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   สวัสดีคะทานผูปกครอง และนักเรียนที่นารักทุกคน ปดภาคตนที่ผานมา นักเรียนคงไดพักผอนอยางเต็มที่ บางคน

อาจไดไปเท่ียวตางประเทศ บางคนเท่ียวในประเทศ แตบางคนไมไดไปเท่ียวท่ีไหน อยูบานชวยคุณพอคุณแมทำงานเล็กๆนอยๆ 

บางคนชวยคุณยายเก็บผา เลี้ยงนอง บางคนชวยอากงอามายายของเพราะน้ำทวม บางคนพาคุณปูคุณยาไปเที่ยวดวยกัน 

บางคนก็ไปเย่ียมญาติผูใหญท่ีตางจังหวัด และบางคนก็ใชเวลาวางอานหนังสือแลวสรุปความรูท่ีไดจากการอานมาเขียนเลา

ในบันทึกเลมนอย ผูอานก็ไดความรูดวย เหลานี้ลวนเปนประสบการณตรง ที่เด็กๆ ไดเรียนรูโดยไมรูตัว ครูอานบันทึก

ของนักเรียนที่เขียนสงทุกคน แมวาบางคนจะเขียนไมมากนัก แตไดเห็นความพยายามในการตั้งใจเขียน หลายคน

ท่ีมีพรสวรรคในการวาดภาพประกอบเร่ือง บางคนก็ใชส่ิงตางๆ ชวยตกแตงใหบันทึกนาอานมากข้ึน ทำใหผูอานไดความรูไปดวย 

ขอชื่นชมทุกคน ครูมีความเชื่อวาถาเด็กๆไดฝกเขียนเลาสิ่งตางๆ ที่พบเห็นบอยๆ นอกจากจะชวยบันทึกความจำแลว  

ความรูตางๆ ที่ไดรับจะทำใหเด็กๆเปนผูรูกวาง รูลึก และรูจริง ซึ่งอาจนำไปสูการเปนนักเขียนตัวนอยตอไปในอนาคต

   เปดเรียนภาคตนมาได 1 เดือน ทานผูปกครองคงไดเห็นพัฒนาการทางการเรียน และพฤติกรรมตางๆของบุตรหลานตลอด

ภาคตนท่ีผานมาของนักเรียนทุกระดับช้ันไปแลว ซ่ึงปน้ีทางโรงเรียนไดมีการปรับเปล่ียนสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

รายบุคคล เพ่ือตองการส่ือสารใหผูปกครองไดเห็นความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียนในทุกกลุมสาระ รวมท้ังพฤติกรรม

การเรียนของแตละบุคคลดวย สำหรับภาคปลายนี้ กิจกรรมตางๆของโรงเรียนยังคงมีตามเทศกาล และวาระพิเศษตางๆ 

ซึ่งจะแจงใหทราบในปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียนผานจดหมายขาวในแตละเดือนตอไป

   สำหรับกิจกรรมท่ีผานมา กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนไดจัดใหนักเรียนไดทำกิจกรรม และเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีไทย 

และวิถีชีวิตของคนไทยดวยความสนุกสนาน เดือนธันวาคมนี้ เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

โรงเรียนไดจัดพิธีถวายพระพร และกิจกรรมวันพอ เพื ่อใหนักเรียนไดระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค 

และแสดงความกตัญูกตเวทีตอคุณพอ ในวันพอแหงชาติ ณ อาคารกีฬาในรม ท้ังน้ีกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด เปนการสรางโอกาส

ใหนักเรียนไดเรียนรูการปฏิบัติตนเมื่ออยูในพิธีการ และที่ปรปะชุมไดอยางถูกตอง ซึ่งเปนมารยาทที่สำคัญในสังคม 

ตลอดจนการรวมแรงรวมใจในการทำกิจกรรมรวมกับผูอื่น ที่นักเรียนสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันไดเปนอยางดี 

ซึ่งทานผูปกครองสามารถเสริมเพิ่มเติมใหกับลูกก็จะไดประโยชนมากยิ่งขึ้น

   เม่ือตนเดือนพฤศจิกายน ไดแจงใหผูปกครองในท่ีประชุมทราบถึงเร่ืองการจัดการจัดต้ังเครือขายผูปกครอง ซ่ึงจะขอความรวมมือ

ใหผูปกครองที่สนใจสมัครและคัดเลือกตัวแทนมาหองละ 1 ทาน รวมเปนคณะกรรมการเครือขายผูปกครองของโรงเรียน 

แตเนื่องจากชวงเวลาของภาคปลายนี้มีเวลาเหลือเพียง 3เดือนเทานั้น จึงขอเลื่อนดำเนินการเปนตนปการศึกษา 2554 

เพ่ือใหคณะกรรมการฯไดทำงานครบวาระตามปการศึกษา ท้ังน้ีจะมีจดหมายแจงรายละเอียดใหทราบในโอกาสตอไป 

 โรงเรียนขอขอบคุณผูปกครองทุกทานที่มีความเขาใจและใหความรวมมือในการดำเนินงานของโรงเรียนดวยดีเสมอมา

                                                                             รองศาสตราจารยลัดดา   ภูเกียรติ
                                                          ผูอำนวยการโรงเรียน



คุยกับบรรณาธิการ

ท่ีปรึกษา    

รองศาสตราจารยลัดดา  ภูเกียรติ

ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร

รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรย้ิม  

รองศาสตราจารยดวงกมล  สินเพ็ง 

อาจารยรุงทิพย  โพอุทัย

บรรณาธิการ    

ชลกร  แสงแกว

บรรณาธิการ ประจำฉบับ

พุทธิดา  ธิราชรัมย

ชลกร  แสงแกว

ผูชวยบรรณาธิการ   

กิตติพร  รอดรุงเรือง

ฝายมัธยม  สุกัญญา  ต้ังกิตติมศักด์ิ

ฝายประถม  เพ็ญศรี  ฉลาดแยม

กองบรรณาธิการ    

สุรเกียรติ  ธาดาวัฒนวิทย

ไพลิน  ชยามาศ

วัลยา  ซอเสียงดี

ผกาวรรณ  ทองมา

วัชรี  อารียจิตต

หฤทย  อันไธสง

พุทธิดา  ธิราชรัมย

นที  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ธัญยธรณ  ศรีสุระโชติปรีชา

Douglas  Colgan

แบบรูปเลม  

อุไรวรรณ  เกิดประทุม

อภิศาล  คนเพียร

จัดพิมพโดย    

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

2

    สวัสดีคะผูปกครองทุกทาน และนักเรียนทุกคน กอนอื่นขอตอนรับการเปดเรียนภาคปลาย

ท่ีมาพรอมกับชวงปลายฝนตนหนาว ชวงปดภาคเรียนท่ีผานมานักเรียนสวนมากคงจะไดทำกิจกรรม

ที่สนุกๆและนาสนใจ หวังเปนอยางยิ่งวากิจกรรมตางๆที่นักเรียนไดเขารวมจะชวยเสริมสราง

ประสบการณและการเรียนรูใหกับนักเรียนไดมากยิ่งขึ้น

   จดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับที่ 5 แลว เนื้อหาตางๆในฉบับเริ่มมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

