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Message from Director

สวัสดีทานผูปกครองและนักเรียนสาธิตพัฒนาท่ีรักทุกคน จดหมายขาวฉบับท่ี 6

นี้อาจจะออกลาชากวากำหนดเล็กนอย แตเนื้อหาสาระยังคงเขมขนเหมือนเดิม

ฉบับนี้จะมีขาวที่จะประกาศใหผูปกครองไดทราบเกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาสำหรับผูปกครองปจจุบันท่ีประสงคจะใหบุตรเขาเรียนท่ีโรงเรียนสาธิต

พัฒนา ปการศึกษา 2556 - 2558 ผูปกครองสามารถศึกษารายละเอียดไดหากมี

ขอสงสัยประการใดโปรดติดตอท่ีสำนักงานไดระหวางเวลา 8.00 น. - 16.30 น.

เดือนมกราคมนี้มีกิจกรรมที่ไดแจงใหผูปกครองไดรับทราบผานจดหมายของ

โรงเรียนไปแลว ไดแก กิจกรรมกีฬาสีประจำปของโรงเรียน ซ่ึงจะมีรายละเอียด

ในจดหมายขาวฉบับน้ีดวย หากผูปกครองทานใดมีเวลาวางและสนใจรวมกิจกรรม

กรุณาสงใบตอบรับตามกำหนดการที่แจงไว ในจดหมายโรงเรียนถัดไปอีก

1 สัปดาห จะเปนกิจกรรมวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน ปนี้กำหนดจัดในวัน

ศุกรท่ี 18 มกราคม 2556 โดยไดนิมนตพระสงฆจำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต

และถวายภัตตาหาร ณ หองประชุม 1 อาคารปูชนียะ ขอเชิญชวนผูปกครอง

ทำบุญรวมกันตามกำหนดการที่แจงไปในจดหมายแลว

นอกจากนั้นในชวงระหวางวันพุธที่ 23 - วันศุกรที่ 25 มกราคม 2556 โรงเรียน

ไดจัดพาคณะครูและบุคลากรทุกฝายของโรงเรียนไปศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนของ

มูลนิธิพุทธฉือจี้ประจำประเทศไทย ที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม ซึ่งมีแนวการจัด

การเรียนการสอนดวยหลักพรหมวิหารสี่ และกำลังเปนที่สนใจของนักการศึกษา

เพื่อใหคุณครูไดรวมแลกเปลี่ยนและเรียนรู ในการทำงานของทั้ง 2 แหง และ

นำประสบการณตางๆที่ไดรับมาประยุกตใชและพัฒนางานที่รับผิดชอบใหเกิด

ประสิทธิภาพตอไป โรงเรียนจึงของดการเรียนการสอนในชวงวันเวลาดังกลาว

และเปดทำการสอนปกติในวันจันทรที่ 28 มกราคม 2556

หวังวาชวงปใหมน้ีนักเรียนทุกคนไดรับความสุข และสนุกสนาน

กับงานร่ืนเริงท้ังท่ีจัดโดยโรงเรียนรวมกับคณะกรรมการเครือขาย

ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา และประสบการณตรง

กับครอบครัวในชวงหยุด 5 วัน ที่ผานมา เปดเรียนหลังปใหม

โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปท่ีนักเรียนต้ังตารอคอยรวมไปถึง

วันเด็กของเด็กๆ ซ่ึงโรงเรียนจะจัดเล้ียงไอศกรีมใหเด็กๆ ทุกคน

ในวันศุกรท่ี 11 มกราคม 2556 บางครอบครัวคงจะมีเวลาพา

เด็กๆ ไปสนุกสนานและเรียนรูจากการจัดงานของหนวยงานตางๆ

ที่จัดในวันเสารที่ 12 มกราคม 2556 นักเรียนควรนำสิ่งที่เรียนรู

มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ดวย สำหรับนักเรียนป.6 จะตอง

เตรียมตัวสอบ O-NET ในวันเสารท่ี 2 กุมภาพันธ 2556 นักเรียน

ม.3 สอบในวันเสารที่ 2 - อาทิตยที่ 3 กุมภาพันธ 2556 สวน

นักเรียน ม.6 สอบวันเสารท่ี 9 - อาทิตยท่ี 10 กุมภาพันธ 2556

อยาลืมทบทวนบทเรียนเพ่ือเตรียมพรอมในการสอบดวยการสอบ

O-NET เปนการทดสอบระดับชาติที่นักเรียนทุกคนตองให

ความสำคัญ เพราะจะมีผลตอการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

ตอไป สำหรับนักเรียนระดับอ่ืนๆ ก็ตองต้ังใจเรียนเก็บเก่ียวความรู

และประสบการณตางๆ พรอมท่ีจะสอบตามกำหนดของโรงเรียน

ถาทุกคนมีความมุงม่ันและรับผิดชอบในหนาท่ีก็จะประสบความ

สำเร็จตามที่หวังทุกประการแลวพบกันใหมฉบับหนา

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)
ผูอำนวยการโรงเรียน

กิจกรรมวันปใหม “แฮปป ปงู ฮูเรปใหม 2556”



สวัสดีครับทานผูปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา จดหมายขาวฉบับท่ี 6 น้ีมีเร่ืองราวท่ีนาสนใจ

หลากหลายใหติดตามกันครับ

เริ่มจากปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนมกราคม เรื่องเลาของชาวอนุบาล ตนกลาแหงความดี สวนสรรหา

มาเลาเปนเรื่องราวที่นาสนใจเกี่ยวกับพยากรณปเกิด 12 นักษัตร ซึ่งเปนความรูทางดานโหราศาสตร

และความเชื่อสำหรับผูที่เกิดปมะเส็งในวันตางๆ สวนเรื่องเลาดีๆ ของชาวประถม คนดีศรีมัธยม

เต็มไปดวยเรื่องราวเด็กดีใหติดตามชื่นชมกัน มุมมองใหมความคิดของฉันฉบับนึ้เปนเรื่องราวเกี่ยวกับ

“ในปใหม คิดจะทำอะไรใหดีขึ้น” มาลองติดตามแงมุมความคิดของเด็กๆ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

กันบางวาคิดอยางไรกัน Teacher’s talk มีเรื่องราวมาบอกเลาเชนเคย ปดทายดวยคอลัมน ฝกสมอง

ประลองปญญา ใหชวยกันขบคิดอีกเชนกัน พรอมภาพประทับใจจากกิจกรรมวันคริสตมาส วันปใหม

และกิจกรรมเรียนรูโลกกวางของนักเรียนระดับชั้นตางๆ

สุดทายน้ีขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน

พรปใหมแกชาวไทย มาฝากชาวสาธิตพัฒนาทุกคน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพรปใหมแกประชาชนชาวไทยผานทางโทรทัศนรวมการ

เฉพาะกิจมีใจความวา ประชาชนชาวไทยท้ังหลาย บัดน้ีถึงวาระจะข้ึนปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี

มาอวยพรแกทานทุกๆ คน และขอขอบใจทานเปนอยางมากที่รวมกันจัดงานฉลองอายุครบ 7 รอบ

ใหอยางเหมาะสมงดงามระหวางปท่ีแลวเหตุการณตางๆ ในบานเมืองนับวาเปนปรกติดี แตพอเขาปลายป

ก็เกิดน้ำทวมครั้งใหญ เปนเหตุใหประชาชนหลายจังหวัดตองประสบอันตรายและความเดือดรอนลำบาก

ความเสียหายครั้งนี้ดูจะรายแรงกวาครั้งไหนๆ ที่ผานมา ขอนี้นาจะเปนเครื่องเตือนใจอยางสำคัญ

ดังท่ีขาพเจาไดกลาวไวหลายคร้ังแลววา วิถีชีวิตของคนเราน้ัน จะตองมีทุกข มีภัย มีอุปสรรค ผานเขามา

เนืองๆ ไมมีผูใดจะอยูเปนปรกติสุขอยางเดียวได ทุกคนจึงตองเตรียมกาย เตรียมใจ และเตรียมการ

ไวใหพรอมเสมอ เพื่อเผชิญและปองกันแกไขความไมปรกติเดือดรอนตางๆ ดวยความไมประมาท

ดวยเหตุผล ดวยหลักวิชา และดวยความสามัคคีธรรม

ในปใหมนี้ จึงขอใหประชาชนชาวไทยไดตั้งตนอยูในความไมประมาท โดยมีสติรูตัวและปญญารูคิด

กำกับอยูตลอดเวลา ผู ใดมีภาระหนาที่อันใดก็เรงกระทำใหสำเร็จลุลวงไปใหทันการณทันเวลา

ผลงานท้ังน้ันจะไดสงเสริมใหแตละคนประสบแตความสุขความเจริญ และทำใหชาติบานเมืองดำรงม่ันคง

และกาวหนาตอไปดวยความผาสุกสวัสดี ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

จงคุมครองรักษาทานทุกคนใหมีความสุข ไมมีทุกข ไมมีภัย ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน
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Editor talk

ฉลอง อารียจิตต
บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ

รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม

ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร

รองศาสตราจารยดวงกมล สินเพ็ง

  

บรรณาธิการ

ฉลอง อารียจิตต

ผูชวยบรรณาธิการ

กิตติพร รอดรุงเรือง

ยุพาภรณ ลาวเกษม

วิฑูรย ทั้งสนธิ์

เอกสิทธิ์ เอื้ออาดูลยกุล

กองบรรณาธิการ 

เรวัต ทองมา

รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์

พิมพศิริ สุขประเสริฐ       

วิฑูรย ทั้งสนธิ์

เอกสิทธิ์ เอื้ออาดูลยกูล

นที เทพหัสดินทร ณ อยุธยา

Rex Wolfe

พิสูจนอักษร

ผกาวรรณ ทองมา

ออกแบบรูปเลม

เกริกชัย เตมะศิริ

จัดพิมพโดย

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

คุยกับ
บรรณาธิการ

กิจกรรมวันคริสตมาส
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เลาเร�องดวยภาพเลาเร�องดวยภาพ

กิจกรรมสงเสริมการอาน “เลาเรื่องดวยภาพ” ระหวางเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2555

หนูนอยเลาเรื่องไดมากที่สุด

 ระดับชั้น อนุบาล 2 ด.ญ.ณัฐกฤตา กีรติบรรหาร อ.2/2 อานได 36 เรื่อง

 ระดับชั้น อนุบาล 3 ด.ช.ภทร กิติสุธาธรรม อ.3/6 อานได 20 เรื่อง

หนูนอยขยันเลาเรื่อง

 ระดับชั้น อนุบาล 2 ด.ญ.ชัชชญา ศรีสวัสดิ์ไกรศร อ. 2/3 อานได 31 เรื่อง

 ระดับชั้น อนุบาล 2 ด.ญ.ธัชกร รอดรัตน อ. 2/3 อานได 30 เรื่อง

 ระดับชั้น อนุบาล 3 ด.ญ.ปวริศา เฉิน อ. 3/3 อานได 17 เรื่อง

 ระดับชั้น อนุบาล 3 ด.ญ.สุวราศรณ โสทรทวีพงศ อ. 3/4 อานได 17 เรื่อง

 ระดับชั้น อนุบาล 3 ด.ญ.จันทกานต เจนอุดมทรัพย อ. 3/6 อานได 16 เรื่อง

 ระดับชั้น อนุบาล 3    ด.ช.ปณณ นฤมิตรเรขการ อ. 3/6 อานได 16 เรื่อง

หนูนอยเลาเรื่องได

 ระดับช้ัน เตรียมอนุบาล ด.ญ.นภัสรนันท เอื้อมงคลการ หอง 2 อานได 10 เรื่อง

 ระดับชั้น อนุบาล 1 ด.ญ.เฌนิศา ศรีวลีรัตน อ.1/1 อานได 12 เรื่อง

 ระดับชั้น อนุบาล 1 ด.ญ.จันทรัศม เจนอุดมทรัพย อ.1/1 อานได 10 เรื่อง

เตรียมฟตรางกายเพ�อกิจกรรมกีฬาสีเตรียมฟตรางกายเพ�อกิจกรรมกีฬาสี

กำหนดการกีฬาสีฝายอนุบาล ปการศึกษา 2555

7.30 น. ตั้งขบวนพาเหรด

7.35 น. เดินขบวนพาเหรด

8.00 น. เคารพธงชาติ (บริเวณสนามฟุตบอล)

8.09 น. พิธีเปด ประธานโครงการกลาววัตถุประสงค ประธานในพิธีกลาวใหโอวาท

8.15 น. วิ่งคบเพลิงโดยตัวแทนระดับอนุบาล ระดับประถม ระดับมัธยม และตัวแทนครู

8.25 น. เดินขบวนเขาเต็นทเชียร (ดานหนาโถงอาคารปูชนียะฝงซายและขวา)

