพิวเตอร หรือเรียกสั้นๆ วา แท็บเล็ต คือ เครื่อง

คอมพิวเตอรที่สามารถใชในขณะเคลื่อนที่ไดขนาด ใชหนาจอสัมผัส

ในการทำงาน มีคียบอรดเสมือนจริงหรือปากกาดิจิตอลในการใชงาน

แทนที่แปนพิมพคียบอรด มีความหมายครอบคลุมถึงโนตบุคแบบ

convertible ท่ีมีหนาจอแบบสัมผัสและมีแปนพิมพคียบอรดติดมาดวย

ไมวาจะเปนแบบหมุนหรือแบบสไลดก็ตาม ซ่ึงทางบริษัท Apple ผูผลิต

ไอแพด (iPad) ไดเรียกอุปกรณของตัวเองวาเปน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร 

เครื่องแรก

Tablet PC



ถายทอดโดย : ครูพิมพศิริ สุขประเสริฐ

สรรหามาเลา

นานาสาระ

คุณพอคุณแมสามารถที่จะสอนวิธีจับดินสออยางถูกตองใหเปนตัวอยาง

สำหรับเด็กๆ ในขณะที่เขากำลังเขียนหนังสือ หรือวาดรูปตางๆ วิธีจับ

ดินสอที่ถูกตอง ตองเปนการจับที่เรียกวา “Tripod” หรือ เปนการจับ

ที่ใชสามนิ้วสำคัญในการจับดินสอ ซึ่งจะทำใหแรงกดกระจายเทาๆ กัน

ที่นิ้ว โปง นิ้วชี้ และนิ้วกลาง ลักษณะนิ้วที่จับดินสอจะโคงเล็กนอย

ตามภาพ ซ่ึงเปนการจับดินสออยางถูกวิธีท่ีเรียกวา “Tripod grip” หรือ

“Tripod pencil grasp”