ขาวสารของโรงเรียน รวมท้ังกิจกรรมตางๆของนักเรียน จะทยอยนำมาลงในจดหมายขาวแตละฉบับ 

ซึ่งผูปกครองจะไดรับทราบขาวสารของโรงเรียนอยางทั่วถึง รวมทั้งไดรับทราบถึงพัฒนาการ

ของบุตรหลานที่ถายทอดออกมาผานกิจกรรมตางๆ 

  เริ่มตั้งแตปฏิทินกิจกรรมที่ผูปกครองและนักเรียนหลายคนไดอานแลวจะพบวาในภาคปลายนี้

ทางโรงเรียนมีกิจกรรมใหนักเรียนเขารวมมากมาย ไดแก กิจกรรมวันลอยกระทง สาธิตพัฒนาโชว 

งานวันข้ึนปใหม และปดทายดวยกีฬาสี เรียกไดวาในภาคปลายน้ีนักเรียนจะหยุดอยูกับท่ีไมไดเลย 

   สวนกิจกรรมของฝายอนุบาล ประถม และมัธยม ยังคงมีมาฝากเชนเคย ไมวาจะเปนความดี

ของนักเรียนซึ่งยังคงนำเสนออยูอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนแบบอยาง อีกทั้งยังเปนการชื่นชม

นักเรียนท่ีทำความดี เพ่ือเปนกำลังใจใหรักษาความดีไวและปฏิบัติเปนนิสัยตลอดไป นอกจากน้ัน

บทความท่ีนำมาเสนอก็มีความนาสนใจไมแพกัน ฝายของครูตางประเทศ นอกจากจะมีเร่ืองเลาดีๆ

จาก Teacher Douglas แลว ยังมีการแนะนำครูตางชาติ ท่ีไดเขามารวมงานกับโรงเรียนสาธิตพัฒนา 

ซึ่งจะเปนใครบางนั้นโปรดติดตามไดภายในเลม

   นักเรียนคงจะจำกันไดวากอนปดเรียนภาคตน ทานผูอำนวยการไดมอบหมายใหนักเรียน

เขียนบันทึกเลาเรื่องราวประทับใจในชวงปดภาคเรียน เมื่อเปดเรียนภาคปลายนาชื่นใจมาก

ท่ีนักเรียนตางนำบันทึกมาสงคุณครู และไมลืมท่ีจะเลาเร่ืองราวตางๆใหคุณครูฟง จดหมายขาวฉบับน้ี

จึงนำผลงานของนักเรียนท่ีเขียนบันทึกไดนาประทับใจมาลงดวย สำหรับคุณครูทุกคนแลวส่ิงท่ีประทับใจ

มากที่สุด ไมใชการที่นักเรียนไดแสดงผลงานหรือไดรับรางวัล แตคือการที่นักเรียนไดแสดงถึง

ความรับผิดชอบ และทำหนาที่ของตนเองอยางเต็มความสามารถ เพราะคุณครูทุกคนถือวา 

ความสำเร็จของนักเรียนก็คือความสำเร็จของคุณครูนั่นเอง

                                                                       กองบรรณาธิการ

                                                                       ชลกร  แสงแกว

                                                                       พุทธิดา  ธิราชรัมย
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แนะนำคุณครูและบุคลากร

แนะนำครูและเจาหนาที่ใหมของโรงเรียนสาธิตพัฒนาเพิ่มเติมจากฉบับที่แลว

 

ครูฝายอนุบาล

ครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาดนตรีศึกษา  

ผูชวยครูเตรียมอนุบาลหอง 3

นางสาวลลิดา  จิรสินพิสุทธิ์  

Staffroom

ฝายสำนักงาน

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาภาษาอังกฤษ  

ผูชวยครูเตรียมอนุบาลหอง 3

นางสาวบับพา  ประตังเมษา  

Mr. Roland will be teaching Prathom 

computing. Roland brings a number 

of years experience running a university 

computer lab and five years of teaching 

experience in Thailand.

Mr. Roland Kostovcik 

Mr. Frank has one year of teaching 

experience of Science and Maths 

in Thailand, but spent many years 

as an English and Maths tutor in the USA,

 Frank will teach P1 combined 

Math/Science and Matthayom Science

Mr. Frank Strydom

Mr. Harry will replace Mr. Nick for 

Matthayom English. Harry has more than 

10 years experience teaching at 

the Matthayom level, including six years 

in Thailand. He looks forward to a long 

future at Satit Pattana.

Mr. Harry Jacobs

The new semester brings a few changes to our staff, as a consequence of Miss Rebecca 

and Mr. Johnny returning to Australia. Mr. Nick Kenchington, formerly Matthayom English, 

has moved to pratom 1 as Johnny’s replacement. In addition, three new staff members 

join us this semester.
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ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553
ประชุมผูปกครองทุกระดับชั้น
วันจันทรที่ 1 พ.ย. 53    ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
วันอังคารที่ 2 พ.ย. 53    ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
วันพุธที่ 3 พ.ย. 53    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
วันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ย. 53    ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 1
วันศุกรที่ 5 พ.ย. 53    ชั้นอนุบาล 2-3
2. โครงการแขงขันตอบปญหาสาธิตพัฒนารอบรูทันโลก (Smart Kid)  ณ หองประชุมโรงเรียน
วันพุธที่ 3 พ.ย. 53    ชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6   เวลา 12.30 – 13.00 น. 
วันพุธที่ 10 พ.ย. 53    ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 – 4   เวลา 11.30 – 12.00 น. 
วันพุธที่ 17 พ.ย. 53    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3   เวลา 12.30 – 13.00 น. 
วันพุธที่ 24 พ.ย.53     ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2   เวลา 11.30 – 12.00 น. 
3.  โครงการเรียนรูโลกกวาง ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
วันจันทรท่ี 8 วันอังคารท่ี 9 และวันศุกรท่ี 12 พ.ย. 53  ชั้นอนุบาล 1/1-1/3 วัดสัมมาชัญญาวาส
วันอังคารที่ 9 พ.ย. 53    ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ซาฟารีเวิลด
วันพุธที่ 10 – วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 53  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 วัดสัมมาชัญญาวาส
วันที่พุธที่ 17 และวันอังคารที่ 18 พ.ย. 53   ชั้นอนุบาล1/4, 1/5 วัดสัมมาชัญญาวาส
วันจันทรที่ 15 พ.ย. 53    ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สถานีดับเพลิง
วันอังคารที่ 16 พ.ย. 53    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม/นิทรรศนรัตนโกสินทร
วันอังคารที่ 23 และวันศุกรที่ 26 พ.ย. 53  ชั้นอนุบาล 2   กองบินตำรวจ
วันอังคารที่ 23 พ.ย. 53    ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงสีขาววัดศรีสุก
วันอังคารที่ 30 พ.ย. 53    ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธ.ค. 53    ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วันพุธที่ 15 ธ.ค. 53    ชั้นอนุบาล 3/3 ,3/4 เมืองหิมะจำลอง Dream World
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธ.ค. 53    ชั้นอนุบาล 3/1 , 3/2 เมืองหิมะจำลอง Dream World                   
4. โครงการตักบาตรวันพฤหัสบดี  
วันพฤหัสบดีที่   25 พ.ย.  53 
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธ.ค. 53
5. โครงการสาธิตพัฒนาโชว
วันอังคารที่  9 พ.ย.53      Audition 
วันพุธที่ 24 พ.ย.53     สาธิตพัฒนาโชว ครั้งที่ 8