8.30 น. ประกวดลีดเดอรของทั้งสองสี

8.50 น. รายงานตัวนักกีฬาการแขงขันชวงท่ี1 (ประเภทกีฬากลางแจง) ณ สนามหนาเสาธง

9.00 น. เริ่มการแขงขันชวงที่1 ระหวางสีสมและสีเขียว

   รายการที่ 1 วิ่งแขง ระดับชั้น เตรียมอนุบาล

   รายการที่ 2 เรือบก ระดับชั้น อนุบาล 1

   รายการที่ 3 สงลูกโปงน้ำ ระดับชั้น อนุบาล 2

   รายการที่ 4 วิ่งซิกแซก ระดับชั้น อนุบาล 3

9.30  น. พักรับประทานของวาง

10.00 น. รายงานตัวนักกีฬาการแขงขันชวงท่ี 2 (ประเภทกีฬาในรม) ณ โถงอาคารปูชนียะ

10.15 น. เริ่มการแขงขันชวงที่ 2 ระหวางสีสมกับสีเขียว

   รายการที่ 5 ตอกระปอง ระดับชั้น เตรียมอนุบาล

   รายการที่ 6 ตักมะนาว ระดับชั้น อนุบาล 1

   รายการที่ 7 ประคองบอล ระดับชั้น อนุบาล 2

   รายการที่ 8 ตะลุยดานฮาเฮ ระดับชั้น อนุบาล 3

11.10 น. พิธีปดกีฬาสี

11.30 น. กลับบาน

ผูปกครองสามารถมาเปนกำลังใจใหนักกีฬาไดตามกำหนดการ

กิจกรรมกีฬาสี วันศุกรที่ 11 มกราคม 2556 ในปนี้มีการจัดแบงนักกีฬาแบบยกหองเรียน

ยกเวนระดับเตรียมอนุบาลที่แบงเปน 2 สี มีรายละเอียดดังนี้

สีเขียว : ต.อ.1 ต.อ.2 ต.อ.3 อ.1/1 อ.1/3 อ.1/6 อ.2/3 อ.2/4 อ.2/6 อ.3/1 อ.3/4 อ.3/6

สีสม : ต.อ.1 ต.อ.2 ต.อ.3 อ.1/2 อ.1/4 อ.1/5 อ.2/1 อ.2/2 อ.2/5 อ.3/2 อ.3/3 อ.3/5

กิจกรรมกีฬาสี ปการศึกษา 2554
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กำหนดการกิจกรรมกีฬาสีกำหนดการกิจกรรมกีฬาสี

ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 มกราคม 2556 โรงเรียนของดการเรียนการสอนของระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-มัธยมศึกษาปท่ี 6 ต้ังแตเวลา12.50 น.
เพ่ือใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมชมและเชียรการแขงขันกีฬาวายน้ำของพ่ี เพ่ือน และนองในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ซ่ึงจะเปนการ
สรางโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกและมีประสบการณทักษะสังคมดานชม เชียรและแขงขันกีฬาไดอยางถูกตองเหมาะสม

กำหนดการกีฬาสีระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2555

รายชื่อนักเรียนที่เขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปการศึกษา 2555 ณ ศูนยวิชาการภาษาไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

8.30 น. รายงานตัวนักกีฬา
8.45 น. เริ่มการแขงขัน ชวงที่ 1
  รายการที่ 1 - 2 วิ่ง 50 เมตร ป.1 (ชาย / หญิง)
  รายการที่ 3 - 4 วิ่ง 50 เมตร ป.2 (ชาย / หญิง)
  รายการที่ 5 - 6 วิ่ง 50 เมตร ป.3 (ชาย / หญิง)
  รายการที่ 7 - 8 วิ่ง 50 เมตร ป.4 - ป.6 (ชาย / หญิง)
9.40 น. พักรับดื่มนม
9.40 น. รายการท่ี 9 แขงขันชิงชนะเลิศฟุตบอล ชาย 7 คน ระดับ ป.3 - ป.6 สีสม - สีเขียว
9.55 น. เริ่มการแขงขันชวงที่ 2
  รายการที่ 10 - 11 วิ่ง 100 เมตร ม.1 - ม.3  (ชาย / หญิง)
  รายการที่ 12 - 13 วิ่ง 100 เมตร ม.4 - ม.6  (ชาย / หญิง)
  รายการท่ี 14 แขงขันชนะเลิศฟุตบอล ชาย 7 คน ระดับ ม.1 - ม.6 สีสม - สีเขียว
  รายการที่ 15 - 16 วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร ป.5 - ป.6 (ชาย / หญิง)
   รายการที่ 17 - 18 วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร ม.1 - ม.3 (ชาย / หญิง)
  รายการที่ 19 - 20 วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร ม.4 - ม.6 (ชาย / หญิง)
11.10 น. ประกวดกองเชียร รอบที่ 1 (สีละ 10 นาที)
11.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.20 น. นักเรียนทุกคนขึ้นอัฒจันทรเชียร ณ อาคารกีฬาในรม
12.20 น. มอบเหรียญรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ นักกีฬาเทเบิลเทนนิส / ฟุตบอล
12.30 น. เริ่มการแขงขัน ชวงที่ 3
  รายการที่ 21 - 22 วิ่งเปยว ป.1 (ชาย / หญิง) สีสม -  สีเขียว
  รายการท่ี 23 แขงขันชิงชนะเลิศแชรบอล หญิง ระดับ ป.3 - ป.4 สีสม - สีเขียว
  รายการที่ 24 - 25 วิ่งเปยว ป.2 (ชาย / หญิง) สีสม - สีเขียว
  รายการท่ี 26 แขงขันชิงชนะเลิศแชรบอล หญิง ระดับ ป.5 - ป.6 สีสม - สีเขียว
  รายการที่ 27 - 28 ลิงชิงหาง ป.3 (ชาย / หญิง) สีสม - สีเขียว
  รายการท่ี 29 แขงขันชิงชนะเลิศแชรบอล หญิง ระดับ ม.1 - ม.6 สีสม - สีเขียว
14.00 น. มอบเหรียญรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ นักกีฬาแชรบอล
14.10 น. ประกวดกองเชียร รอบที่ 2 (สีละ 10 นาที)
14.30 น. รายการแขงขันพิเศษ บาสเกตบอลชายระหวางครูและผูปกครอง
14.50 น. รายการแขงขันพิเศษ แชรบอลหญิงระหวางครูและผูปกครอง
15.10 น. มอบถวยรางวัล รวมรองเพลง สามัคคีชุมนุม
15.30 น.  พิธีปด  
ผูปกครองสามารถมารวมใหกำลังใจแกนักเรียนไดทั้ง 2 วัน ตามเวลาที่กำหนดและขออภัยหากสถานที่อาจไมสะดวกอยูบาง

กิจกรรมกีฬาสี ปการศึกษา 2554

อานออกเสียงและจับใจความสำคัญ : ประเภทเดี่ยว

ระดับประถมศึกษา 1-3 ด.ช.ยศพัทธ เจริญศักดิ์ขจร

ระดับประถมศึกษา 4-6 ด.ญ.ธนวัน กสิวัฒน (เหรียญทอง)

เรียงความและคัดลายมือ : ประเภทเดี่ยว    

ระดับประถมศึกษา 1-3 ด.ญ.สลิล สมพงษชัยกุล (เหรียญเงิน)

ระดับประถมศึกษา 4-6 ด.ญ.นิธิดา วัฒนศิริธรรม (เหรียญเงิน)

ทองอาขยานทำนองเสนาะ : ประเภทเดี่ยว

ระดับประถมศึกษา 1-3 ด.ญ. ภาพิมณ วรเลาหฤท

แตงบทรอยกรอง : ประเภททีม 2 คน

ระดับประถมศึกษาปท่ี 4-6  ด.ญ.อันน ชโยธิน (เหรียญทอง)

(กลอนส่ี) ด.ญ.บุญญาณี วัชรวสุนธรา (เหรียญทอง)



News

ประกาศโรงเรียนสาธิตพัฒนา

เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผูปกครองปจจุบัน

ที่มีบุตรจะเขาเรียนในปการศึกษา 2556 - 2558

 ตามที่ไดมีประกาศโรงเรียนสาธิตพัฒนา เรื่องอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น ประจำปการศึกษา 2556

ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 ไปแลวนั้น 

 อาศัยอำนาจตามความในขอ 5 (7) แหงระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยการบริหารงานโรงเรียน พ.ศ.2553 โดยคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนไดมีการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 มีมติเห็นควรใหลดภาระคาใชจายสำหรับผูปกครองปจจุบัน

ที่มีบุตรจะเขาเรียนในระดับชั้นตางๆ ของโรงเรียน สาธิตพัฒนา ในระหวางปการศึกษา 2556 - 2558

 โรงเรียนจึงออกประกาศดังมีรายละเอียดตอไปนี้

  (1.) อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา

   (1.1) โรงเรียนจะใหสิทธิ์แกผูปกครองที่จะนำบุตรมาสมัครเขาเรียนในปการศึกษา 2556 - 2558 ดังนี้

  (2.) อัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ

   (2.1) คาแรกเขาสำหรับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล ซึ่งชำระครั้งเดียวนั้น ใหคงไวในอัตราเดิมคือ 20,000 บาท

   (2.2) คาอาหารวางและอาหารกลางวันใหคงไวในอัตราเดิม คือ

     ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล ภาคเรียนละ  6,500 บาท

           ระดับชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนละ  7,000 บาท

    ระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนละ  7,500 บาท

  (3.) เงื่อนไข

   (3.1) นักเรียนที่จะเขาเรียนในปการศึกษา 2556 - 2558 จะตองมีผูปกครองคนเดียวกันทั้งหมด หรือเปนบุตรที่ชอบ

    ดวยกฎหมาย หรือเปนบุตรบุญธรรม หรือเปนผู ใชสิทธิ์ปกครองนักเรียนผูนั้นโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น

   (3.2) โรงเรียนจะใหสิทธ์ิแกผูปกครองปจจุบันท่ีบุตรจะเขาเรียน ระหวางปการศึกษา 2556 - 2558 โดยผูปกครองตอง

    มีบุตรกำลังศึกษาอยูในโรงเรียนสาธิตพัฒนา และยังคงสภาพการเปนนักเรียนอยูกอนแลวเทานั้น

    (3.3) ผูปกครองจะตองไมคางชำระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

   (3.4) อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวในขอ (1.) ยังไมรวมคาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน และคาใชบริการรถตูรับ - สงนักเรียน

    (สำหรับนักเรียนที่ใชบริการรถตูของชมรมฯ)

 ท้ังน้ี หลักเกณฑการพิจารณาเง่ือนไขตามประกาศฉบับน้ี ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของโรงเรียนและขอสงวนสิทธ์ิในการแกไข เปล่ียนแปลง

ประกาศตางๆ ได โดยโรงเรียนจะแจงใหทราบตอไป

เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 42,500 บาท

ประถมศึกษาปที่ 1 55,000 บาท

ประถมศึกษาปที่ 2 60,000 บาท

ประถมศึกษาปที่ 3 65,000 บาท

ประถมศึกษาปที่ 4 - 6 67,500 บาท

มัธยมศึกษาปปที่ 1 - 6 72,500 บาท

ระดับการศึกษา
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักเรียน

ที่เขาเรียนระหวางปการศึกษา 2556 - 2558

ประกาศ ณ วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2555

นางนิรดา วงศอนันตกุล
ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต05 Newsletter
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กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง ปการศึกษา 2555

วันอังคารที่ 8 - วันพฤหัสบดีที่ 10 ม.ค. 2556 ดรีมเวิลด ระดับชั้น อนุบาล 2

วันอังคารที่ 8 ม.ค.2556  สยาม โอเชี่ยน เวิลด ระดับชั้น ป.1

วันอังคารที่ 15 ม.ค. 2556  สถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต จ.ปทุมธานี ระดับชั้น ป.2

  ซาฟารีเวิลด ระดับชั้น ป.5

วันอังคารที่ 5 ก.พ. 2556  บานเด็กออน จ.ปทุมธานี

  / เขื่อนขุนดานประการชล ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ จ.นครนายก ระดับชั้น ม.3

วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ

วันศุกรที่ 4 ม.ค. 2556  - ผูปกครองนักเรียน ป.6 และ ม.3 ยืนยันสิทธิ์เรียน ม.1 และ ม.4 วันสุดทาย

วันเสารที่ 5 ม.ค. 2556  - ประกาศสนามสอบ O-NET

  - ประเมินพัฒนาการเพื่อคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน

    ระดับชั้น เตรียมอนุบาล และ อนุบาล 2 ปการศึกษา 2556

วันเสารที่ 5 - วันอาทิตยที่ 6 ม.ค. 2556  - นักเรียน ม.6 ทดสอบ 7 วิชาสามัญ เพื่อศึกษาตอระดับอุดมศึกษา

วันอาทิตยที่ 6 ม.ค. 2556  - ประเมินพัฒนาการเพื่อคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน

    ระดับชั้น อนุบาล 1 และ อนุบาล 3 ปการศึกษา 2556

วันจันทร 7 ม.ค. 2556  - กิจกรรมเลานิทานหลังเลิกเรียน (หองสมุด)

วันศุกรที่ 11 ม.ค. 2556  - กีฬาสี

  - ประกาศรับสมัครนักเรียน ป.2 - ม.5 ปการศึกษา 2556

  - นักเรียน ป.1 ปการศึกษา 2556 มอบตัววันสุดทาย

วันจันทร 14 ม.ค. 2556  - ชวนนองดูดาวบนยอดตึกใบหยกสกาย ชั้น 77 และดาดฟาหมุน ชั้น 84

    ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 - ม.6

วันจันทรที่ 14 - วันศุกรที่ 18 ม.ค.2556  - สอบยอย ครั้งที่ 3 (ในชั่วโมงเรียน)

วันพุธที่ 16 ม.ค. 2556  - วันครู

วันพุธที่ 16 - วันศุกรที่ 18 ม.ค. 2556  - คายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุนใหญ ม.1 - 3  ณ คายลูกเสือสัตหีบ

วันพฤหัสบดีที่ 17 ม.ค. 2556  - กิจกรรมตักบาตร ครั้งที่ 6

วันศุกรที่ 18 ม.ค. 2556  - วันสถาปนาโรงเรียน

วันจันทรที่ 21 - วันอังคารที่ 22 ม.ค. 2556  - โครงการแขงขัน เกม 24 / IQ180 และ A - Math

วันพุธที่ 23 - วันอาทิตยที่ 27 ม.ค. 2556  - นักเรียนหยุดเรียน

  - คณะครูและเจาหนาที่ศึกษาดูงานโรงเรียนฉือจี้ อ.ฝาง จ.เชียงใหม

วันจันทรที่ 28 - วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค.2556 - นักเรียน ม.6 สอบภาคปลาย ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 30 ม.ค. 2556  - ประกาศกิจกรรมบริการวิชาการภาคฤดูรอน 2556

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 2556  - ประกาศชื่อนักอาน ประจำเดือน ม.ค.2556

  - การบรรเลงดนตรีในงาน “รักษดนตรี” ครั้งที่ 3

วันศุกรที่ 1 - วันอาทิตยที่ 10 ก.พ. 2556  - นักเรียน ม.6 หยุดเรียน 10 วัน เพื่อใหนักเรียนเตรียมตัวสอบ O-NET

วันเสารที่ 2 ก.พ. 2556  - นักเรียน ป.6 สอบ O-NET

วันเสารที่ 2 - วันอาทิตยที่ 3 ก.พ. 2556  - นักเรียน ม.3 สอบ O-NET

วันจันทรที่ 4 - วันศุกรที่ 8 ก.พ. 2556  - สอบยอย ครั้งที่ 4 (ในชั่วโมงเรียน)

วันจันทรที่ 4 - วันศุกรที่ 15 ก.พ. 2556  - รายการคุยกับคุณครูระดับประถมมัธยม

วันเสารที่ 9 - วันอาทิตยที่ 10 ก.พ. 2556  - นักเรียน ม.6 สอบ O-NET

วันจันทรที่11 - วันศุกรที่ 22 ก.พ. 2556  - สอนเสริม 7 วิชา GAT / PAT ใหนักเรียน ม.6

วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.พ. 2556  - การบรรเลงดนตรีในงาน “รักษดนตรี” ครั้งที่ 4

วันจันทรที่ 18 ก.พ. - วันศุกรที่ 1มี.ค. 2556  - รายการคุยกับคุณครูระดับอนุบาล

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 2556  - การแสดงสาธิตพัฒนาโชว ครั้งที่ 14

วันจันทรที่ 25 ก.พ. - วันศุกรที่ 1มี.ค. 2556  - สัปดาหวิชาการ “เรียนรูอาเซียนศึกษา”

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 2556  - เชิญโรงเรียนตางๆ รวมกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน มกราคม ปการศึกษา 2555Calendar
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กจิกรรมวันคริสตมาส ระดับอนุบาล

Kindergarten Talk

ถายทอดโดย : ครูครูยุพาภรณ ลาวเกษม

ตอ.1 ด.ญ.กฤตยา ผดุงเดชสิริ (กีวี่) และ ด.ญ.ชดาษา ชินวัฒนโชติ (เจดา) มีจิตอาสาชวยเก็บกระติกน้ำใหเพื่อน เก็บกระเปาและพาเพื่อนไป

 ทำกิจกรรมตางๆ

ตอ.2 ด.ช.วิชญพล จำคำสอน (เวย) และ ด.ช.วิชญภาส จำคำสอน (วิน) มาโรงเรียนแตเชา เมื่อมาถึงจะดูแลเก็บของใชของตนเองเขาที่อยาง

 เรียบรอยและยังชวยเก็บเบาะรองนั่งและเกาอี้ทุกตัวดวยความเต็มใจ

ตอ.3 ด.ช.ธิติพงศ ลาภจตุรพิธ (ภูมิ) และ ด.ช.พิพัฒณพล ดานกุล (อุลตราแมน) มีน้ำใจชวยเก็บเกาอี้และเก็บของเลนทุกครั้งโดยไมตองรองขอ

 แมตนเองจะไมไดใชเกาอี้และของเลนก็ตาม

อ.1/1 ด.ช.คณน หาญจังสิทธิ์ (ดังเต) และ ด.ช.ณัฐดนัย คำศรี (ภูผา) เมื่อเห็นขยะจะรีบเก็บไปทิ้งถังขยะทันทีและมีมารยาทดีจะยกมือไหว

 ขอบคุณทุกครั้งที่ผู ใหญหยิบของให

อ.1/2 ด.ช.คนนาถ ขันธรูจี (เคนนี่) และ ด.ช.ปญญ นิยมไทย (ปญญ) มีมารยาทดีเมื่อมาถึงโรงเรียนจะยกมือไหวครูอยางสวยงามโดยไมตองบอก

อ.1/3 ด.ช.นพกฤษฎ์ิ พรโชติสุริยวุฒิ (คีน) และ ด.ญ.เพชรชรพร ทรัพยมากอุดม (แพรวา) รูจักรอคอยและเสียสละใหเพ่ือนไดเลนเละทำกิจวัตร

 ประจำวันกอนตนเองโดยไมเกี่ยงงอน

อ.1/4 ด.ช.ติณณวัชร ฐิติกุลธีรากรณ (ริว) และ ด.ญ.มานี ปาณนท (มานี) มีน้ำใจชวยเหลือเก็บกลองนม กวาดเศษขนม ที่ตกกับพื้นและ

 ยังรับประทานอาหารหมดถาดไมหกเลอะเทอะ 

อ.1/5 ด.ช.อินทัจ เบ็ญราฮีม (อันทัจ) และ ด.ญ.ศศิญาณัฐ โคมทองสถิตย (หนูดี) มีน้ำใจ ชวยเก็บกวาดขยะตามพื้นหองโดยคุณครูไมตองบอก

อ.1/6 ด.ญ.กานตสิริ บุญชัยพานิชวัฒนา (กานต) และ ด.ช.นำบุญ มูลสินธุ (นำ) เตือนเพื่อนใหเก็บบัตรนักเรียน และถาเพื่อนคนใดลืมบัตร

 กอนกลับบานบอยๆ ก็จะนำบัตรไปคลองคอใหเพื่อนอยูเสมอ

อ.2/1 ด.ช.ปริยวิศว บุญทรงไพศาล (พอดี) และ ด.ช.ธนกร พลจันทร (ไอซ) กระตือรือรนในการทำกิจกรรมตางๆ และมีน้ำใจนำสื่อมาแบงปน

 ในการเรียนรวมกับเพื่อนอยางสม่ำเสมอ

อ.2/2 ด.ช.ภัทรพล ดานกุล (พัตเตอร) และ ด.ช.ปรินทร ประภาวัต (ฮอนโน) มีจิตอาสาชวยยกกลองขนม ยกตะกราแปรงสีฟนไปตากทุกวันและพูดไพเราะ

อ.2/3 ด.ช.ชนน ภูเจริญ (ปลาวาฬ) และ ด.ญ.ปริญ คูหาเปรมกิจ (ปนปน) ดูแลตนเอง อาบน้ำ แตงตัว รับประทานอาหารไดอยางดีท้ังท่ีบานและโรงเรียน

อ.2/4 ด.ช.กฤติน ธนากิตติศักด์ิ (เต็ป) และ ด.ช.ณธีพัฒน หวยหงสทอง (บอสตัน) กระตือรือรนในการเรียน ใหความรวมมือในการทำกิจกรรม

 และเตรียมอุปกรณตางๆ

อ.2/5 ด.ญ.ณัฐนิชาต คงวิชาสวัสดิ์ (ปาลมมี่) และ ด.ช.ภูวสิษฏ วงศประเสริฐกุล (นอรท) มีน้ำใจนำสื่อการเรียน หนังสือ เกมและของเลนตางๆ

 มาแบงปนใหเพื่อนไดเรียนรู

อ.2/6 ด.ญ.ชลิตา ชีวรัตนพร (ฟา) และ ด.ช.พีรวัส  ศตชัยวิรุจน (รุจน) มาโรงเรียนแตเชา กระตือรือรนในการทำกิจกรรมตางๆ และพูดไพเราะ

อ.3/1 ด.ญ.สวรส ซุน (โรส) และ ด.ญ.มิลาน ต้ังศิริพัฒน (มิลาน) เพ่ือนๆ ลงคะแนนใหวาเปนเด็กท่ีต้ังใจเรียน ควบคุมตัวเองไดดีและมีน้ำใจดีเย่ียม

อ.3/2 ด.ญ.กันตพนิต กุลทรัพยตระกูล (บูเก) และ ด.ญ.เชอริส รุงสาโรจน (เบลล) ตั้งใจเรียน มีน้ำใจ ชวยเหลืองานในหองโดยไมตองบอก

อ.3/3 ด.ญ.ชนากานต โหลทอง (ไนซ) และ ด.ช.ภูริพัฒน ฤดีสิริโชติ (ภูผา) มีน้ำใจคอยชวยปดไฟหองน้ำเสมอและรับผิดชอบนำส่ิงของมาโรงเรียน

 ทุกครั้งเมื่อไดรับมอบหมาย

อ.3/4 ด.ช.ธีราธร มุกดาเพชรรัตน (เพิรธ) และ ด.ญ.พิชญา พรอมทวีสิทธ์ิ (พิณ) ต้ังใจเรียน ดูแลตนเองไดดี สุภาพเรียบรอยและเปนตัวอยางท่ีดีใหแกเพ่ือน

อ.3/5 ด.ญ.นันทนภัส รัตนนาคินทร (พิตตา) และ ด.ช.ณสิริ ตัณฑรัตน (คิวพี) พูดไพเราะ มีความสุภาพเรียบรอย มีมารยาท ชอบชวยเหลือครู

 ทุกเรื่องที่สามารถชวยได

อ.3/6 ด.ช.ณริต สกุลยืนยง (ปนปน) และ ด.ช.ปณณ นฤมิตรเรขการ (แปบแปบ) ปฏิบัติตามขอตกลงไดดี มีน้ำใจ ตั้งใจรวมกิจกรรมเสมอ



ถายทอดโดย : ครูสุนิดา บุญทอย
 ครูรัชฎาพร ปาคุต
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การสอนลูกใหรูจักพึ่งพาตนเองตามแนวคิดมอนเตสซอรี ถือเปน

แนวทางหนึ่งที่พอแมสามารถนำไปจัดกิจกรรมและสภาพแวดลอม

ในครอบครัว ใหโอกาสและเวลาแกเด็กในการพัฒนาและสงเสริมใหเด็ก

ไดพัฒนาดวยความเขาใจ ขณะเดียวกันผูปกครองก็สามารถมองเห็น

พัฒนาการของเด็กๆ ที่คอยๆ พัฒนาไปอยางมั่นใจภายใตบรรยากาศ

ของความรักและความอบอุนจากครอบครัว ฉบับนี้จึงขอนำเสนอ

กิจกรรมที่ฝกใหเด็กลงมือทำอยางสรางสรรค

1 ·Ñ¡ÉÐªÕÇÔµ
เปนกิจกรรมที่เตรียมความพรอมในดานทักษะชีวิตที่สำคัญใหแกเด็ก

เปนกิจกรรมที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆ จนชำนาญแลวก็จะปฏิบัติเองโดย