ยางฝกจับดินสอ ก็เปนอุปกรณชวยเสริมการฝกจับดินสอของเด็ก

ไดคุณพอคุณแมสามารถเลือกยางฝกจับดินสอที่เหมาะสมสำหรับ

บุตรหลานของทานได

การจับดินสอที่ถูกตองแบบทั่วไปคือ ดินสอวางอยูตรงขอนิ้วมือ

แรกของนิ้วกลาง ใชนิ้วโปงและนิ้วชี้จับและ บังคับดินสอ

ลายมือสวยดวยการจับดินสอที่ถูกตอง

การจับดินสอท่ีถูกตอง มีผลดีตอลายมือและน้ิวมือของเด็ก จึงขอนำเสนอ

เพื่อที่จะเปนตนแบบใหกับผูปกครอง นำไปสอนเด็กๆ ใหมีรากฐานที่ดี

ในการจับดินสอและเพ่ิมทักษะการเขียนหนังสือของเด็ก เหตุผลท่ีมีการ

จับดินสอท่ีแตกตางกัน เพราะการจับดินสอตองข้ึนอยูกับลักษณะสรีระมือ

และนิ้วของเด็ก วิธีการจับดินสอแบบ Tripod Grip หรือ Tripod Grasp

เปนพื้นฐานการจับ ดินสอที่เหมือนกันคือ เปนการจับดินสอ โดยใช

สามนิ้วหลักในการบังคับดินสอ คือ นิ้วโปง นิ้วชี้ และนิ้วกลาง

จำเปนไหมท่ีตองสอนใหลูกจับดินสอใหถูกตอง

การจับดินสอท่ีผิดวิธีสงผลกระทบตอลายมือและประสิทธิภาพการทำงาน

ในอนาคต นักกิจกรรมบำบัด ไดคิดคนยางฝกจับดินสอใหเปนอุปกรณ

ท่ีชวยสอนใหจับดินสออยางถูกวิธีข้ึน ยางฝกจับดินสอน้ี นอกจากจะชวย

ใหจับดินสอไดอยางถูกตอง แลวยังชวยลดอาการเกร็ง แรงกดที่นิ้ว

อันจะเปนตนเหตุของปญหาที่มือและนิ้วในอนาคต (carpal tunnel

syndrome) เกิดการเจ็บปวดและสงผลตอการใชชีวิตประจำวัน ทำให

การยกหรือบิดขอมือมีปญหา ซึ่งโรคนี้อาจจะรักษาไดดวยยาและการ

ผาตัด เราจึงควรหลีกเลี่ยงปญหาโดยการสอนใหลูกของเราจับดินสอ

ใหถูกตองเสียตั้งแตตน

ยา
งฝ

กจ
ับด

ินส
อ

วิธีจับดินสออยาง ถูกตอง

วิธีจับดินสออยาง ไมถูกตอง
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การเขียนสำหรับเด็กที่ถนัดมือซาย

การฝกเขียนสำหรับเด็กที่ถนัดมือซายดูเหมือนจะยากกวาปกติดวย

เหตุผลบางประการ เพราะการเขียนดินสอ หรือปากกาดวยมือขวา

จะสะดวกกวาเมื่อยกมือไปเขียนหนาตอไป เพราะวาวัฒนธรรมของเรา

จะเขียนไปทางขวา  เมื่อเด็กๆ เริ่มเขาโรงเรียนอาจจะติดนิสัยการเขียน

ที่ไมถูกตองมาแลว ดังนั้นผูปกครองควรจะตระหนักและดูแลเด็กๆ

เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการเขียนสำหรับเด็กที่ถนัดมือซาย อยางไรก็ตาม

ผูปกครองและครูก็ตองระวังอยาใหเด็กๆ รูสึกวาผิดปกติ หรือไดรับการ

ปฏิบัติที่แตกตางจากเด็กคนอื่น สิ่งที่ควรทำคืออาจจะตองใชเวลาสอน

ตัวตอตัวแยกออกจากเด็กอื่นๆ ในบางครั้ง

ทานั่งที่ถูกตองสำหรับเด็กถนัดมือซาย

เด็กๆ ควรจะนั่งบนเกาอี้ที่แบนเรียบทั้งที่นั่งและพนักพิงหลังความสูง

ของเกาอ้ีควรจะทำใหเด็กสามารถวางเทาไดอยางสบายทำมุม 90 องศา

กับ สะโพก หัวเขา และขอเทา ทาที่นั่งสบายจะชวยใหเด็กปรับทาทาง

การเขียน และการเคลื่อนไหวของแขนและมือไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความสูงของโตะควรจะสูงขึ้นมา ประมาณ 2 นิ้ว จากความสูงของชวง

ขอศอกเมื่อเด็กนั่งในทางอศอกเพราะถาโตะมีความสูงเกินไป จะทำให

หัวไหลของเด็กเคลื่อนไหวไมสะดวก และถูกจำกัด เด็กที่ถนัดมือซาย

จะเห็นส่ิงท่ีเขาเขียนไดยากข้ึน เม่ือโตะมีความสูงเกินไป แตถาโตะท่ีเต้ีย

เกินไปเด็กจะตองกมหรือเอามือพิงพาดโตะ ทำใหเขาไมสามารถควบคุม

มือและแขนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ชนิดของดินสอและวิธีการจับดินสอ