6.  โครงการ “คุยกับคุณครู” ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
วันอังคารที่ 7 - วันพฤหัสบดีที่ 9 ธ.ค. 53  คุยกับคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
วันจันทรที่ 13 - วันศุกรที่ 17 ธ.ค. 53  คุยกับคุณครูระดับชั้นอนุบาล
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ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

7.  การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำป 2553
วันพุธที่ 17 – วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย.53  ชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นอนุบาล 3 อาคารตนกลาสาธิต
วันพุธที่ 24 – วันพฤหัสบดีที่ 25พ.ย. 53  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-ม.3 อาคารปูชนียะ 
8. วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 11 – วันศุกรที่ 12 พ.ย. 53  รับสมัครนักเรียนโครงการบริการวิชาการหลังเลิกเรียน
วันศุกรที่ 12 พ.ย.53    นักเรียนรับสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
วันจันทรที่ 15 พ.ย.53    -ผูปกครองอนุบาลคืนสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล
       -เปดเรียนกิจกรรมวิชาการหลังเลิกเรียน
       -โครงการวัดสูโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่1-2
วันศุกรที่ 19 พ.ย.53    -กิจกรรมวันลอยกระทง
       -นักเรียนนำสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล
        คืนครูประจำชั้น
วันอาทิตยที่ 21 พ.ย. 53    วันลอยกระทง

วันจันทรที่ 22-วันศุกรที่ 26 พ.ย. 53  โครงการแขงขันตอบปญหาวันพอ
วันเสารที่ 27 พ.ย. 53     นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 - 6 ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร 
       วิทยาศาสตรของสสวท.ที่โรงเรียนโสมาภานุสรณ
วันจันทรที่ 29 พ.ย. 53    สงสมุดบันทึกวัยสนุก วัยขยันใหผูปกครอง
วันจันทรที่ 29 พ.ย.-วันศุกรที่ 3 ธ.ค. 53  โครงการ My beloved king (English)
วันพุธที่ 1 ธ.ค. 53    กิจกรรมสอนนองแปรงฟน (ประถม–มัธยม 8.00 – 8.30 น. 
       อนุบาล 9.00 – 9.30 น.)
วันพุธที่ 1 ธ.ค. 53- วันศุกรที่ 28 ม.ค. 54  โครงการเตรียมความพรอมนักเรียนเพ่ือทดสอบ  NT,LAS ,O-NET
วันศุกรที่ 3 ธ.ค. 53    -พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
               -กิจกรรมวันพอของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
                         -กิจกรรมนำเสนอชิ้นงานนักเรียนกลุมสาระการเรียนรู
        ภาษาไทยในหัวขอ “วันพอ”
วันจันทรที่ 6 ธ.ค. 53    หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
วันอังคารที่ 7 ธ.ค. 53    โครงการวัดสูโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 – 5
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธ.ค. 53    โครงการวัดสูโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
วันศุกรที่ 10 ธ.ค. 53    หยุดวันรัฐธรรมนูญ
วันจันทรที่ 20 – วันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค. 53  สอบประจำภาคปลาย ครั้งที่ 1 (ประถม – มัธยม)
วันศุกรที่ 24 ธ.ค. 53    กิจกรรมคริสตมาส (อนุบาล)
       Christmas Activities (ประถม – มัธยม)
วันพุธที่ 29 ธ.ค. 53    งานวันปใหม ครึ่งวันเชา ( นักเรียน )  บาย ( ครู )
วันพฤหัสบดีที่ 30 ธ.ค. 53    วันหยุด    
วันศุกรที่ 31 ธ.ค. 53    หยุดวันสิ้นป
วันจันทรที่ 3 ม.ค. 53    หยุดชดเชยวันปใหม 2554
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เร่ืองเลาอนุบาล

ถายทอดโดย….. ครูยุพาภรณ  ลาวเกษม

 

    -ตักเตือนเม่ือการกระทำไมเหมาะสม อยาเพิกเฉย แตตองบอก 
ตองเตือนลูก เชน แซงคิว ขวางปาทำลายของ แยงของเลนเพื่อน
     -เปนตัวอยางท่ีดี สอนดวยการกระทำของเราเอง ใหลูกเรียนรู
จากการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ไมควรทำใหลูกรูสึกวาเปนการ
บังคับ ดังน้ันทุกคนก็ทำเหมือนๆ กัน เชน เม่ือเวลารับประทานอาหาร
ทุกคนก็นั่งรับประทานอาหารที่โตะ ไมวิ่งเลน
      -เสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติเปนประจำสม่ำเสมอ ทุกคน
ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ ไมมีขอยกเวน และทำอยางจริงจัง

      สุดทาย…. คุณพอคุณแมอยาลืมวา ส่ิงท่ีเราทำน้ันเปนความหวังดี
กับลูก อยากใหลูกเปนคนนารัก เปนที่รักของทุกคน สามารถอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข และการฝกวินัยน้ันไมควรเขมงวดมาก 
(แตก็ใหจริงจัง) สามารถยืดหยุนได โดยยึดหลัก                   

  "สรางวินัย.....ดวยความรัก" 

ปฏิบัติตอลูกดวยความเขาใจ แลวคุณพอคุณแมก็จะไดลูกที่มีวินัย 
นารักคะ………
                   (ขอมูลจาก Kids and School)

ÊÃŒÒ§ÇÔ¹ÑÂ....... ´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃÑ¡ 
   "วินัย"  (discipline)  คือการที่เรา รูจักควบคุมตัวเอง 
ทั้งทางจิตใจ อารมณ ซึ่งจะสงผลใหแสดงออกอยางเหมาะสม 
คือรูจักเคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบยอมรับกฎเกณฑ
ของสังคม  ลูกวัย 3-6 ป  เปนชวงวัยที่ลูกเริ่มเขาโรงเรียน 
เริ ่มมีปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง รู จ ักการเลนกับเพื ่อนๆ 
เร่ิมพูดรูเร่ืองและเช่ือฟงมากข้ึน แตบางทีก็ยังยึดตัวเองเปนศูนยกลาง 
ควบคุมอารมณตัวเองไดไมมากนัก เราจึงควรสอนใหลูกรูจัก 
"วินัย" ตั้งแตในวัยเด็ก เพื่อชวยใหลูกดำเนินชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข

วินัยที่ลูกควรมี
     -ความสามารถในการควบคุมตัวเอง ไมอาละวาดทุบตี
คนอื่นเมื่อรูสึกโกรธ ผิดหวัง ฯลฯ
     -เรียนรูเคารพสิทธิของผูอ่ืน รูจักพูดขอบคุณคะ ขอโทษครับ 
ขออนุญาตเวลาหยิบของผูอื่น ไมทำเสียงดังรบกวนสมาธิผูอื่น 
รูจักการเขาคิว หรือรูจักกฎเกณฑกติกาเวลาเลนกับคนอื่น
     -รูจักรับผิดชอบตัวเอง เชน อาบน้ำแตงตัวเอง  ถือกระเปา
กระติกน้ำของตนเอง เก็บของใชของตนเองเขาที่
     -รูจักเวลา วาเวลาไหนควรทำอะไร อยางเชน เวลานี้
ควรรับประทานอาหาร ไมวิ่งเลน เปนตน