อัตโนมัติ ในเวลาที่เด็กทำกิจกรรมเขาจะรูสึกถึงความสำเร็จและเห็น

คุณคาของตนเองเมื่อไดทำกิจกรรมตางๆ ไดโดยไมตองให ใครชวย

กิจกรรมแรกเปนการสอนสุขอนามัยพ้ืนฐานทางรางกาย เชน การลางมือ

การหวีผม กิจกรรมตอมา คือ การชวยเหลือตนเอง เชน การสวมรองเทา

และเรียนรูเกี่ยวกับการเทน้ำจากภาชนะ ซึ่งจะชวยเด็กไดพัฒนาในดาน

ความสัมพันธของการทำงานระหวางมือกับตา 

2 ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÊÒ·ÊÑÁ¼ÑÊ
เด็กๆ มีประสาทสัมผัสที่ไวและมักใชอยางเต็มที่เพื่อเพิ่มพูนความรู

เกี่ยวกับสิ่งตางๆ รอบตัว กิจกรรมนี้นอกจากชวยกระตุนและพัฒนา

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 แลวยังสอนใหเด็กรูจักแนวคิดและคำศัพทใหม

อีกดวย ประสาทสัมผัสทุกสวนลวนเปนเคร่ืองมือการสอนตามธรรมชาติ

และชวยใหเด็กเขารวมกิจกรรมไดอยางเต็มที่ ผู ใหญมักจะใชประสาท

สัมผัสดานการมองเห็นและการไดยินเปนหลัก ดังนั้นในการแสดงวิธี

ทำกิจกรรมใหเด็กดู ผู ใหญควรพยายามใชประสาทสัมผัสทุกสวนเพ่ือให

เด็กไดฝกพัฒนาการทุกดาน เชน การแยกเสียง การคลำของ บันไดดนตรี

บอกรสชาติ เปรียบเทียบความแตกตางของกลิ่น

3 ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ò§´ŒÒ¹ÀÒÉÒ
เด็กๆ มีวิธีเรียนภาษาแตกตางจากผู ใหญ ถาเด็กสนุกสนานกับการทำ

กิจกรรม เขาก็จะ “ซึมซับ” ภาษาที่ไดรับการสอนไปดวย ซึ่งจะชวย

ปลูกฝงใหเด็กรักภาษาและหนังสือ ถาพวกเขาทำไดสำเร็จ การอาน

ก็จะเปนไปโดยธรรมชาติ เด็กอาจพัฒนาจากความสนใจเรื่องราว

คำคลองจอง เพลง หรือการคนควาเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองชอบ เชน

เปดโอกาสใหเด็กไดเลือกหนังสือเอง อานนิทานใหฟง จับคูตัวอักษร

อานจากบัตรภาพและบัตรคำ ทำบันทึก ทำหนังสือ

4 ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ò§´ŒÒ¹¤³ÔµÈÒÊµÃ�
คณิตศาสตรเปนแนวคิดที่เปนนามธรรม  การที่จะใหเด็กๆ ทำความ

เขาใจได จะตองทำใหเปนรูปธรรมใหมากที่สุดเทาที่จะทำได โดยเริ่มจาก

กิจกรรมที่เปนรูปธรรมแลวจึงตอยอดไปสูกิจกรรมที่เปนนามธรรม

เชน เกมจัดชุดสิ่งของประเภทเดียวกัน เรียงบล็อก 1-10 เรียงบัตรภาพ

เลข 1-10 จับคูจำนวนกับตัวเลข เขียนตัวเลขแลวบอกจำนวนสิ่งของ

การรวมจำนวนถึงสิบ การรวมจำนวนโดยใชตัวเลข เปนตน 

5 ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ò§´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
กิจกรรมนี้จะชวยกระตุนจินตนาการจากการที่เด็กๆ ไดลงมือทำ

หรือออกไปคนหาคำตอบดวยตนเอง เด็กๆ จะไดเรียนรูที่จะสังเกต

การรอคอยและกระบวนการตางๆ ท่ีนำไปสูคำตอบ ส่ิงเหลาน้ีจะชวยเด็ก

เกิดความสงสัยและอยากเรียนรูโลกรอบตัวมากขึ้น รวมทั้งการเห็น

คุณคาของตนเอง เพราะไดเรียนรูท่ีจะหาคำตอบใหกับคำถามของตนเองได

เชน เปรียบเทียบรูปรางใบไม - ตนไม การปลูกพืช การลอย - การจม

ของวัตถุ ฤดูกาล การทำอาหาร

ที่มา : Maja pitamic. 2552. Teach Me to Do it Myself.

 แปลโดย ศิริรัตน นีละคุปต (นานมีบุคสคิดดี้ ) กรุงเทพฯ 
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ป.1/1 ด.ช.ฉัตรชนก บุลสมบัติ ตั้งใจทำงาน มีความสามารถ

 ทางดานศิลปะเปนอยางมากและยังมีน้ำใจชวยเหลือเพื่อน

ป.1/2 ด.ช.กิตติภณ กัยวิกัย เปนเด็กเรียบรอย ตั้งใจเรียน

 มีความรับผิดชอบตองานของตนเอง พูดจาไพเราะและ

 ด.ญ.ชลิดา บุษยพันธ ไดรับเลือกจากเพื่อนๆ ใหเปน

 หัวหนาหองสามารถปฏิบัติหนาท่ีดูแลความเรียบรอยไดดี

 ชวยเหลือเพื่อนเปนแบบอยางที่ดีได

ป.1/3 ด.ช.กานต บุณยกะลิน เปนเด็กดี มีสัมมาคารวะ สุภาพเรียบรอย แตงกายถูกระเบียบ และ ด.ช.ปาฏิหาริย จิรบุญไพสิฐ ท่ีมาโรงเรียนแตเชา

 ทุกวัน มีน้ำใจชวยเหลือเพื่อนๆและงานตางๆของครูอยูเสมอ ขอใหรักษาความดีนี้ไวตลอดไป

ป.1/4 ด.ช.พีรพงศ พนาพิทักษกุล เปนนักเรียนที่มีน้ำใจและเปนแบบอยางที่ดี ในการชวยเหลืองานสวนรวมของหอง อีกทั้งมีความมั่นใจและ

 กลาแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค

ป.1/5 ด.ช.รชต สุวรรณมาศ เปนนักเรียนท่ีเปนท่ีรักของครูและเพ่ือนทุกคน พูดจาไพเราะ มีคำลงทายวา “ครับผม” เสมอ เต็มใจและพรอมท่ีจะ

 ชวยเหลือทุกคนเปนประจำ

ป.1/6 ด.ช.รัชชานนท โชติสกุลรัตน และ ด.ญ.ฮอลลี่ โฮลคอรฟท เปนเด็กดี มีระเบียบวินัย รูหนาที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติตามขอตกลง

 ของหองเรียนไดอยางดี และพูดจาไพเราะ

ป.2/1 ด.ญ.ปาลิตา สายุปถัมภ ขออาสาชวยจัดโตะ ลบกระดานในหองเรียนอยางสม่ำเสมอ และ ด.ช.ปภาวิน สุวรรณกนิษฐ ตั้งใจเรียน

 อยางสม่ำเสมอ เชื่อฟงครูดีมาก เปนนักเรียนตัวอยางที่ดี

ป.2/2 ด.ญ.ธนาภิญญา ตีรณสาร ด.ญ.ฟาใส เชลซี วอง และ ด.ช.จิรธรรม บุญเกิด มีน้ำใจชวยจัดหนังสือ ดูแลความเรียบรอยภายในหองเรียน

 โดยไมตองบอก

ป.2/3 ด.ญ.พิมพฟา รุงตระกูลชัย ด.ญ.ปณฑารีย อำนวยกิจวณิชย ด.ญ.สูขวัญ ตันคงจำรัสกุล ด.ญ.พิมพมาดา วัฒนศิริธรรม และ

 ด.ช.ฉัตรชัย ศรีภักดีวงศ คอยอาสาแจกสมุด หนังสือใหเพ่ือนเปนประจำและขอช่ืนชมนักเรียนท่ีมีจิตอาสาพับกลองนมถือเปนการใชเวลาวาง

 ใหเปนประโยชนไดแก ด.ช.รวิวัสต รัตนวิมล ด.ช.กฤษฎิ์ เลาหวณิช ด.ญ.อรญา อัศภาภรณ และ ด.ช.วชิรวิทย สิริรัชฏา

ป.2/4 ขอชื่นชมนักเรียนหอง ป.2/4 ทุกคน ที่รวมนำอุปกรณปใหมมาตกแตงหองใหสวยงาม

ป.2/5 ด.ช.พฤทธิ์ สันติจิตรุงเรือง และ ด.ช.อภิณัฐ ธีระกุลชัย มีน้ำใจชวยเหลืองานครูอยูเสมอ        

ป.3/1 ด.ช.ศักดิธัช ดิษฐคลาย มีน้ำใจชวยจัดแฟมงาน หนังสือใหมีความเรียบรอย โดยอาสาทำดวยตนเอง 

ป.3/2 ด.ช.ธราธร องอาจสกุลม่ัน และ ด.ช.พศวัต คำภีระ มาโรงเรียนแตเชา ชวยเปดไฟ เปดประตูสงงานแตเชามีน้ำใจชวยเหลือคุณครู

  ป.3/3 ด.ญ.คริษฐา ฮาวล แตงกายเรียบรอย รักษาความสะอาดของตนเองไดดี มาโรงเรียนเชา อาสาทำงานตามความสามารถ

  ป.3/4 ด.ช.ณาคิน พลไทย มีมารยาทดี พูดจาไพเราะ ออนนอมถอมตน ต้ังใจเรียนมีความรับผิดชอบดี และ ด.ญ.ภัทรดา วนะชิวะนาวิน

  เต็มใจชวยแตงหองเตรียมตัวสูเทศกาลปใหมไดอยางสวยงาม

  ป.4/1 ขอชื่นชมนักเรียน ป.4/1 ทุกคน ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีพัฒนาการดานความรับผิดชอบในงานตางๆ

  อยางเห็นไดชัด ครูมีความภาคภูมิใจที่มีนักเรียนทุกคนเปนลูกศิษย

   ป.4/2 ขอช่ืนชมเด็กดี เด็กเกง หอง ป.4/2 ทุกคน ท่ีต้ังใจสอบ ขอใหรักษาความดีน้ี ดังเกลือรักษาความเค็ม

   ป.4/3 ด.ญ.น้ำใส เฮอรไมโอนี วอง เปนนักเรียนท่ีมีน้ำใจ พูดจาไพเราะ เปนเพ่ือนท่ีดีของเพ่ือนๆ ทุกคน

   ชวยแจกเอกสารและงานตางๆ ใหกับเพื่อน

   ป.5/1 ด.ช.กฤติณณ มาชู ตั้งใจเรียนและรูจักหนาที่ของตนเอง เปนแบบอยางที่ดีใหกับเพื่อนได

   ป.5/2 ขอช่ืนชมนักเรียนท้ังหอง ท่ีต้ังใจเรียนดีมากข้ึน ทำใหคุณครูหลายทานไมตองเหน็ดเหน่ือยกับการสอน 

   ป.6/1 ด.ช.สุขวุฒิ ปฐพาณิชยโชติ มีความรับผิดชอบในการทำงานมักจะทำงานอยางมุงม่ันจนงานสำเร็จ

   ป.6/2 ด.ช. สุปวีณ ศรีหาผล มีจิตอาสา ชอบชวยเหลือและตักเตือนเพื่อนในหองมีความเปนกลาง

   และเปนคนมีเหตุผล เปนแบบอยางที่ดีใหแกเพื่อน

                                                                                   ป.6/3 ด.ญ.ณิชา อภินันทรัตนกุล ท่ีมีมารยาทชวยเหลืองานครู

                                                                                   มีนิสัยนอบนอม

นักเรียนช้ัน ป.2/3 ชวยกันประกอบตนคริสตมาส
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ถายทอดโดย : ครูเรวัต ทองมา

ส.ค.ส. พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรปมะเส็ง 2556

พรอมภาพฝพระหัตถ เพื่อเปนสิริมงคลแกพสกนิกรไทยทั้งปวง

ทั้งนี้ พรพระราชทานของสมเด็จพระเทพฯ นั้น มาจากกลอนแปด ความวา

“โบราณาจารยทานกลาวไว

เรียนอะไรใหรูดูดีกอน

ใหกระจางสวางแจงทุกขั้นตอน

ตามครูสอนหรือวาคนควาเอา

รู ไมจริงเรียกวารูงูๆ ปลาๆ

ปมะเส็งแปลวางูไงเลา

เอาแคงูอยาเอาปลามาใหเรา

รูจริงจะไมอับเฉาเปนสุขเอย”

มะเส็ง เปนชื่อปที่ 6 ของรอบปนักษัตร มีสัญลักษณเปนงูเล็ก พุทธศักราชที่ตรงกับปมะเส็ง เชน พ.ศ.2508 พ.ศ.2520 พ.ศ.2532

พ.ศ.2544 พ.ศ.2556 พ.ศ.2568  พ.ศ.2580 และ พ.ศ.2592 เปนตน โดยวันที่เริ่มตนและสิ้นสุดรอบปนักษัตรไมแนนอนเมื่อเทียบกับ