ดินสอไมท่ีมีขนาดใหญ อาจจะไมจำเปนสำหรับเด็กท่ีถนัดมือซายดินสอ

ท่ีมีขนาดใหญบางคร้ังยังทำใหเด็กท่ีมือขนาดเล็กจับดินสอไดลำบากข้ึน

เล็กนอย การจับดินสอ ชวงแขนซายไดหนาควรจะวางในทาท่ีธรรมชาติ

โดยที่ปลอยมือหลวมไมเกร็ง ซึ่งจะทำใหการเคลื่อนไหวของมือเปนไป

ไดอยางสะดวก ชวงขอมืออยูในลักษณะยืดงอเล็กนอย เพราะวาจะ

ชวยใหการวางน้ิวโปงอยูในทาท่ีเหมาะสมและใหมีชวงวางระหวางน้ิวโปง

และนิ้วอื่นๆ  โดยที่ใหสวนของขอบมือดานนิ้วชี้สัมผัสกับดินสอใหมาก

ที่สุด ผูปกครองอาจจะลองเลือกใชยางฝกจับดินสอที่เหมาะสมเปน

อุปกรณชวยฝกการจับดินสอของเด็ก

เด็กท่ีถนัดมือซายควรจะจับดินสอใหสูงข้ึนประมาณ 1-1.5 น้ิว เพ่ือท่ีจะ

ทำใหสามารถเห็นการเขียนของตัวเองไดดีขึ้น สอนใหเด็กพยายามวาง

ขอมือใหแบนราบกับพื้นผิวหรือสมุด เพื่อปองกันไมใหขอมือเด็กงอ

เราสามารถสอนใหเด็กพยายามปรับขอมือใหตรงและบีบศอกใหชิด

ลำตัวมากขึ้น เทคนิคนี้เปนเทคนิคที่ใชสอนผู ใหญที่ถนัดมือซาย

ที่มา : http://www.drawyourworld.com/grip.html

นายบารัค โอบามา
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

เขียนหนังสือดวยมือซาย

18 SatitPattana



eacher’s
alk

  

One of the highlights of my week is playing football with my fellow

teachers after school. It ticks quite a few boxes, so to speak:

building a sense of kinship; providing the thrill of competitiveness,

and also the chance to get some much needed aerobic exercise.

It’s also pleasing to see various staff members jogging and just

generally enjoying the fact that they can use the facilities. It’s

tempting to slip home quietly and not put the effort in, especially

in the heat and humidity of Bangkok, so I admire anyone who

bothers to change into their running shoes or swimsuit and puts

in a shift.

It’s worth reflecting on how much exercise we all do or don’t get,

depending on how busy our working lives are. Though money is,

of course, a very useful thing, it’s also hard to spend when you’ve

just had a heart attack and are laid up in hospital!

I don’t wish to alarm anyone, but the simple facts are that a sedentary

lifestyle combined with stress, a salty diet, and a lack of exercise,

puts a great strain on our bodies and usually leads to serious

problems. 

I have a very good example of what I’m talking about - my own

father. He worked hard at building his own company, and managed

to accrue a great amount of wealth in the process. But he never

used to play sport with me, and I can’t recall him even encouraging

me to take up a sport! I do know that he’s on medication for his

hypertension, though.

The greatest luxury we have is time, and it is said that all the money

in the world can’t buy you more of that. But more time can be

‘bought’ if we all set aside 30 or 40 minutes a day to get our

hearts pumping and our blood surging.

Not consuming quite so many snacks from the convenience store

would help a lot too! Thailand is blessed with a large variety of

tasty and nutritious fruits and vegetables, that it seems a shame

to shun the bounty on offer and opt instead for processed food.

So, whether it’s a bike ride, a dip in the pool, or a kick-about with

friends, a bit of exercise does you a lot of good, and it doesn’t

cost much to get out there and do it.

The cost of repeatedly not doing it, though, is really quite high.

Good luck to all those that participate in the upcoming events. 

Teacher’s Talk

Fit f   r Life!
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Kindergarten News

Our kindergarten have been exploring space with the ‘Our Solar

System’ theme. They have appreciated the vastness of the universe

by learning about stars much bigger than ours:  Betelguese and

VV Cephei, for example. The students then created their own

solar system.

Closer to home saw them undertake of a ‘Transportation’ theme,

they learned about different categories of cars: 4x4, sedan,

hatchback and supercars. Using a real car for demonstration

purposes, they located vehicle parts such as brake discs, exhaust

and headlights. The importance of road safety has been a key

component during this last quarter and should help to keep out

little ones safe.

Primary News

Exams have just finished and we are now into the last quarter of the year, the results have been good overall despite the time lost

due to the flooding. Next quarter topics are as follows:

Secondary News

Congratulations are due to all our secondary students, they have all worked very hard to ensure that they have maintained pace to

compensate for the shorter semester. This last quarter is shorter also, so let’s hope that they keep this up and maintain their pace

New topics are as follows:

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

English

Yumm Things; food likes and dislikes

From here to there; directions and places

Yesterday and today; daily routines

Hanging out in town; information

and instruction from signs

Party time; questions and responses

Dinosaurs; prepositions of place and time

Animals and their Nature

Plants and Food

Materials, forces and electric

Science

Soil, solar system

The weather

Electric circuits

Math

Fractions and decimals

Quadrilaterals

Circles and flat shapes

Grade 7

Grade 8

Grade 9

Grade 10

Grade 11

English

Past tense structures and verb conjugation.