สรางวินัยเรื่องใด…ไดอยางไร
      -กฎเกณฑของบาน ควรส่ือสารกับลูกใหชัดเจน ดวยการ
พูดกับลูกอยางตรงไปตรงมา ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคนรับรูและตอง
ปฏิบัติ เชน เด็กควรเขานอนเวลาไมเกิน 3 ทุม เปนตน
      -ขอบเขตของตน เพ่ือใหลูกเรียนรูวาส่ิงใดท่ีทำได ทำไมได 
อาจจะชวยเสนอทางเลือกใหกับลูก เชน หนูแยงของเลนเพื่อน
ไมไดนะคะ แตวาหนูจะขอเพ่ือนเลนดวยกันได หรือหนูรอใหเพ่ือน
เลนเสร็จกอนแลวหนูถึงจะเลนได
     -คำชมท่ีเหมาะสม เม่ือหนูทำดี  ทำถูกตอง ตองมอบคำชม
ท่ีเหมาะสมใหกับลูกทันที บางทีเราก็อาจจะมีรางวัลใหเล็กนอย 
แตไมบอยนัก เพ่ือไมใหลูกทำเพ่ือหวังผลรางวัล แตรางวัลมีไว
สำหรับเปนกำลังใจใหคนทำดี
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ความดีท่ีหนูทำ

…..มีน้ำใจ  มีวินัยในตนเอง…..
   เด็กดีในฉบับน้ี  คือ เด็กชายพัฒน  ศรีสวัสด์ิอัมพร(บราบัส) ตอ.1 เวลาเรียนจะมีสมาธิในการฟง และแสดงความสนใจ
ตอสิ่งตางๆเสมอ….เด็กหญิงพิมพรตา  จันทรปาน(เบลล) ตอ.2 เวลาทำกิจกรรม
จะเตรียมความพรอมของตนเองกอนเและจะกระตือรือรนตอการเรียนอยางมาก
….เด็กชายปริยวิศว  บุญทรงไพศาล(พอดี) ตอ.3 มีความกระตือรือรนในการมา
โรงเรียน มักจะชวยคุณครูและเพ่ือนเก็บของเลนทุกคร้ัง….เด็กชายพิชญ  พราหมณะนันทน

(ลีโอ) อ.1/1 เวลาเรียนจะตั้งใจ กระตือรือรน เตรียมรอกอนเริ่มกิจกรรมเสมอ
….เด็กหญิงชัญญา  ศิริศักด์ิ(ชาชา) อ.1/2 เวลาเรียนจะต้ังใจมาก  เวลาวางจะชอบ
วาดรูประบายสีเปนประจำ….เด็กชายธีธัช  ถนอมศรีอุทัย(ฮูโต) อ.1/3 ต้ังใจเรียน 
ชอบตอบคำถาม เวลาทำงานเสร็จก็จะถามหางานอ่ืนอีกเสมอๆ….เด็กหญิงอุษณากร  
สุวรรณชัย (ณาโณ) อ.1/4 มีความรับผิดชอบงานของตนเอง ชอบชวยเหลือเพ่ือน
ในทุกเรื่อง และมีความพยายามทำงานของตนเองใหสำเร็จ….
เด็กชายธีรศาสนติ์  มะยะเฉียว(ธีร) อ.1/5 เวลาเรียนจะตั้งใจเรียน ซักถาม
ในสิ ่งที ่สงสัย ชอบตอบคำถาม สนใจในการทำกิจกรรมตางๆมาก….เด็กชายกฤช  อัชชเสวิน(นนท) อ.2/1 
ต้ังใจมาโรงเรียนทุกวัน มักจะนำหนังสือเก่ียวกับเร่ืองท่ีเรียนมาแบงปนเพ่ือนและจะแสดงความคิดเห็นเวลาเรียนเปนประจำ
……เด็กชายชวนันท  เอกธัญสกุล(จูเนียร) อ.2/2 เปนนองใหมของหองท่ีขยัน ต้ังใจเรียน ขยันทำการบาน ชอบแสดงความคิดเห็น
รวมกับเพ่ือนและคุณครูเสมอ… เด็กหญิงกนกพิชญ   เมืองบาล(การตูน) อ.2/3 มาโรงเรียนแตเชา รีบนำการบานมาสง 
เก็บของตนเองเขาท่ีอยางเรียบรอยทุกวัน เม่ือถึงเวลาเรียนจะต้ังใจเรียน ขยันทำงานทุกอยางเปนอยางดี….เด็กชายปยากร จารุเพ็ญ 
( ลีโอ) อ.2/4 เปนเด็กที ่มีความรับผิดชอบมากเมื ่อถึงเวลาเรียนจะตั ้งใจฟง ขวนขวายหาคำตอบในสิ ่งที ่สงสัย  
ทำงานสงตามเวลาทุกครั้ง…. เด็กชายยชญธนิน  วงศศิระนนท(นโม) อ.2/5 ทำงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางรวดเร็ว 
สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ เมื่อไมเขาใจจะไมรอชารีบถามคุณครูทันที….เด็กหญิงกวินรัตน  พิมพลิขิตศักดิ์(วินนี่) อ.3/1 
มีความเอาใจใส ในการเร ียน กระตือร ือร นในการทำกิจกรรม ร ับผ ิดชอบตองานเสร ็จท ันเวลาทุกครั ้ง…..
เด็กหญิงอินทธารี   อธิเจริญลักษณ(มายเดียร) อ.3/2 ตั้งใจ กระตือรือรน ทำงานทุกอยางรวดเร็วตามเวลาที่กำหนด
…เด็กชายธนินทร  โปรงเมืองไพร(เจมส) อ.3/3 ขยันดูแลเพื่อนทั้งใหมและเกา คอยแนะนำและทำตัวเปนแบบอยางที่ดี
อยางสม่ำเสมอ……เด็กหญิงธรรมธาดา  โตนิติวงศ(ฟาน) อ.3/4 มีความเอาใจใส ต้ังใจเรียน รับผิดชอบงานตางๆเปนอยางดี 
อีกทั้งยังชวยดูแล สอนงานเพื่อนจนเสร็จเรียบรอย….