ปฏิทินสากลและนับตางกันระหวางแบบจีนกับแบบไทยมีสีประจำปคือสีสมและสีฟาเปนปธาตุไฟและมีทิศประจำปคือทิศตะวันออกกับ

ทิศตะวันออกเฉียงใต

ที่มา : www.th.wikipedia.org

 www.tkthai.com

“จงรูจริง อยารูแคงูๆ ปลาๆ

แลวจะสบายตลอดป”
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กิจกรรมวันครสิตมาส ระดบัประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
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Secondary Talk

ม.1 ด.ช.รัชชานนท โอกาวา ด.ช.ภัคพล ตันวัฒนา ด.ญ.ญาณา วรปญญา

 มีน้ำใจชวยเหลืองานตางๆ โดยครูไมตองบอก

ม.2 ด.ช.โอภาษ ล่ีทองอิน มีจิตอาสาชวยเหลืองานสวนรวมหลายคร้ัง

 โดยมักจะอาสาเปนคนแรกเสมอ ขอใหรักษาความดีเชนน้ีตลอดกาล

ม.3 ด.ช.ณัฐณัตร โอฬารรักษธรรม เปนนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ

 ดีขึ้นอาจารยหลายทานฝากชื่นชม และด.ญ.ศนิชา ชำนิบรรณการ

 ที่มีความสามารถดานกีฬาแตยังแบงเวลาซอมกับเวลาเรียน

 ไดเปนอยางดี

ม.4 ขอชมเชยนักเรียนทุกคน ที่มีจิตอาสาจัดบอรดเทศกาลปใหม

 ระดับมัธยมศึกษาดวยความตั้งใจ

ม.5 น.ส.วชิราภรณ ศรีสกุล ท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน

 เปนอยางดี

ม.6  ครูทุกทานขอแสดงความยินดีกับ น.ส.อาศยา พักตรวงศสกุล

 ที่ขยันหมั่นเพียรและมีความมุมานะจนสามารถสอบเขาเรียนตอ

 ในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

 เจาคุณทหารลาดกระบังไดดังท่ีหวัง และขอเปนกำลังใจใหนักเรียน

 ม.6 ทุกคนสอบเขามหาวิทยาลัยไดตามที่หวังทุกคน
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ถายทอดโดย : ครูฉลอง อารียจิตต

สรรหามา
เลา

นานาสาระศรีสุขนาฏกรรมคอนเสิรต

และ การแสดงโขน
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดงรายการ ศรีสุขนาฏกรรมคอนเสิรต
และการแสดงโขน ณ โรงละครแหงชาติ สนับสนุนสงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ดานนาฎดุริยางคศิลปและเปนศูนยกลางของการ เผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

รายการแสดง ณ โรงละครแหงชาติ กร�งเทพ ประจำป 2556
ครั้งที่ วัน เดือน ป เวลา รายการแสดง
   1 อาทิตยที่ 6 มกราคม 2556 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญสมร

   2 เสารที่ 12 มกราคม 2556 14.00 น. รายการศิลปากรคอนเสิรต ชุด Children's Day Concert

   3 อาทิตยที่ 13 มกราคม 2556 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญสมร

   4 ศุกรที่ 18 มกราคม 2556 17.00 น. รายการดนตรีไทยไรรสหรือชุดหลากลีลานาฏะ - ดนตรี 1

   5 ศุกรที่ 25 มกราคม 2556 17.00 น. รายการศรีสุขนาฏกรรม

   6 อาทิตยที่ 3 กุมภาพันธ 2556 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญสมร

   / งดการแสดงเนื่องในงาน ร.2

   7 เสารที่ 9 กุมภาพันธ 2556 14.00 น. รายการศิลปากรคอนเสิรต ชุด Classical in Touch

   8 อาทิตยที่ 10 กุมภาพันธ 2556 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญสมร

   9 ศุกรที่ 15 กุมภาพันธ 2556 17.00 น. รายการดนตรีไทยไรรสหรือชุดขับขานวรรณคดี 1

  10 ศุกรที่ 22 กุมภาพันธ 2556 17.00 น. รายการศรีสุขนาฏกรรม

  11 อาทิตยที่ 3 มีนาคม 2556 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญสมร

   / งดการแสดงเนื่องในงานพิธีมอบรางวัลสุพรรณหงส (กระทรวงวัฒนธรรมรวมกับ

   สมาพันธภาพยนตร)

  12 เสารที่ 9 มีนาคม 2556 14.00 น. รายการศิลปากรคอนเสิรต ชุด ฟงเพลงสบาย คลายรอน

  13 อาทิตยที่ 10 มีนาคม 2556 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญสมร

  14 ศุกรที่ 15 มีนาคม 2556 17.00 น. รายการดนตรีไทยไรรสหรือชุดดนตรีไทยพรรณนา 1 "พริ้งพราย สำเนียง เสียงดีดสี"

  15 ศุกรที่ 29 มีนาคม 2556 17.00 น. รายการศรีสุขนาฏกรรม

  16 อาทิตยที่ 7 เมษายน 2556 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต ละครนอก เร่ืองพระอภัยมณี ตอนเพลงปพิศวาสและเพลงปพิฆาต

  17 เสารที่ 13 เมษายน 2556 14.00 น. รายการศิลปากรคอนเสิรต / งดการแสดงเนื่องในวันสงกรานต

  18 อาทิตยที่ 14 เมษายน 2556 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต ละครนอก เร่ืองพระอภัยมณี ตอนเพลงปพิศวาสและเพลงปพิฆาต

   / งดการแสดงเนื่องในวันสงกรานต

  19 ศุกรที่ 19 เมษายน 2556 17.00 น. รายการดนตรีไทยไรรสหรือชุดธรรมะบันเทิง 1

  20 ศุกรที่ 26 เมษายน 2556 17.00 น. รายการศรีสุขนาฏกรรม
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ถายทอดโดย : นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4

ดังน้ัน หากจะกลาววา ดนตรีคือศิลปะแขนงหน่ึงท่ีมีความสำคัญตอมนุษยชาติอยางยาวนานมาทุกยุคทุกสมัย จึงมิใชการกลาวเกินจริง

แมแตนอยเพราะดนตรีเปรียบเหมือนอาหารทิพยที่บำรุงใจใหอิ่มเอม เปนสรรพเสียงที่กระทบทุกทวงทำนองของการใชชีวิต ทั้งเศรา

เหงา รัก ภักดี ปลุกใจ และอีกหลายอารมณที่ ไมมีใครเขาถึง จากความสำคัญของดนตรีดังกลาว เปดประตูสูอาเซียนฉบับนี้ จึงอาสา

พาผูอานชาวสาธิตพัฒนาทุกทานไปทำความรูจักเคร�องดนตรีที่นาสนใจของประเทศสมาชิกอาเซียนกันคะ

เคร�องดนตรีประจำชาติ

สุนทรียภาพ

  แหงอาเซียน

“ชนใดไมมีดนตรีกาล ในสันดานเปนคนชอบกลนัก” เปนคำกลาวอมตะและทรงคุณคาเหนือกาลเวลา

จากพระราชนิพนธแปล ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (ตนฉบับของ วิลเลี่ยม เช็กสเปยร)

Debakan ถูกดัดแปลงมาจาก

ทางตะวันออกกลางช่ือมาจากคำวา Debak

ซ่ึงแปลวา ตี Debakan จึงหมายถึง ท่ีใชตี

Debakan มีรูปรางคลายกับนาิกาทราย

หรือกรวยโดยทั่วไปแลวจะมีความยาว

มากกวา 2 ฟุต และมีเสนผาศูนยกลาง

วัดถึงสวนที่กวางที่สุดชั้นนอกมากกวา

หนึ่งฟุตชั้นนอกสุดของกลองมีลักษณะโคงเวาทำดวยไมหรือลำตนของ

ตนมะพราว หนากลองถูกขึงจนตึงทำจากหนังแกะหนังควาย หนังกวาง

หรือหนังงู

Kulintang พบไดโดยทั่วไปใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต Kulintang

เปนชื่อของวงมโหรีและยังเปนชื่อของ

เครื่องดนตรีนำอีกดวย Kulintang เปน

เครื่องสงสัญญาณในสมัยดั้งเดิมของ

ชนพื้นเมือง ประกอบดวยฆองประมาณ

8 อันจะวางอยูบนฐานที่ประดับลวดลาย

ฆองแตละลูกจะใหเสียงดนตรีท่ีแตกตางกันมักจะเลนโดยผูเลนคนเดียว

พรอมกับไมขนาดเล็ก 2 อัน

Gangsa เปนเคร่ืองดนตรีประกอบ

การเตนแบบพ้ืนเมืองและใชในการขอพร

จากพระเจาเพื่อใหโชคดี มีวิธีการเลน

Gangsa หลายวิธีในฟลิปปนสโดยเฉพาะ

ชาว Cordillera และชนเผาอื่นๆ ตางก็มี

Gangsa ที่เปนของตนเอง

Chimes กระดิ่งเปนเครื่องที่ทำให

เกิดเสียงอยางงายเปนเครื่องเคาะมักจะ

มีรูเปดดานหน่ึงปดดานหน่ึง ซ่ึงทำใหเกิด

เสียงกอง เมื่อเคาะลักษณะเดนเพิ่มเติม

คือมีลูกกระดิ่งหอยอยูในตัวสวนใหญ

กระด่ิงมักจะทำโดยโลหะแตกระด่ิงเล็กๆ

สามารถใชเซรามิกหรือแกวทำก็ไดมีขนาด

ตามแตการใชงาน

Gandingan เปนชุดของฆองแขวน

ขนาดใหญ 4 อัน ใชเลนเปนสวนหน่ึงของ

วงมโหรี Kulingtan เม่ือรวมเขากับวงแลว

Gandingan จะมีหนาที่เปนเครื่องดนตรี

ช้ินท่ีสองเลนหลังจากเคร่ืองดนตรีทำนอง

หลัก เม่ือเลน Gandingan เด่ียวๆ จะเปน

สัญญาณสื่อสารโดยสงขอความหรือ

คำเตือนในระยะไกล

Kudyapi เปนพิณรูปคลายเรืออยูใน

ตระกูลเดียวกับ Sape ที่พบที่บอรเนียว

และอินโดนีเซียถูกจัดใหอยูในตระกูล

“เครื่องดนตรีคลายกีตารที่มีรูปทรงเรือ”

บางคร้ัง Kudyapi จะมีความยาวประมาณ

4 ถึง 6 ฟุต
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 ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร

Guzheng เปนเคร่ืองดนตรีด้ังเดิม

ของจีน เปนแมแบบของ Koto เครื่อง

ดนตรีญี่ปุน Yatga  เครื่องดนตรีของ

มองโกเลีย และ Kayageum เคร่ืองดนตรี

ของเกาหลีแมแบบของ Guzheng คือ Se

(เคร่ืองดนตรีประเภทสายโบราณของจีน)