Has or have, want, like and rather,

and sentence structure.

Requests and commands, reported speech

and sentence construction

debating, editing, grammar (present simple vs.

continuous) and general GAT prep 

Food from around Europe ‘Cook off’. GAT-format

work (mostly grammar and conversation).

Science

Weather, Factors, types,

Chemistry and chemical

reactions. Light and optics.

Electricity and circuits.

Applications of electricity

Chemistry

Space Exploration

Math

Solid geometry

Transformations and

Statistics

Probability, trigonometry

and statistics.

Functions and matrices

Permutations and

combinations
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ถายทอดโดย : ครูวิฑูรย ทั้งสนธิ์

“ทำอยางไร ใหหองเรียน มีระเบียบวินัย”

In My Opinion

17 SatitPattana

ด.ช.กฤตภาส วิภูพงศ ป.1/1 ควรเตรียมเส้ือผา รองเทา ถุงเทาและเตรียมตัวใหพรอมต้ังแตอยูท่ีบาน

ด.ญ.ประภาศิริ ชัยธาวุฒิ ป.1/2 เพื่อนทุกคนตองชวยกัน ทั้งเก็บเศษขยะภายในหอง ไมคุยเวลาเรียน

เขาแถวใหเปนระเบียบ เชื่อฟงครู

ด.ญ.แทนหทัย สุขไทย ป.1/3 หองเรียนจะมีระเบียบวินัยได นักเรียนในหองตองเชื่อฟงคุณครู

เคารพกฎระเบียบ กติกาของหอง ทุกๆ คน ตองสามัคคีกันและไมทะเลาะกัน

ด.ญ.นภัสนันท องคชัยวัฒนะ ป.1/4 เราตองรูหนาที่แลวจะทำใหหองมีระเบียบ เชน เก็บของใหเปนที่ ทำอะไรตองมีระเบียบวินัย 

ด.ญ.สุตาภัทร คำยอด ป.1/5 ทำเวรทุกวัน แตงกายใหเรียบรอย และนั่งใหเรียบรอย เชนไมโยกเกาอี้

ด.ช.ปภาวิน สุวรรณกนิษฐ ป.2/1 มีความตั้งใจที่จะทำสิ่งตางๆ  ทำตามกฎระเบียบของหองเสมอ

ด.ญ.ชวัลญา เหลามานะเจริญ ป.2/2 การมีวินัยตองมีระเบียบรวมกันดวย ถาหองเรารักและสามัคคีกันก็อาจเกิดการมีวินัยและมีระเบียบ

เชน ถาเพื่อนมาแซงหนาก็ควรตักเตือนโดยไมทะเลาะกัน เปนตน

ด.ญ.สลิล สมพงษชัยกุล ป.2/3 ฟงครูไมพูดแทรก ยกมือเมื่อตองการถาม ตั้งแถวหนาหองดวยความเงียบ ไมรบกวนหองอื่น แคนี้หองของเรา

ก็มีระเบียบแลว

ด.ช.ณาคิน พลไทย ป.2/4 ตางคนตางเงียบ เรียบรอย เวลาเพื่อนคุยตองเตือนเพื่อน จะทำอะไรตองบอกครู

ด.ญ.กัญญชลี วิภูพงศ ป.3/1ไมวิ่งเลนในหอง ขออนุญาตกอนไปทื่อื่น ไมสงเสียงดังและใหความรวมมือกับหองเรียนของเรา

ด.ช.ปรัชญ เติมศรีสุข ป.3/2 เชื่อฟงคุณครู มีสติ รอบคอบ เชื่อฟงกฎในหองและทำตัวเปนคนดีชวยเหลือผูอื่น

ด.ญ.กัญกนิษฐ ศุภธราธาร ป.3/3 ทำความสะอาดหองเรียนทุกวัน ไมทิ้งขยะลงพื้นและทำตามกฎของหองเรียน