8

เร่ืองเลา…ชาวประถม

เด็กดีๆท่ีประถม

                                                                                                
          ถายทอดโดย…ครูชลกร  แสงแกว

ครูเพ็ญศรี  ฉลาดแยม

   เด็กดีและนารักของคุณครูกลับมาแลว หลังจากไดผอนคลายความเครียด และเติมพลังใหกับตัวเอง ในชวงปดเรียนภาคตน 
นักเรียนคงจะกระปร้ีกระเปราข้ึนมาก เปดเรียนภาคปลายแลวนักเรียนโตเปนผูใหญมากข้ึน ความรับผิดชอบก็มีมากข้ึนเชนกัน 
ไมวาจะมีเหตุการณหรือเรื่องราวใดๆที่ผานเขามา ความอดทน และความตั้งใจ จะทำใหผานพนเรื่องเหลานั้นไปได 
ภาคปลายนี้จะมีนักเรียนที่อยากเปนเด็กดีของครูกันอยูบางหรือเปลา ไปดูกันดีกวา

   ทุกคร้ังท่ีพบคุณครู เด็กชายณภัทร  งามปฏิพัทธพงศ์ และเด็กหญิงกวินทรา  อภิพัฒนวิศว  ป.1/2 จะตองยกมือไหว
อยางนอบนอมและสวยงามทุกครั้ง มารยาทดีแบบนี้เปนตัวอยางที่ดีแกๆเพื่อนๆในหองไดเลยคะ…ป.1/4 ในขณะที่คุณครู
กำลังสอนนักเรียนอยูน้ัน ด.ช.ณภัทร (พีท ) ไดเดินไปชนกลองใสดินสอท่ีวางอยูบนโตะของครู ทำใหดินสอตกกระจัดกระจาย 
ในระหวางท่ีคุณครูกำลังจะกมลงไปเก็บน้ัน ด.ช.ณภัทร ก็ไดกมลงเก็บ ทำใหคุณครูถึงกับอมย้ิมกับการทำความดีของนักเรียน
ที่ตั้งใจทำโดยไมหวังผลตอบแทน  ในวันจันทรที่ 15 พฤศจิกายนที่ผานมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไดฟงเทศน
ขณะที่กำลังสวดมนตอยู ปรากฏวาเพื่อนคนหนึ่งพนมมือไมถูกตอง เด็กชายยศธบดี (นองบุน) เห็นจึงไดรีบจับมือเพื่อน
ใหพนมมือขึ้นเหมือนเดิม พระอาจารยจึงชม ด.ช.ยศธบดี วานอกจากจะพนมมือเปนรูปดอกบัวตูมไดสวยแลว ยังมีน้ำใจ 
ชวยเตือนเพ่ือนอีกดวย…ป. 2/4 เด็กหญิงอิงควรินทร  เสียมหาญ เปนนักเรียนท่ีมีน้ำใจคอยชวยงานครูประจำช้ันอยางสม่ำเสมอ…
ป.3/1 ครูขอช่ืนชม ด.ญ.ณิชนันทน  โสพรรณพานิชกุล  ท่ีเปนนักเรียนท่ีนารัก รูจักหนาท่ี ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบเสมอ 
ตั้งใจเรียนและตั้งใจทำงานทุกชิ้น สุภาพเรียบรอย และพูดจาไพเราะดวย…ป.3/2 เด็กชายธีรจ�ฬา  วรรณธนะไวกูณฐ 
เปนเด็กดีชวยเก็บเศษขยะในหองเรียนทุกวัน โดยไมตองการคะแนนจากครู…ป. 4/1เด็กหญิงกรภัค ไพรรุงเรือง (ฟา) เปนท่ีรัก
ของเพ่ือนๆและคุณครู เพราะเปนเด็กท่ีมีน้ำใจ คอยชวยงานครูและเพ่ือนๆเสมอ…ป. 4/2 เด็กหญิงกัลยกร อนันตศิริประภา 
(นิป) ทำหนาที ่หัวหนาหองไดอยางสมบูรณ เพราะมีความรับผิดชอบ และดูแลความเรียบรอยภายในหองไดดี 
เปนผูชวยครูที่ดีแบบนี้ครูหายเหนื่อยไปมากเลยคะ ใครๆที่พบเห็นตางก็ชื่นชม เด็กชายภูมิพลัง  ภูประเสริฐ (ภูมิ) 
เพราะเปนเด็กที่แตงกายเรียบรอย และเอาใจใสตัวเองตลอดเวลา…ป. 4/3 เด็กชายกองภพ  อภินิลบงกช (กอง) 
ต้ังแตเร่ิมเปดเรียนภาคปลายมีความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนมาก น่ันคือ ต้ังใจเรียน ไมด้ือไมซนกับครู และยังคอยตักเตือนเพ่ือนๆ
ที่ทำผิดวินัยอีกดวย เปนเด็กดีแบบนี้คุณครูหายเหนื่อยคะ…เด็กหญิงบุญญาณี วัชรวสุนธรา (มายด) ทำงานเปนระเบียบ
เรียบรอย ลายมือสวยมาก ถามีการประกวดคัดลายมือ บุญญาณี คงไดรับรางวัลแนนอน…
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สรรสาระเพ่ือการเรียนรู
ถายทอดโดย…ครูเพ็ญศรี

คณิตศาสตร ท ี ่ แฝงอย ู  ในรองเท  าผ  า ใบ

   ทานผูอานเคยมองดูรองเทาผาใบแลวเชื่อมโยงไปถึงวิชา
คณิตศาสตรที่เรา ๆ ทาน ๆ ถูกบังคับขูเข็ญใหเรียนมาตั้งแต
เด็กจนโตหรือไม แนนอนตองเคย อยางนอย ๆ ก็ในเร่ืองขนาด
ของรองเทา แลวเรื่อง “การรอยเชือกผูกรองเทา” เราเคยนำ
ไปเชื่อมโยงบางหรือไม 
   Burkard Polster นักคณิตศาสตรจาก Monash University
ประเทศออสเตรเลียไดทำการวิจัยเกี ่ยวกับการรอยเชือก
ผูกรองเทาเพื่อศึกษาวาการรอยเชือกผูกรองเทาแบบใดจึงจะ
มีประสิทธิภาพมากที่สุด “การรอยเชือกผูกรองเทาอยางมี
ประสิทธิภาพ” ในท่ีน้ีหมายถึง การรอยเชือกผูกรองเทาท่ีจะใช
เชือกผูกรองเทานอยท่ีสุด ไมใชงานนอย ๆ ทีเดียวท่ีจะพิจารณา
การรอยเชือกผูกรองเทาที่มีรูรอยเชือกขางละหารู ทุกแบบ
ที่เปนไปไดและสมเหตุสมผล (กลาวคือเปนการรอยเชือกที่
ทำใหรองเทากระชับแนนแกผูสวมใสมากขึ้น) ซึ่งเขาไดใช 
Mathematical Optimisation ชวยในการหาคำตอบ
   ผลการวิจัยพบวาการรอยเชือกผูกรองเทาแบบที่นิยมใน
ปจจ�บัน ไดแก แบบ criss-cross lacing และแบบ straight lacing 
ไมใชวิธีการรอยเชือกผูกรองเทาที่ประหยัดเชือกมากที่สุด 
วิธีการรอยเชือกผูกรองเทาที่ประหยัดเชือกมากที่สุดคือแบบ 
bow tie lacing ซึ ่งไมเปนที ่นิยมเทาใดนักอยางไรก็ตาม 
ผลการวิจัยดังกลาวคงไมสงผลกระทบกับการรอยเชือกรองเทา
เปนแน 