สายของมันแตเดิมแลวทำดวยไหมจากน้ัน

ก็เปล่ียนเปนสายโลหะและเหล็กท่ีพันดวยไนลอนตามลำดับ จำนวนสาย

ของ Guzheng จะมีจำนวนไมแนนอนอยางนอยท่ีสุดมี 6 เสน หรือมาก

ที่สุด 23 เสน

Dizi เปนขลุยจีนดั้งเดิมมีปุม 3 ปุม

อาจจะมีแผนบางๆ เพื่อปดรูไวเพื่อทำให

เกิดเสียงรัวเชื่อกันวา Dizi นำมาจาก

ทิเบตในชวงยุคราชวงคฮ่ันและต้ังแตน้ันมา

ก็มีการใช ในประเทศจีนมาเปนเวลากวา

2 พันปแลวผูเลนจะมีเทคนิคในการเปา

มากมายซ่ึงก็จะทำใหเกิดเสียงท่ีแตกตาง

กันไป

Erhu เกิดขึ้นในประเทศจีนในสมัย

ราชวงศถังเปนซอสองสายที่เลนบนตัก

เสนสายจะมีระดับเสียง 5 ระดับ ใชคันชัก

ในการสีมีรูปแบบหลายชนิดโดยรูปราง

และกลองเสียงก็จะแตกตางกันออกไป

Erhu กลายมาเปนเครื่องดนตรีหลักใน

อุปรากรจีน

Pipa มีรูปรางเหมือนผลแพรเปน

เครื่องดนตรีมาเปนเวลายาวนานกวา

2 พันปในจีน วิธีการเลนคือใชทุกนิ้ว

ขางขวายกเวนนิ้วหัวแมมือกดสายจาก

ขวาไปซายและใชนิ้วหัวแมมือขวาดีด

จากซายไปขวา เม่ือเร่ิมแรกสายจะถูกดีด

ดวยปกอันใหญจากนั้นก็คอยๆ เปลี่ยน

มาใชนิ้วขางขวาแทน

Saung เปนเครื่องดนตรีพื้นเมือง

มีจุดเดนตรงที่เปนพิณโบราณของชาว

พื้นเมืองที่ยังคงอยูจนถึงทุกวันนี้

 เคร�องดนตรีประจำชาติของ

 ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

Myan Masaing Maing

หรือที่เรียกวาวงมโหรีของพมาซี่งมี

กลิ่นอายของวงออเคสตรา นิยมเลน

ในอาคาร

Yangqin มีลักษณะคลายกับขิม

ของประเทศไทยมาจากประเทศแถบ

ตะวันออกกลาง โดยมีรูปแบบแตกตาง

กันไป ซึ่งเปนที่นิยมทั้งในประเทศจีน

รวมไปถึงยุโรปกลาง ตะวันออกกลาง

อินเดียและปากีสถานอีกดวย Yangqin

ใชเลนอยูในวงหรือเลนเดี่ยวก็ได

Konghou มีลักษณะคลัายพิณ

คอนเสิรตในตะวันตกคือสายของ Konghou

จะถูกพับเพื่อทำใหเกิดแถวสองแถว

ซึ่งทำใหผูเลนสามารถใชเทคนิคการเลน

ชั้นสูงได สายที่มีสองแถวนั้นยังเหมาะกับ

การเลนจังหวะเร็วและเสียงประกอบดวย

Gaohu เปนเครื่องดนตรีหลักของ

เพลงกวางตุงและเพลงอุปรากรจีน Gaohu

มีลักษณะคลายกับ Erhu แตมีกลองเสียง

ที่มีน้ำหนักเบากวาโดยทั่วไปกลองเสียง

จะเปนวงกลม และมีระดับเสียงที่สูงกวา

คือ 5 ระดับดวยกันและมีเสียงที่กังวาน

กวาเมื่อเทียบกับ Erhu

Veena เปนเคร่ืองดีดท่ีสวนใหญแลว

จะใชในดนตรี Carnatic (ดนตรีที่เลนกัน

ทางตอนใตของอินเดีย) รูปแบบของ Veena

มีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป โดยเรียก

ผูที่เลน Veena วา Vainika

Zhongruan เปนเคร่ืองดีดของจีน

ที่อาจจะใชนิ้วหรือปกดีดก็ไดมีลักษณะ

คลายกับ Pipa มีคอต้ังตรง มีกลองเสียง

เปนวงกลมและมีลวดลายสลัก
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 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

Tawak Tawak ทำจากทองเหลือง

พบที่ซาราวักบนเกาะบอรเนียวซึ่งไดรับ

อิทธิพลจากประเทศจีนเห็นไดจากการท่ีมี

ลวดลายดานหนาเปนรูปมังกร สัตวทะเล

ปู ปลา สวนขอบดานขางเปนรูปจระเข

และปลา

Gambus มีลักษณะคลายกีตาร

มีสายทั้งหมด 12 เสน ดีดดวยปก

ไมเหมือนกับเครื่องดนตรีตะวันตก เชน

แมนโดลินตรงท่ี Gambus ไมมีลายสลัก

ซ่ึงการปรับเสียงและรูปแบบการเลนนั้น

มีสวนคลายคลึงกับเครื่องดนตรีของ

ชาวอาหรับ

Gandang เปนคำทั่วไปที่ใชแสดง

ความหมายถึงกลองทุกชนิดตัวกลอง

มีขนาดยาว ผิวหนาของกลองมีสองดาน

ซึ่งมีขนาดตางกันทำมาจากหนังแกะหรือ

หนังวัว หนังกลองแนบชิดไปกับตัวกลอง

ดวยเสนหวายพบไดท่ีกลุมของ Gamelan

ของชาวชวาในรัฐยะโฮร และเปนเครื่อง

ดนตรีที่สำคัญในการแสดงดนตรีในโรงมหรสพเชนเดียวกับ Gamelan

 เคร�องดนตรีประจำชาติของ

 ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
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Krapeu เปนเครื่องดนตรีคลาสสิค

ของกัมพูชาสมัยปจจุบัน มีรูปรางเหมือน

จะเขประดับดวยลวดลายมีสามสายสำหรับ

ดีด มักจะมี 3 หรือ 5 ขารองรับตัวเคร่ือง

ใชสำหรับเปนเคร่ืองดนตรีในงานแตงงาน

Sampho เปนกลองยาวขนาดเล็ก

ของชนพ้ืนเมืองในประเทศกัมพูชามีสองหัว

ลักษณะคลายกับตะโพนและเลนโดยการ

ใชมือสองมือผูเลน Sampho เปนผูนำ

กลุมเคร่ืองเปาและกลองคอยกำหนดจังหวะ

Tro ซอกัมพูชาเปนเครื่องดนตรี

พื้นเมืองประเภทเครื่องสายของกัมพูชา

ตัวซอทำมาจากกะลามะพราวชนิดพิเศษ

ปลายขางหนึ่งจะถูกปดดวยหนังสัตว

สายท้ังสามทำมาจากเสนไหม มีลักษณะ

คลายคลึงกับซอสามสายของไทย
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 เคร�องดนตรีประจำชาติของ

 ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย

Serunai เปนเครื่องเปาดั้งเดิม

ของชาวมาเลยที่มีมานานและเลนโดย

ชุมชนชาวมาเลยในรัฐกลันตันชายฝงทะเล

ตะวันออกของมาเลเซีย ตัว Serunai

มีรูที่ใชนิ้วปดขางหนา 7 รู ขางหลัง 1 รู

จะสรางเสียงผานรูตางๆ เปาไปพรอมๆ

กับการแสดงวายัง กุลิต (การเลนหนัง-

ตะลุง) หรือวงมโหรีหลวง

Rebab เปนเครื่องดนตรีพื้นเมือง

ของชาวมาเลยประเภทเคร่ืองดีดสามสาย

สวนโคงของตัวเครื่องที่ยื่นออกไปเปน

ไมเนื้อแข็งรูปสามเหลี่ยม มักจะทำจาก

ไมของตนขนุนดานหนาตัวเครื่องปดดวย

แผนกระเพาะดานในของวัวใชกอนขี้ผึ้ง

เล็กๆ ยึดกับสวนตัวเครื่องดานบนทาง

ซายมือเพื่อขึงหนาใหตึง

Sape เปนเครื่องดนตรีที่มีลักษณะ

คลายกีตาร Sape ถูกทำใหโคงงอดวย

ลำไมเครื่องดนตรีสมัยใหมจำนวนมาก

มักจะมีความยาวเปนเมตร Sape เปน

เคร่ืองดนตรีแบบท่ีเรียบงาย เสนแตละเสน

จะเปนหนึ่งเสียงสวนเสนที่เสริมเขามา

จะถูกดีดเพื่อใหเกิดเสียงต่ำ ดนตรี Sape

มักจะไดรับแรงบันดาลใจจากความฝน

Kulintangan ประกอบดวยฆอง

เล็กๆ 8-9 ลูกวางเรียงตอกันตามระดับ

ทำนอง ผูเลนจะน่ังบนพ้ืนหนาเคร่ืองดนตรี

และตีดวยไมที่ถูกหุมดวยผาเล็กๆ เปน

เครื่องดนตรีโบราณของชาว Bajaus

ชาว Dusun และชาว Kadazan มักเลน

ในวันงานเทศกาล เชน งานแตงงานและ

พิธีกรรมทางศาสนา โดยเลนรวมกับฆอง (Gong) พื้นเมืองชนิดอื่นๆ
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 เคร�องดนตรีประจำชาติของ

 ประเทศสาธารณรัฐอินโดนเีซีย

Gamelan เปนกลุมเครื่องดนตรี

ประกอบดวยเคร่ืองดนตรีหลากหลายชนิด

เชน metallophones xylophones และ

gongs ขลุยไมไผ อาจมีนักรองดวยก็ได

คำวา “Gamelan” มาจากคำของชาวชวา

คำวา “Gamel” มีความหมายวา ตี หรือ

เคาะและตัวทาย “an” ใสเพ่ือทำใหนามน้ัน

เปนพหูพจน

Angklung มีถ่ินกำเนิดท่ีอินโดนีเซีย

โดยชาวชุนดาใชและเลนมาตั้งแตสมัย

โบราณ ทำมาจากทอไมไผ 2 ช้ิน แนบกับ

โครงไมไผทอมีลักษณะเปนวงโคงเวลาเขยา

จึงเกิดเสียงกองกังวานฐานของโครงนั้น

จะถูกยึดกุมดวยมือเดียวขณะท่ีอีกมือหน่ึง

เขยาอยางเร็วจากดานหนึ่งไปดานหนึ่ง

Angklung ทั้งสามอันหรือมากกวานั้นโดยจะแสดงเปนกลุม แตละอัน

จะเลนเพียงโนตเดียวและเมื่อเสียงของแตละอันรวมกันก็จะเกิดเปน

ทวงทำนองหลักขึ้น นับเปนเครื่องดนตรีที่ไดรับความนิยมทั่วทั้งเอเชีย-

ตะวันออกเฉียงใต

Gambang หรือที่เรียกวา Gam-

bangkayu เปนเครื่องดนตรีที่มีลักษณะ

คลายกับระนาดท่ีใชในหมูชาวอินโดนีเซีย

และทางตอนใตของฟลิปปนสในวงมโหรี

Gamelan และ Kulintang

กลองยาว เปนเคร่ืองดนตรีสำหรับ

ตีดวยมือ ตัวกลองทำดวยไมมีลักษณะ

กลมกลวง ขึงดวยหนังมีหลายชนิด

ถาทำดวยหนังหนาเดียว มีรูปยาวมาก

ใชสะพายในเวลาตี เชื่อกันวากลองยาว

ไดแบบอยางมาจากพมา เครื่องดนตรี

ที่ใชบรรเลงรวมมี ฉิ่ง ฉาบเล็ก กรับ

โหมง เรียกการเลนชนิดนี้วา “เถิดเทิง” หรือ “เทิงกลองยาว” ที่เรียก

เชนนี้เขาใจวาเรียกตามเสียงกลองที่ตีและตามรูปลักษณะกลองยาว

ฆองวง เปนเครื่องดนตรีประเภท

เพอรคัสชัน ทำดวยโลหะท่ีมีหลายรูปแบบ

คำวาฆองน้ันมีท่ีมาจากภาษาชวา ปรากฎ

การใชฆองในหลายชาติในทวีปเอเชีย

เชน จีน อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย เปนตน

ปจจุบันฆองเขาไปมีสวนในดนตรีตะวันตก

ดวยเชนกัน

 เคร�องดนตรีประจำชาติของ

 ประเทศราชอาณาจักรไทย

ขิม เดิมน้ันเปนเคร่ืองดนตรีประเทศจีน

เร่ิมเขามาสูประเทศไทยในสมัยรัชการท่ี 4

นักดนตรีของไทยไดดัดแปลงโดยเปลี่ยน

จากสายลวดมาเปนสายทองเหลืองใหมี

ขนาดโตข้ึน เทียบเสียงเรียงลำดับไปตลอด

ถึงสายต่ำสุด เสียงคูแปดมือซายและ

มือขวามีระดับเกือบจะตรงกัน เปลี่ยน

ไมตีใหมีขนาดที่ใหญขึ้นและกานแข็งขึ้น หยองที่หนุนสายีความหนา

กวาเดิม เพ่ือใหเกิดความสมดุลและเพ่ือเพ่ิมเสียงใหมีความดังมากย่ิงข้ึน

และไมใหเสียงที่ออกมามีความแข็งกราวจนเกินไป ใหทาบหนังหรือ

สักหลาดตรงปลายไมตี สวนที่กระทบกับสายทำใหเกิดความนุมนวล

และนิยมบรรเลงรวมอยูในวงเครื่องสายผสมของไทยในปจจุบัน

ซอสามสาย เปนเครื่องดนตรีไทย

จำพวกเคร่ืองสาย มีขนาดใหญกวาซอดวง

หรือซออู และมีลักษณะพิเศษคือมีสามสาย

มีคันชักอิสระ กะโหลกซอมีขนาดใหญ

นับเปนเครื่องดนตรีที่มีความสงางาม

ชิ้นหนึ่งในวงเครื่องสาย ผูเลนจะอยูใน

ตำแหนงดานหนาของวง เปนซอที่มีมา

แตโบราณ มีเสียงไพเราะ นุมนวล รูปรางวิจิตรสวยงามกวาซอชนิดอื่น

เปนเครื่องดนตรีชั้นสูงใชในราชสำนัก

ระนาดเอก มีวิวัฒนาการมาจากกรับ

โดยการนำเอากรับที่มีขนาดเล็กบาง

ใหญบาง สั้นบาง ยาวบาง มารวมกัน

เปนชุมจึงมีระดับเสียงที่แตกตางกัน

เริ่มมีการนำเอาระนาดเอกมาประสมใน

วงดนตรีสมัยกรุงศรีอยุธยาสวนประกอบ

ของระนาดเอกมีอยูดวยกัน2 สวนใหญ

คือ รางและผืนระนาด หนาที่ในการบรรเลงระนาดเอกประสมรวมอยู

ในวงมโหรี วงเครื่องสายผสมวงปพาทยไมนวม วงปพาทยนางหงส

วงปพาทยดึกดำบรรพ และวงปพาทยมอญ โดยทำหนาท่ีเปนผูนำของวง

ระนาดทุม ในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชการที่ 3 แหง

กรุงรัตนโกสินทร โดยประดิษฐขึ้นใหเปน

เครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงทุมต่ำ กับ

ระนาดเอก ซ่ึงเปนเคร่ืองดนตรีท่ีมีเสียงสูง

ระนาดทุมผสมรวมอยูในวงมโหรี วงปพาทย

ไมแข็ง วงปพาทยไมนวม วงปพาทยนางหงส

วงปพาทยดึกดำบรรพ และวงปพาทยมอญ โดยทำหนาท่ีบรรเลงหยอกลอ

ไปกับระนาดเอก เดินทำนองรองในทางของตนเองซ่ึงจะมีจังหวะโยนลอ

ขัดที่ทำใหเกิดความไพเราะและเติมเต็มชองวางของเสียง อันเปน

เอกลักษณของระนาดทุม



 เคร�องดนตรีประจำชาติของ

 ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Dan Nhi เปนเครื่องดนตรีประเภท