ด.ช.วงศพัทธ ถมยา ป.3/4 เราตองเปนคนดีและรักษาความดีของเราไว คุณครูที่ดีก็เคยเปนนักเรียนที่ดี การที่เราจะตอบแทนบุญคุณครู

คือ เราตองตั้งใจเรียน มีจิตอาสา ใหความเคารพคุณครู ดังนั้นเราควรเปนเด็กดีที่สุด

ด.ญ.นภกมล สุวรรณชัย ป.4/1 ไมวิ่งเลนในหองเรียน ปดไฟ ปดพัดลมทุกครั้ง จัดหนังสือโตะ เกาอี้ ใหเปนระเบียบ

ด.ญ.นิชนิภา วงศไพบูลย ป.4/2 ตั้งใจเรียน มีกฎระเบียบของหอง เชื่อฟงคุณครู ตักเตือนเพื่อน ชวยเหลือเพื่อน มีความรับผิดชอบ

ด.ช.อันน ชโยธิน ป.5/1 ชวยเตือนเพื่อนๆ เวลาเสียงดังและไมเอาแตสั่งเพื่อน ตองปฏิบัติตนเองตามกฎดวย

ด.ช.ชวิน คุณานันทร ป.5/2 ทำตามขอตกลงในหองเรียนและทำตามหนาที่ของตนใหดีที่สุด

ด.ช.จิรัฐเกียรติ เหลาฤทธิ์ ป.5/3 ทำขอตกลงรวมกันและตองทำตามกฎของหอง

ด.ญ.สิริกร อนันตศิริประภา ป.6 ในหองเรียนตองมีความสามัคคีกันกอนแลวก็ชวยกันเตือนเรื่องความรับผิดขอบและทุกคนตองเคารพกฎกติกา

ที่หองเรียนตั้งไว

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทำความเขาใจในกฎกติกาของหองและของโรงเรียนใหดี มีสติ รูตนเอง ถาทำผิดก็ตองยอมรับบทลงโทษ

ด.ช.วชิรวิทย บุญชุม ม.2 นักเรียนทุกคนภายในหองตองรวมมือกับคุณครูประจำชั้นในการคิดกฎระเบียบ ขอตกลงของหองและชวยกันรักษา

กฎระเบียบอยางเครงคัด 

น.ส.วชิราภรณ ศรีสกุล ม.4 การจะเกิดระเบียบวินัยในหองไดนั้นตองไดรับความรวมมือจากทุกคนในหอง ตองรูจักหนาที่ของตนเอง กฎระเบียบ

ตองมีความเด็ดขาด จึงจะทำใหทุกคนพยายามรักษาระเบียบเอาไวได

น.ส.สิณิชิ์ชญา สุวรรณวรเดช ม.5 ตั้งกฎระเบียบของหองขึ้นมา แลวชวยกันรักษาและปฏิบัติตาม
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Puzzle Page

ถายทอดโดย : ครูเอกวุฒิ กวิศราศัย

ช�อ……………………………………………………

นามสกุล……………………………………………

ระดับชั้น…………………………………………….

เกมฝกสมองประลองปญญา

ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 7 ปการศึกษา 2554

สงคำตอบเกมไดที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2555

ลุนรับของรางวัล  (สำหรับผูที่ตอบไดถูกตอง)

เกมคนหาสิ่งของภายในภาพระดับอนุบาล /

หองของไมครกรุงรังไปหมด แลวนักเรียนจะหาขาวของตางๆ เหลานี้เจอไหมเนี่ย!

วงกลมของที่นักเรียนหาเจอดวยแลวของชิ้นไหนนะที่ไมไดอยูในหองของไมค?