เนื่องจากปจจัยที่คำนึงถึงในการรอยเชือกผูกรองเทานั้นไมได
มีแคการประหยัดเสนเชือกแตเพียงเทาน้ัน ปจจัยท่ีสำคัญย่ิงกวา
การประหยัดเสนเชือกคือความแนนหนา ซ่ึงจากการศึกษาโดย
นักคณิตศาสตรทานเดียวกันน้ี พบวาวิธีการรอยเชือกผูกรองเทา
ท่ีกระชับแนนหนามากท่ีสุด คือวิธีการรอยเชือกผูกรองเทาแบบ 
criss-cross lacing และแบบ straight lacing นั่นเอง แนวคิด
ทางคณิตศาสตรท่ีใชในการแกปญหาการรอยเชือกผูกรองเทา
นี ้ เปนกรณีหนึ ่งของ“ *Travelling salesman problem” 
ซึ่งเปนปญหาทางคณิตศาสตรที่เปนที่รูจักแพรหลาย
 ความนารักของ Travelling salesman problem อยูที่การ
นำไปใชแกปญหาในชีวิตประจำวันไดอยางหลากหลาย ไมวาจะเปน
การวางแผนการเดินทางโดยใชเสนทางท่ีส้ันท่ีสุดซ่ึงเปนประโยชน
อยางย่ิงสำหรับบริษัทรับสงสินคา งานเครือขายโทรศัพท ฯลฯ 
“คร้ังตอไปเวลากมลงผูกเชือกรองเทาทานผูอานนึกถึงอะไรคะ”

*Travelling salesman problem เก่ียวของกับการหาระยะทางระหวาง 10 เมืองในทุกเสนทางท่ีเปนไปได(ซ่ึงตองอาศัยการคิดคำนวณ 3,628,800 คร้ัง) 

-หลาย ๆ คนอาจเคยไดยินไดฟงเกี่ยวกับเลขนำโชค “13” 13 เปนจำนวนเฉพาะที่มีคุณสมบัติที่นาทึ่ง 

ดังตัวอยางตอไปนี้

 

-จำนวนนับที่มีคานอยที่สุดที่ผลบวกของตัวเลขในแตละหลักมีคาเทากับ 13 คือ 49 ซึ่งเปนกำลังสองสมบูรณ

 

-ผลบวกของจำนวนเฉพาะ 13 จำนวนแรก คือ 

2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 +17 + 19 + 23 +29 + 31 + 37 + 41 = 238

-แลวชางบังเอิญเหลือเกินวา ผลบวกของตัวเลขในแตละหลักของ 238 = 2 + 3 + 8 = 13

เกร็ดเล็ก เกร็ดนอย เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร



คุยเฟองเร่ือง…มัธยม

นานาสาระ  สรรหามาเลา

ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553
ประชุมผูปกครองทุกระดับชั้น
วันจันทรที่ 1 พ.ย. 53    ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
วันอังคารที่ 2 พ.ย. 53    ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
วันพุธที่ 3 พ.ย. 53    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
วันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ย. 53    ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 1
วันศุกรที่ 5 พ.ย. 53    ชั้นอนุบาล 2-3
2. โครงการแขงขันตอบปญหาสาธิตพัฒนารอบรูทันโลก (Smart Kid)  ณ หองประชุมโรงเรียน
วันพุธที่ 3 พ.ย. 53    ชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6   เวลา 12.30 – 13.00 น. 
วันพุธที่ 10 พ.ย. 53    ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 – 4   เวลา 11.30 – 12.00 น. 
วันพุธที่ 17 พ.ย. 53    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3   เวลา 12.30 – 13.00 น. 
วันพุธที่ 24 พ.ย.53     ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2   เวลา 11.30 – 12.00 น. 
3.  โครงการเรียนรูโลกกวาง ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
วันจันทรท่ี 8 วันอังคารท่ี 9 และวันศุกรท่ี 12 พ.ย. 53  ชั้นอนุบาล 1/1-1/3 วัดสัมมาชัญญาวาส
วันอังคารที่ 9 พ.ย. 53    ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ซาฟารีเวิลด
วันพุธที่ 10 – วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 53  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 วัดสัมมาชัญญาวาส
วันที่พุธที่ 17 และวันอังคารที่ 18 พ.ย. 53   ชั้นอนุบาล1/4, 1/5 วัดสัมมาชัญญาวาส
วันจันทรที่ 15 พ.ย. 53    ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สถานีดับเพลิง
วันอังคารที่ 16 พ.ย. 53    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม/นิทรรศนรัตนโกสินทร
วันอังคารที่ 23 และวันศุกรที่ 26 พ.ย. 53  ชั้นอนุบาล 2   กองบินตำรวจ
วันอังคารที่ 23 พ.ย. 53    ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงสีขาววัดศรีสุก
วันอังคารที่ 30 พ.ย. 53    ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธ.ค. 53    ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วันพุธที่ 15 ธ.ค. 53    ชั้นอนุบาล 3/3 ,3/4 เมืองหิมะจำลอง Dream World
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธ.ค. 53    ชั้นอนุบาล 3/1 , 3/2 เมืองหิมะจำลอง Dream World                   
4. โครงการตักบาตรวันพฤหัสบดี  
วันพฤหัสบดีที่   25 พ.ย.  53 
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธ.ค. 53
5. โครงการสาธิตพัฒนาโชว
วันอังคารที่  9 พ.ย.53      Audition 
วันพุธที่ 24 พ.ย.53     สาธิตพัฒนาโชว ครั้งที่ 8

6.  โครงการ “คุยกับคุณครู” ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
วันอังคารที่ 7 - วันพฤหัสบดีที่ 9 ธ.ค. 53  คุยกับคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
วันจันทรที่ 13 - วันศุกรที่ 17 ธ.ค. 53  คุยกับคุณครูระดับชั้นอนุบาล

  ในฉบับนี้มีนักเรียนที่เปนเด็กดีทั้งระดับชั้นมาแนะนำกันคะ กัญญกณิศ (ขาว) เปนนักเรียนที่สุภาพ เรียบรอย มีน้ำใจ

ชวยเหลือเพ่ือนๆ และครูดวยดีเสมอมา  กิตติกานต (เพชร) ราเริงแจมใส เปนท่ีรักใครของเพ่ือนๆ  ธนิต (ภู)  เอ้ือเฟอเผ่ือแผ

อุปกรณการเรียนใหกับเพ่ือนๆ ท่ีไมไดนำมา  พรชนก (ปาลม) ชวยใหคำแนะนำในเร่ืองการเรียนไมวาจะเปนวิชาคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ  ภาวิต (นาย)  ใหเสียงหัวเราะกับเพ่ือนๆ ในหองยามท่ีมีบรรยากาศคร่ำเครียด  รวิสรา (แตงกวา)  

อาสาชวยงานเพื่อนๆทั้งงานกลุม และงานเดี่ยว  ลลิดา (ชินจัง)  อารมณแจมใสราเริง  สรางเสียงหัวเราะใหกับเพื่อน 

และครู  ทำใหบรรยากาศของหองนาอยู  ศุภฤกษ (แบงค)   มีน้ำใจดีงาม  สุภาพ และเรียบรอย  อิศราภรณ (มิกิ)  

สุภาพเรียบรอย ชวยเหลืองานเพื่อน และครูดวยความเต็มใจเสมอ

    นานาสาระ สรรหามาเลาในฉบับน้ี เรียกไดวาเปน “นานา เร่ืองเลา” จริงๆเพราะฉบับน้ีมีความพิเศษ เน่ืองจากการบาน

ชวงปดเรียนภาคตนท่ีใหนักเรียนเขียนบันทึกเลาเร่ืองราวตางๆ ซ่ึงนักเรียนไดเขียนบันทึก และเลาเร่ืองราวผานบันทึกเลมเล็กๆ