เครื่องสาย มีลักษณะคลายซอดวงของ

ไทยมีเสียงสูงต่ำ แตเอกลัษณเฉพาะ

Dan nhi คือ มี 2 สาย มีลักษณะยาว

ทำมาจากไหมถัก และกลองเสียงทำมาจาก

หนังงู ในปจจุบัน Dan nhi สายมักทำจาก

ลวด และกลองเสียงทำดวยไม

Dan Tranh เปนเครื่องดนตรี

ประเภทเคร่ืองสาย (เคร่ืองดีด) มีลักษณะ

คลายพิณ มีสายท้ังหมด 16 สาย ความยาว

ประมาน 100 ซม. เครื่องดนตรีชนิดนี้

ประดิษฐข้ึนโดยจักรพรรดิของจีน  Phuc Hi

ปจจุบัน Dan Tranh เปนเครื่องดนตรี

ที่นิยมอยางมากในหมูนักเรียนหญิงชาว

เวียดนาม 

 เคร�องดนตรีประจำชาติของ

 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Khene เปนเครื่องเปามีสิ้นโลหะ

เสียงเกิดจากลมผานส้ินโลหะไปตามลำไม

ที่เปนลูกแคนการเปาแคนตองใชทั้งเปา

ลมเขาและดูดลมออกดวย จึงเปายาก

พอสมควรแคนมีหลายขนาดบางขนาด

มีเสียงประสานอยูดวย แคนมีหลาย

ประเภทและนอกจากบรรเลงเปนวงแลว

ก็ยังใชบรรเลงประกอบการรำ (การขับรอง) หรือใชบรรเลงรวมกับพิณ

โปงลาง เปนตน

อานมาถึงตรงนี้แลว ทานผูอานจะเห็นวา นอกจากเคร�องดนตรีไทย

แลวยังมีเคร�องดนตรีอีกหลายชนิดของชาติอ�นที่นาสนใจและอยาก

ฝกเลนใหเชี่ยวชาญ โดยพวกเราเช�อวา ดนตรีจะเปนส�อกลางในการ

เช�อมความสัมพันธระหวางประเทศที่มีความแตกตางทั้งทางดานภาษา

และวัฒนธรรม เพราะเปนการแสดงถึงการยอมรับและเขาถึงวัฒนธรรม

ของชาตินั้น ดวยเหตุนี้การเลนดนตรีจึงสามารถนำมาใชในการตอนรับ

เพ�อใหเพ�อนสมาชิกอาเซียนรูสึกประทับใจ ซึ่งจะชวยสรางความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันไดเปนอยางดีดังคำกลาวที่วา

Asean Community

“One thing about music when

it hits you feel no pain.”

“ความจริงอยางหนึ่งของดนตรี

คือเม�อไหรที่มันกระแทก

คุณจะไมรูสึกถึงความเจ็บปวดใดๆ”

ของ โรเบิรต บ็อบ เนสตา มารเลย
(Robert Bob Nesta Marley)

นักดนตรีชาวจาเมกา

ป.1/1 ด.ช.ปุญญวัจน งามเนตร ผมจะชวยครูเก็บของ ผมจะชวย

 ซอมของบางอยาง ผมจะตั้งใจเรียน ผมจะเปนเด็กดี ผมจะ

 เชื่อฟงครู

ป.1/2 ด.ช.ณภัทร วัฒนโรจนาพร ปใหมนี้จะมาโรงเรียนเชา เขียน

 ลายมือใหสวย และจะชวยเหลือคุณครู สวน ด.ญ. ณกัญญา

 อึ้งพาณิชกุล และ ด.ญ.พิมพพิสชา เฮงวาณิชย ปใหมนี้ตั้งใจ

 จะชวยทำหองเรียนใหสะอาดทุกวัน

ป.1/3 ในปใหมน้ี นักเรียนช้ัน ป.1/3 ทุกคน ต้ังใจจะพัฒนาตนเองใน

 เรื่องตางๆ เชน ตั้งใจเรียนมากขึ้น พยายามทำงานใหเสร็จ

 ทันกำหนดเวลารวมทั้งจะปฏิบัติตามระเบียบวินัยใหเครงครัด

 มากขึ้น ตลอดจนเคารพเชื่อฟงคุณครูอยางสม่ำเสมอ

ป.1/4 ด.ช.ณภัทร พงษพานิช จะต้ังใจเรียน รับประทานขาวใหเร็วข้ึน

 ไมคุยในเวลาเรียนและเขียนลายมือใหสวยขึ้น

ป.1/5 ด.ญ. ดุจดาว เสารเพชร ปใหมเราควรจัดงานเล้ียงกันในบาน

 เพราะเรามาชวยกันทำเอง ทำใหสะอาด ประหยัดและไดพูดคุย

 กันในครอบครัวนอกจากน้ียังปลอดภัยเพราะไมตองเดินทาง

 ออกนอกบาน

ป.1/6 วันปใหมนี้ นักเรียน ชั้น ป.1/6 ทุกคน จะขยันเรียนและ

 ต้ังใจเรียนมาข้ึน มีความรับผิดชอบ สงงานตรงเวลา มีสมาธิ

 ในการเรียน ชวยกันดูแลรักษาความสะอาดของหองเรียน

 และเปนเด็กดีของพอแมและครู

ป.2/1 ด.ญ.พีรดา แสงอารยะกุล จะตั้งใจเรียน เปนเด็กดีของพอ

 กับแมทำงานใหเร็วขึ้น ไมคุย ไมเลนกับเพื่อนในเวลาเรียน

 ตั้งใจฟงครูสอน

ป.2/2 ด.ช.จีรณพัฒน ปจจักขะภัติ ผมจะไมคุยในเวลาเรียนและ

 ด.ญ.ชนรดี งามจันทรผลิ หนูจะไมดื้อกับคุณพอ คุณแม

ป.2/3 ด.ญ.อรญา อัศภาภรณ ปใหมนี้หนูจะทำความดี คือ หนูจะ

 เปนเด็กดีของคุณพอ คุณแมและคุณครู หนูจะตั้งใจเรียน

 ใหมากขึ้นคะ

ป.2/4 ด.ญ.อินทธารี อธิเจริญลักษณ ฉันจะข้ึนและลงบันไดแบบเบาๆ

 และจะทำขาวกับอาหารหกใหนอยลง 

ป.2/5 วันปใหมน้ี นักเรียน ช้ัน ป.2/5 ทุกคน จะต้ังใจเรียน เปนเด็กดี

 ทั้งที่บานและที่โรงเรียน เชื่อฟงคำสั่งสอนของคุณพอคุณแม

 และคุณครู สิ่งไหนที่พวกเราทำแลวไมดี พวกเราจะปรับปรุง

 เปลี่ยนแปลงและทำสิ่งใหมใหดีขึ้น
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ถายทอดโดย : ครูวิฑูรย ทั้งสนธิ์

ในป ใหม
      คิดจะทำอะไรใหดีขึ้น

In My Opinion

ป.3/1 ด.ญ.อิงครัตน พิริยะภักดีกุล ในป 2555 นี้สิ่งที่ฉันเห็นวาเปนปญหาที่สำคัญของฉันคือ ความลาชาในการทำงานของฉันในบางครั้ง

 เพราะฉะนั้นในปใหมนี้ฉันจะปรับปรุงตัวโดยจะพยายามตั้งใจทำงาน ไมพูดคุยไรสาระในเวลาเรียนและนี่คือสิ่งที่จะทำใหดีขึ้น

ป.3/2 ด.ญ.ชวัลญา เหลามานะเจริญ อยากเปล่ียนชีวิตใหดีข้ึนจะไมด้ือตอพอแม ไมมาโรงเรียนสาย ต้ังใจเรียน ทำอะไรใหมีแบบแผน รักษาสัญญา

 รูเวลาและหนาที่ ทำทุกสิ่งทุกอยางใหดีที่สุด

ป.3/3 ด.ช.พุฒิพงศ พุทธเกษร ในปใหมน้ีฉันจะฝกคัดลายมือ ก-ฮ เพราะวาลายมือไมสวยเด็ก ป.1 “ยังเขียนสวยกวาอีกครับ” ฉันจะไมนอนดึก

 เพราะปกติจะนอน 4-5 ทุม

ป.3/4 ด.ญ.พิชญา แกวส่ีดวง หนูจะชวยคุณพอคุณแมทำงานบานเทาท่ีจะทำไดและใชเงินอยางประหยัด อานทบทวนหนังสือโดยพอแมไมตองบอก

 และสุดทายหนูจะเปนเด็กดีของพอแมและคุณครู

ป.4/1 ด.ญ.นันทิตา จิตรมีศิลป ในปใหม ฉันอยากใหทุกคนอนุรักษวัฒนธรรมไทย คือ การไปวัด ทำบุญ ตักบาตรและมีการสังสรรคกันในหมูบาน

 เพื่อใหทุกคนมีความรักใครปรองดองกัน เพราะในสมัยนี้ในหมูบานทั้ง ๆ บานที่อยูหลังติดกันก็ไมรูจักกันเลย ฉันจึงอยากใหทุก ๆ คน

 รักกัน จะไดไมมีการทำรายกันเอง

ป.4/2 ในปใหมน้ี นักเรียนระดับช้ันป.4/2 ทุกคน มีความต้ังจะพัฒนาในเร่ืองๆ ตาง เชน ต้ังใจเรียน มีความรอบคอบมากข้ึน ทำความดีใหมากข้ึน

 ไมดื้อหรือโมโหคุณพอ คุณแม จะดูขอบกพรองของตัวเองแลวแกไขใหดีที่สุดในทุก ๆ เรื่อง

ป.4/3 ด.ญ.ณัฐพิมล สมบูรณสินชัย จะเชื่อฟงคุณพอ คุณแมและคุณครู หนูจะเลิกตะโกนเสียงดัง

ป.5/1 ด.ญ.ณัฏฐวี ซัน ด.ญ.สิริยากร เรืองรัตน ด.ญ.กัญญาพัชร ธีรวาณิชยผล ด.ญ.ชัญญา วรสุวัฒน พยายามรักษาสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น

 ตั้งใจเรียนมากขึ้นเพื่อใหพอแมไมผิดหวัง ขยันใหมากขึ้นจะไดประสบความสำเร็จในภายหนา เปนตัวอยางที่ดีใหนองๆ และทำตามหลัก

 เศรษฐกิจพอเพียง

ป.5/2 ด.ญ.ณิชนันทน โสพรรณพานิชกุล ปใหมน้ี ดิฉันจะท้ิงส่ิงท่ีไมดีท่ีเคยทำตอนปกอนและเร่ิมตนชีวิตใหมจะปรับปรุงตัวเราใหดีข้ึน เปนของขวัญ

 ใหคุณพอคุณแมและทุกๆ คน

ป.6/1 ด.ญ.เบญจณี วัชรวสุนธรา สำหรับคนอื่นมักจะคิดวาจะปรับปรุงตัวเองและตั้งใจเรียน แตสำหรับฉัน ฉันจะไมทำใหเพื่อนเสียใจ ปรับปรุง

 คะแนนและสุดทายคือฉันจะรักพอแมใหมากขึ้นทุกวัน

ป.6/2 ด.ญ.ลลิลลัฐ เอื้อปญญาพร อยากจะใชเวลาใหเปนประโยชนขึ้น เพราะลองมานั่งคิดวาปที่แลวเราใชเวลาโดยใหมันผานไป เพราะผู ใหญ

 สวนใหญชอบสอนฉันวา…เวลาคือสิ่งที่มีคาที่เราก็ไมรูวาเราจะเสียเวลาไปตอนไหน ไมแน ถามีวันนี้ก็อาจจะไมมีวันพรุงนี้ ดังนั้นถาเรารูวา