22 SatitPattana



Puzzle Page

ติดตามเฉลยไดในจดหมายขาวฉบับหนา

แนวตั้ง

1. อุปกรณติดตอสื่อสารมีทั้งไรสาย

   และมีสาย

2. รถ เรือ ฯลฯ

3. ทำโดยมานะบากบั่น

5. เทศกาลขึ้นปใหมของคนไทย

   แตเดิมมา

8. ชื่อเรียกอีกชื่อของ ลิง

9. สวนที่ยื่นออกจากสวนทายของสัตว

10. อาการนอยเนื้อต่ำใจ

แนวนอน

1. สถานที่ใหความรู

4. ผูหญิงที่ดูแลคนไข

6. สัตวตัวเล็กที่ขยันที่สุด

7. สัตวประจำปเถาะ

9. รูปสี่เหลี่ยม อยูตรงผนัง ไวเปดดู

   โลกกวาง

11. นองของพอ

12. ความหมายตรงขามกับคำวา หนา

13. สถานที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงิน

1 2

กติกาในการเลนเกมถอดรหัสคำถามอัจฉริยะ

    1. นักเรียนจะตองทำการถอดรหัสตัวเลขจากโจทยที่ใหมา

       ดวยการตีความในรูปแบบตางๆ 

    2. ตัวเลขท่ีไดจากการถอดรหัสน้ันจะเปนตัวเลข 4 หลักเทาน้ัน

โจทยที่ 1 กระดาษสองแผนตัดกระดาษ ถอดรหัส

วิธีคิด

โจทยที่ 2 ตอยตบชกผลัก ถอดรหัส

วิธีคิด

โจทยที่ 3 บนฟาหมูรองอูดอูด ถอดรหัส

วิธีคิด

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 / ปริศนาอักษรไขว

3

6

4 

5 

7 

9 

12 13 

10 11

8

Across

1. A place with many books

6. Purple is a  __________

7. "I want to go ____ you"

10. "She ___ my sister"

11. The opposite of yes

12. A similar word to restroom

13. Helium gas can make it flost

    for traveling

14. You and ___ are friends

16. 1,000,000,000 

17. Something you get when you win

Down

2. Thai currency unit

3. To buy  

4. Football  

5. Someone who looks exactly like you

8. To separate 

9. Similar to an alligator

14. A list of food in a restaurant

15. Used to stick things together

1 2

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 / Crossword Puzzle

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 / ถอดรหัสอัจฉริยะ

6

12 

9

6

4

3

16 

13 

11 

10 

7 8 

5 

17 

15

14

กติกาในการเลนเกมถอดรหัสคำถามอัจฉริยะ

    1. นักเรียนจะตองทำการถอดรหัสตัวเลขจากโจทยที่ใหมา

       ดวยการตีความในรูปแบบตางๆ 

    2. ตัวเลขท่ีไดจากการถอดรหัสน้ันจะเปนตัวเลข 4 หลักเทาน้ัน

โจทยที่ 1 เกงมอตุกเรือ ถอดรหัส

วิธีคิด

โจทยที่ 2 สีเขียวที่ใชฟง ถอดรหัส

วิธีคิด

โจทยที่ 3 หักกลางรักตัดทายใตฝุนฟุง ถอดรหัส

วิธีคิด

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-5 / ถอดรหัสอัจฉริยะ
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Answer

เฉลย คำถามเกมฝกสมองประลองปญญา
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 6 ปการศึกษา 2554

ใหนักเรียนลากเสนตอจุดจาก 1 ถึง 41ระดับอนุบาล /

A B C 1 2 3 4 5

เมื่อภาพ A มีความสัมพันธกับภาพ B แลวภาพ C จะสัมพันธกับภาพใด เขียนวงกลมลอมรอบหมายเลขใตภาพ

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 /
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Answer

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 

3 6

4 3

6

863

2 4

2

2

3

7 2

5 9

1 3

8 7

4 5

6

4

8 6

3

2 3

9

6

8 42

36

1

2

58

4 1 9

5 3 7

9 4

7 1

43 2

6 8

5

2 1 97

16

8

9

2

3

7

24 1

7 9 21

3 84591

5

4

7

8 5

76

6

1 9 8

5

2

4 3

2 1

11

4 2

233
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สามารถเปดชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

World Wide Lean
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2
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3

3

1 สวนสัตวดุสิต ระดับชั้นอนุบาล 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2555

2 พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 วันที่ 16 กุมภาพันธ 2555

3 สวนสัตวดุสิต ระดับชั้นอนุบาล 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2555



สามารถเปดชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ 2555 เวลา 14.00 น. - 15.30 น.