ไดอยางนาประทับใจ นักเรียนแตละคนมีกิจกรรมท่ีทำแตกตางกันออกไป แตมีความนาสนใจไมแพกัน มีผลงานการเขียน

มากมายท่ีนาประทับใจ จึงขอนำบันทึกนารักๆ และนาประทับใจของนักเรียนมาเลาสูกันฟง ใหเพ่ือนๆ และผูปกครองไดอาน

และรูสึกประทับใจรวมกัน ตอไปนี้คือสวนหนึ่งของบันทึก ที่อยากจะบอกเลา

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1

   ชั้นประถมศึกษาปที่ 1/1 เด็กชายศรัณยภัทร  อมรรัตยกุล…ชวงเวลาปดเทอมของฉัน ฉันไดเดินทางไปเชียงใหม 

และพักอยูท่ีน่ันเปนเวลา 2 อาทิตย คุณแมพาฉันไปเท่ียวดอยอินทนนท โดยมีเพ่ือนรักคือ ภู ไปเท่ียวดวยกัน แตภูกลับกรุงเทพฯกอน 

และฉันยังไดไปอบรมการเล้ียงดวงกวางดวย หลังจากน้ันก็ไปสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ และท่ีน่ีฉันก็ไดเห็น

ตนหมอขาวหมอแกงลิง…

   ชั้นประถมศึกษาปที่ 1/2 เด็กชายยสพัทธ  เจริญศักดิ์ขจร…วันที่ 2 ขึ้นสิงคโปร Flyer ชม Merlion รูปปนสิงโต 

มีหางเปนปลา ตาตาอธิษฐานขอใหสุขภาพแข็งแรงที่น้ำพุแหงโชคลาภ วันที่ 3 เที่ยว Universal Studio เลนลองแกง 

(ตัวเปยกหมด) เลน Flyer (มันสมากครับ) เลนรถ Jeep (สยองสุดๆ)…ส่ิงท่ีเรียนรูคือ 1. สิงคโปรเปนเกาะ 2. ธงชาติสิงคโปร 

3. สัญญลักษณ คือ Merlion…

   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/4 เด็กหญิงรภัคสตา  รัชตขจรกิจ…วันปดเทอมน้ีหนูไดไปดูหนังเร่ือง กวน มึน โฮ สนุกมากเลยคะ 

หนูหัวเราะดวยนะคะ หนังเรื่องนี้มี 3 อารมณคะ มีตลก เศรา และสุข…หนูไดตัดหญากับคุณแม คุณแมเปนคนตัด 

หนูเปนคนเก็บหญา หนูก็รอนนะคะ แตหนูอยากทำงานตอคะ…

คนดีศรีมัธยม 

ม.1

ม.2

ม.3

ถายทอดโดย…ครูสุกัญญา  ต้ังกิตติมศักด์ิ

ถายทอดโดย…ครูสุกัญญา  ต้ังกิตติมศักด์ิ
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ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1 เด็กชายณชัช  แกวมีแสง…พอถึงจังหวัดระนอง ผมก็ปวนเปยนที่จะหาทาเรือ คนนี้ก็บอกวา 

“ไปทางนูน” คนน้ันก็บอกวา “ไปทางน้ัน” ผมไปตามท่ีเขาบอก แตก็ไมเจอ ผมไปถามยาม ยามก็บอกวาไปท่ีสะพานปลา 

ผมก็เลยไดนั่งสปดโบทเสียที…

   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/2 เด็กชายวรวีร  ชาติวิชิต  …ต้ังแตวันจันทรถึงวันพุธ คุณแมกับคุณพอไปทำงานแตเชา ผมรูวา

จะตองทำงานบาน คือ เช็ดโตะอาหาร และชวยคุณยาเก็บผาถาฝนตก ผมตองอานหนังสือเตรียมสอบแลว เปนวิชาวิทยาศาสตร 

คุณพอจะกลับมาทดสอบ ผมกลัววาจะสอบไมได แตก็ดูทีวีเรื่องรามเกียรติ์ทุกวัน…

   ชั้นประถมศึกษาปที่ 2/3 เด็กชายนนท  จูเจริญ…สวัสดีครับผมชื่อนนท วันนี้ผมไดเลนเกมเศรษฐี โดราเอมอน 

กับนองและแม ผมแขงกับแม สวนนองเปนธนาคาร ผมเลนเกมน้ีในวันอาทิตย…ผมไดชวยพ่ีเล้ียงทำกับขาว ไดห่ันแครอท 

ไสกรอก แลวก็เปนคนผัดกับขาวดวย อาหารที่ทำคือสปาเก็ตตี้…ผมไดทำโกโกเย็นดวย ผมตักโกโกสีน้ำตาล คอฟฟเมต 

แตน้ำรอนแมเปนคนใสให เสร็จแลวก็เอาแกวมาใสน้ำแข็ง แคนี้ก็อรอย ในชวงปดเทอมผมทำหลายอยางจนเหนื่อย 

จึงตองนอกพัก…

 ชั้นประถมศึกษาปที ่ 2/4 เด็กหญิงศศิรภา  สารชน วันนี้หนูลางผักใหคุณยายทำกับขาวใหคุณพอคุณแมทาน 

กับขาวที่คุณยายทำ เชน ผัดผัก ตมผัก ยำผัก นอกจากนั้นคุณยายก็ทำกับขาวเพิ่มอีกเยอะ คุณยายมอบหมายหนาที่ลาง

และหั่นผักใหหนู หนูพยายามลางอยางสะอาด เมื่อคุณพอคุณแมกลับจากทำงานมาเหนื่อยๆ หนูก็นำอาหารไปเสิรฟ 

ในขณะที่คุณพอคุณแมกำลังอาบน้ำ เมื่อเสร็จแลวเราก็รับประทานอาหารดวยกัน…

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 เด็กชายชุณหวุทธิ์  เขจรนันทน…สิ่งที่ผมไดเรียนรูตอนปดเทอมคือ เรื่องบัตรทางดวน 

ผมไดรูวา ตรงที่เขาตัดเปนวงกลม หมายถึงอะไร จ�ดที่1 คือ ที่ที่ขึ้นทางดวน จ�ดที่2 คือ เดือนจ�ดที่3 คือ วันที่ จ�ดที่4 

คือ พ.ศ….หลักกิโลเมตร สวนมากจะเปนเสาหินหรือเสาปูนเต้ียๆ แบงไวเปนระยะเทาๆกัน (ทุก1กิโลเมตร) เพ่ือเปนการบอก

ผูเดินทางวา ไดเดินทางมาเปนระยะเทาใดแลว…

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 เด็กชายชยุต  ปนสกุลไชย…ที่บางแมหมาย คุณพอ คุณแมของผมสรางบานเรือนไทย

ไวพักผอนเสาร-อาทิตยหน่ึงหลัง ผมจึงมาท่ีน่ีบอย วันน้ีคุณพอไดพาไปเท่ียวโฮมสเตยของหมูบาน เจาของบานช่ือปาสมบูรณ 

เปนเรือนไทย ใตถุนสูงเหมือนบานของผม ฝาบานทำดวยไมสักสวยงาม มีหนาตางหลายบานท่ีทำใหลมพัดผานเย็นสบาย 