 ยังมีเวลาใหเราใช เราก็ควรใชมันใหคุมคาที่สุด

ป.6/3 ด.ญ.ณิชา อภินันทรัตนกุล ฉันคิดวาในปหนาหรือปใหมนี้ฉันจะทำสิ่งที่ใหมๆ ในทางที่ดี ไมวาจะเปนการฟงครู ตั้งใจเรียน เชื่อฟงพอแม

 ไมเถียง ทำตัวใหดีขึ้นเหมือนเปนคนใหมใหสมกับคำวา “ปใหม”

ป.6/3 ด.ญ.อันดามัน ภูวิจิตรวราภรณ อานหนังสือมากขึ้นคะแนนจะไดดีขึ้น กลาแสดงออกใหมากขึ้น ตั้งใจเรียนและรับผิดชอบงานทุกๆ ชิ้น

 สม่ำเสมอ มีน้ำใจและทำสิ่งตางๆ ใหดียิ่งขึ้น

ม.1 ด.ญ.ณัชชา แกวมีแสง จะตั้งใจเรียนทำคะแนนในทุกวิชาใหดีขึ้น มีความรับผิดชอบใหมากขึ้นและที่สำคัญเปนคนดีของสังคม

ม.2 ด.ญ.สุชานันท บูรณะจรรยากุล ด.ญ.ชุตินธร พันธางกูร ตั้งใจเรียนทบทวนบทเรียนและสอบเขา ม.4 ใหได จะตั้งใจอานหนังสือกอนสอบ

 1 เดือน เพื่อใหเกรดดีขึ้น 

ม.3 ด.ช.กฤติพจน หอมสุวรรณ ผมจะพัฒนาตอยอดในเรื่องดนตรีที่ผมสนใจใหเกงมากขึ้นหรือศึกษาเรื่องดนตรีที่ผมไมเคยเลน 

ม.4 ด.ช.ภูมิพัฒน ปทุมมา ผมจะพัฒนาการเรียนและจะซอมดนตรีที่เลนอยูใหดีขึ้น

ม.5 นายภูริณัฐ อิทธิธำรง ในปใหม ป 2556 ผมจะตั้งใจเรียนมากขึ้นและเปนลูกที่ดีของคุณพอและคุณแม

ม.6 น.ส.อาศยา พักตรวงศสกุล จะชวยคุณพอ คุณแมทำงานบานเพิ่มมากขึ้นเพื่อแบงเบาภาระของทาน
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Tis the season for celebrations, with Christmas, New Year’s Day,

and the end of Term 3 rapidly approaching we are all in the mood

to celebrate. Most of us are familiar with Christmas, New Year’s Day,

and Songkran but are there other holidays and traditions out there?

People all over the world have special holidays and traditions that

they celebrate, regardless of where and for what reason most holiday

traditions include spending with your family and friends, food,

games, songs and a lot of stories. Let’s take a look at some of

the holidays around the world.

Up Helly Aa Fire Festival, Scotland. Dubbed as the largest fire

festival in Europe, it takes place on the last Tuesday in January

and marks the end of the Yule, Christmas season. Up Helly Aa

involves a series of marches with torches through Lerwick and

other cities and towns in Scotland. At the end of the marches

a replica Viking ship is set on fire, followed by hours of dancing

and celebrating at various parties. For more information about

this festival have a chat with Teacher Douglas.

Holi, The Festival of Colors, India. Holi, like many of our celebrations

has changed over the years. It was originally believed to be special

rite performed by married women to ensure the happiness and

well-being of their families. Now it is known for being the beginning

of spring, hence the bright colors. On the day of the celebration

people shower themselves and each other with bright colored

powder. It also pays respect to the Hindu legends. It is celebrated

between February and March.

Chinese New Year is the most important holiday to the Chinese

people.  It usually falls between late January and early February

and signals the beginning of spring. People buy presents,

decorations, food, and special clothing. It is also customary to

thoroughly clean your house to sweep all the bad luck away and

make way for all the good luck coming in the New Year. Doors

and windows are decorated with red colored paper with popular

saying such as “good fortune”, “happiness” to name a few.

Chinese New Year culminates with the children greeting their

parents with New Year’s wishes of health and happiness and

receiving red envelopes with money inside.

The Carnival of Rio de Janeiro, Brazil, February or March.

The Carnival is one of the world’s biggest festivals. It has its origins

from Christianity. Carnaval marked the last opportunity to celebrate

and make use of special foods before Lent, a six-week period

where no parties or other celebrations were accepted, with people

refraining from eating rich foods, recalling the biblical account

of the forty days that Jesus spent in the wilderness. The Carnival

is famous for its party atmosphere, music, and dancing, with

the most famous dance being the samba.

These are a few holidays from around the world. There are so many

more. But regardless of what holiday you celebrate let’s not forget

that the family is the most important part. Because, “Being a family

means you are a part of something very wonderful. It means you

will love and be loved for the rest of your life,” unknown.

Holidays
Around the World
Holidays

Around the World
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Puzzle Page

ช�อ……………………………………………………

นามสกุล……………………………………………

ระดับชั้น…………………………………………….

เกมฝกสมองประลองปญญา

ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 6 ปการศึกษา 2555

สงคำตอบเกมไดที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 22 มกราคม 2556

ลุนรับของรางวัล  (สำหรับผูที่ตอบไดถูกตอง)

ถายทอดโดย : ครูพิมพศิริ สุขประเสริฐ

ฝกสม   ง
 ประลองป�ญญา

ระดับอนุบาล / ใหลากเสนตอจุดพยัญชนะภาษาอังกฤษ

คำตอบ : อายุ       ป

อายุของคนที่พบ เมื่อหารดวย 3 เหลือเศษ 1 เมื่อหารดวย 5 เหลือเศษ 2 เมื่อหารดวย 7 เหลือเศษ 3 ลองเดาสิวาคนๆ นี้อายุเทาไหร ?

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 / ลองเดาอายุดูสิ

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51

3 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

5 - 7 22 37 52

7 10 43 52
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ติดตามเฉลยได ในจดหมายขาวฉบับหนา

ใหลากเสนจากจุดเร่ิมตนไปยังจุดส้ินสุด โดยมีเง่ือนไขวาจะตองลากเสน

ตามลำดับตัวเลข 1-2-3-4-1-2-3-4 ตอไปเรื่อยๆ ซึ่งจะตองลากเสน

ผานทุกตัวเลขและผานไดเพียงครั้งเดียว

ระดับประถมศึกษาปท่ี 1-3 / เดินทางดวย 1-2-3-4

ใหใสตัวเลข 1 ถึง 9 เพื่อทำให สมการในตารางเปนจริง ประกอบดวย

สมการแนวนอน 3 และสมการแนวตั้ง 3 โดยคุณสามารถใชตัวเลข

แตละตัวไดเพียงครั้งเดียว

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 / พิชิต 6 สมการ 

Things you find on a farm

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 / Crossword

เริ่มตน
1

4 1 2 4 1 12

22 3 3 3 3 24

13 4 4 2 1 34

41 3 3 3 1 32

22 2 3 2 4 24

13 4 1 4 3 31

41 4 1 4 2 34

32 2 3 1 1 สิ้นสุด
42
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Answer

เฉลย คำถามเกมฝกสมองประลองปญญา
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 5 ปการศึกษา 2555

ประกาศรายช�อผู โชคดีไดรับของรางวัล เกมฝกสมองประลองปญญา

22Newsletter

ระดับอนุบาล / เติมตัวอักษรลงในชองวาง

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 / วงกลมภาพจากคำศัพทที่กำหนดให

toaster      cheese      whale      oven      jug      ketchup      sausages      knifes      bowls      chicken

K           N     GI

ด.ญ.กนกพิชญ เมืองบาล ระดับชั้น ป.1/6

ด.ช.พลศิลป ตวงศิริกุลวัฒนา ระดับชั้น ป.2/4

ด.ช.ภูมิพัฒน อภิปุณณกุล ระดับชั้น ป.2/4

ด.ช.ฐิติภัทร ปทอง ระดับชั้น ป.2/4
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Answer

ระดับประถมศึกษาปท่ี 4-6 / หาคำศัพทภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 /
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ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 / อักษรไขว คำราชาศัพท 

4

6

1 8

10

9

2

7

3 5 แนวตั้ง

1. อาหารสำคัญสำหรับทารกแรกเกิด

3. การบันทึกภาพลงในกระดาษดวย

   กลองถายภาพ

5. อุปกรณที่ใชจัดทรงผม

7. อาการคัดจมูก

9. อาการคันคอ

แนวนอน

2. อวัยวะที่มีหนาที่สูบฉีดเลือด

4. กริยาที่แสดงออกเวลาที่สนุก

6. อาหารประเภทคารโบไฮเดรต

8. ใชชงกับน้ำรอน ชาวจีนนิยมดื่ม

10. กิริยาที่แสดงความปลื้มปติ

AMBIVALENT
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CHAIR

FLOOR

GENERATION

GLASSES

LOFT

MARKETING

MOUSE

PHONE

POPCORN

PURSE

SARCASTIC

SOME TEST

เติมตัวเลขลงในวงกลมจุดทุกจุดตามลำดับ โดยแตละจุดจะตองลาก

เปนเสนแตละเสนตองไมซ้ำเสนเดิมและเสนตอเนื่องกัน ดังภาพ
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ตัวอยาง

ท    ร    ง    พ    ร    ะ    ส    ร    ว    ล

พ    ร    ะ    ก    ร    ะ    ย    า    เ    ส    ว    ย

พ    ร    ะ    ส ุ     ธ    า    ร    ส    ช    า

โ    ส    ม    น ั     

พ    ร    ะ    ห    ท ั    ย
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1 กิจกรรมนิทานเบิกบานยามเชาระดับอนุบาล เรื่อง “แมหมี และลูกหมี” วันที่ 11 ธ.ค. 2555
2 กิจกรรมตักบาตร ครั้งที่ 5 วันที่ 13 ธ.ค. 2555
3 ฉายหนัง Welcome to ASEAN Community วันที่ 14 ธ.ค. 2555
4 กิจกรรมนิทานเบิกบานยามเชาระดับอนุบาล เรื่อง “คุณฟองนักแปรงฟน” วันที่ 8 ม.ค. 2556
5 กิจกรรมเรียนรู โลกกวาง ณ เมืองโบราณ ระดับชั้น ม.1-2 วันที่ 7 ธ.ค. 2555
6 กิจกรรมเรียนรู โลกกวาง ณ สยามโอเชี่ยนเวิรล และพิพิธภัณฑ มาดาม ทุสโซ ระดับชั้น ป.5 วันที่ 7 ธ.ค. 2555
7 กิจกรรมเรียนรู โลกกวาง ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ระดับชั้น ป.6 วันที่ 14 ธ.ค. 2555
8 กิจกรรมเรียนรู โลกกวาง ณ เสถียรธรรมสถาน ระดับชั้น ป.4 วันที่ 18 ธ.ค. 2555
9 กิจกรรมเรียนรู โลกกวาง ณ ศูนยสงเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย นานมีบุคส ระดับชั้น อ.3 วันที่ 19 ธ.ค. 2555
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1 รองเพลง "เลนของสูง" - เด็กชายปุณณพัฒน อ.1/3
2 รองและเตนประกอบเพลง “Too much So much Very much” -
 นองจอม นองมินท นองมิกกี้ นองภูมิ นองลูกแกว นองอัญญา อ.1/6
3 ไหวครูมวยไทย - เด็กชายปณณปุริม อ.1/3
4 รองเพลง "เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ" นองชาชา และนองบารเลย
5 เตนประกอบเพลง "กังนัมสไตล" - นองพอดี นองปาลมมี่ นองชะเอม นองตูน นองโมจิ อ.2
6 รองเพลง "ชาวนากับงูเหา" - นองฌอณ อ.2/4
7 เตนประกอบเพลง - เด็กหญิงนวลนภา อ.2/4

8 รองและเลนอูคูเลเลเพลง "The Show" - นองเกรซ อ.3/6
9 รองเพลง "ณ บัดนาว" - นองเครน อ.2/4
10 รองเพลง "Walk a way" - นองแปงหวาน อ.2/6
11 ทดลองวิทยาศาสตร "แกวน้ำมหัศจรรย" - เด็กชายปุญรวี อ.3/1
12 ทดลองวิทยาศาสตร - นองไอค นองเมนี่ อ.3/3
13 เตนประกอบเพลง "ไม ไดยิน" - นองแพรวา นองขนม นองชมพู
14 แสดงประกอบเพลง - นักเรียน อ.3/1
15 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลมีจิตอาสาชวยกันเก็บเกาอี้หลังจบกิจกรรม

กิจกรรม “เสริมศักย สรางสุข สนุกสบาย”กิจกรรม “เสริมศักย สรางสุข สนุกสบาย”
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