ภายในบานมีบอเลี้ยงปลา และปลูกพืชผักสวนครัวมากมาย บานปาสมบูรณยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 

นับเปนแบบอยางที่ดีครับ…

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4

 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/1 เด็กหญิงนิธิดา  วัฒนศิริธรรม…วันน้ีเปนวันท่ี 7 ตุลาคม 2553 ระหวางท่ีฉันอานหนังสือเร่ือง 

“สเปน สุดยอด” ฉันก็นึกไดวาจะนำความรูท่ีไดจากหนังสือเลมน้ีมาทำเปนการบานปดเทอม ถาเอยถึงเอกลักษณของประเทศสเปน 

ใครๆก็ตองนึกถึง “วัวกระทิง” ซ่ึงนอกจากสเปนจะมีเหลามาทาดอรท่ีโดงดังแลว สเปนยังมีเทศกาลว่ิงวัวกระทิงท่ีมีช่ือเสียง

และอันตรายไมแพกันเลยทีเดียว…สเปนใหความสำคัญกับการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและการใช “พลังงานสะอาด” 

อยางมาก เพราะนอกจากจะชวยบรรเทาวิกฤตการณขาดแคลนพลังงานถานหิน และทรัพยากรในอนาคตแลว ยังชวยลด

รายจายจากการใชไดอีกจำนวนมหาศาล…
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   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/2 เด็กหญิงธนวัน  กสิวัฒน…วันท่ี 15 ตุลาคม 2553 เปนวันท่ีสนุกมากคะ แมของฉันไดพาไปเลน
ที่สวนสนุกกับพี่เลี้ยงและนอง พอเลนเสร็จแมก็พาพวกเราไปกินกวยเตี๋ยว ฉันเลือกกินเย็นตาโฟ พอกลับมาถึงบาน 
ฉันและนองก็ไดเลนอูโน และเกมเศรษฐีภาษาอังกฤษกับพอแม สาเหตุที่พอแมใหเลนเปนภาษาอังกฤษเพราะตองการ
ใหฉันฝกภาษาอังกฤษไปดวย…
 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/3 เด็กหญิงพัชมณฑ  ตันเจริญ…วันท่ี 8 ตุลาคม 2553 วันน้ีต่ืนเตนมาก เพราะเปนงานแสดงคร้ังแรก 
สวนตัวฉันเปนมือระนาดเอก ตัวนำวงเลย ท่ีน่ีมีเด็กเรียนดนตรีกันเยอะมากหนูแสดงเพลง เตยโขง ลาวจอย เขมรพายเรือ  
ครูชมใหญเลยวาเรียนไดเดือนเดียวเลนไดตั้งเยอะ…

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
   เด็กหญิงณัฐสมน  มาตุเรศ  ฉันไปเท่ียวทะเลท่ีอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ฉันไปวันท่ี 17-19  ไปนอนคาง 
3 วัน 2 คืน ไปกับครอบครัว มีคุณพอ คุณแม คุณยา อากง นองปนปน เราออกเดินทางจากบานเวลา 9:30 น. 
ถึงรีสอรทตอนบายสอง…สิ่งที่ฉันประทับใจมากที่สุดในการไปเที่ยวครั้งนี้คือ การไปอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
ดูแลโดยกรมอุทยานแหงชาติ…แหลงทองเท่ียวท่ีฉันไปคือถ้ำพระยานคร ถ้ำพระยานครเปนถ้ำขนาดใหญในบริเวณแหลมศาลา 
เพดานถ้ำพระยานครมีปลองใหแสงสวางลอดเขามาได ดานลางเปนปา…ถ้ำพระยานครถูกคนพบกวา 200 ปมาแลว 
โดยพระยานครผูครองเมืองนครศรีธรรมราช…ภายในถ้ำมีสถานที่สำคัญคือพระที่นั่งคูหาคฤหาสน เปนพลับพลาจัตุรมุข
สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2433…การไปอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอดครั้งนี้สนุกสุดยอดไปเลย ไดทั้งความรู 
และความสนุกอีกดวย ฉันอยากใหคุณพอคุณแมพามาเที่ยวที่นี่อีกคะ…
   เด็กหญิงเกวลิน  อภินิลบงกช…ปดเทอมแลว เม่ือวานไดแสดงโขน ตอนศึกกุมภกรรณ สนุกมาก แตวันน้ีตองอยูบาน ถึงจะนาเบ่ือ 
แตก็ไดดูการตูน 2 เร่ือง สนุกเหมือนกัน วันน้ีไมถูกแมดุเลย สอบเสร็จแลวสบายมาก วันน้ีตองนอนแตหัวค่ำ เพราะพรุงน้ี
ตองไปลุยตอ…

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
   เด็กชายณภัทร…อาทิตยแรกของการปดเทอม ผมก็ยังไปโรงเรียนเพ่ือทำงาน computer เร่ืองวันอาสาฬหบูชากับเพ่ือนๆ
และครูน้ำ ผมชอบ และไดความรูเพ่ิมเติมมากมาย เชน การทำภาพเคล่ือนไหว การเรียบเรียงเน้ือเร่ือง การทำ story board 
วันสุดทายของการทำงาน ตอนเย็น คุณแมพาผมและเพื่อนๆไปกินไก KFC อรอย และสนุกมาก อาทิตยนี้สนุกจัง…
   เด็กหญิงณิชมน  ศรีพยัพ… “วันสุดทายของเรา” เม่ือคืนเรานอนดึกนิดหนอยเพราะพรุงน้ีเปนวันสุดทายแลว เราจะทำคุกก้ี
กินกัน เราสัญญากันวาจะทำทุกข้ันตอนดวยกัน แลวสุดทายหนาของมันก็ออกมาใชได อรอยดวย เราทำเปนเพราะวาเราไปเรียนมา 
เราสองคนสัญญากันวาถาเราทำอรอยเราจะเปดราน P.A. Bakery กัน มี 2 สาขา สาขากรุงเทพฯ กับสาขาเชียงใหม 
แตมันก็เปนแคความหวังและความฝน สูๆ…

   ไดอานสวนหน่ึงของบันทึกแลว ผูอานรูสึกอยางไร บางคนอานแลวอาจอมย้ิม ในความนารักนาเอ็นดูของเด็ก บางคนอานแลว
อดที่จะรูสึกแปลกใจในความคิด และจินตนาการของเด็กๆไมได บันทึกไมไดเปนเพียงแคการเขียนเรื่องราวตางๆ
ท่ีผานเขามาในแตละเวลา และแตละวัน แตอาจกลาวไดวา บันทึกเปนหลักจิตวิทยาอยางหน่ึงท่ีสามารถทำใหผูใหญสามารถรูจัก 
และเขาใจเด็กได เพราะความรูสึกนึกคิด และจินตนาการของเด็กสามารถถายทอดออกมาผานตัวหนังสือในบันทึกเลมเล็กๆเหลาน้ัน 
หากอารมณและความรูสึกตางๆถายทอดออกมาผานตัวหนังสือได เราก็คงจะปฏิเสธไมไดวา บันทึกเปนยาช้ันดีท่ีจะกลอมเกลา
และรักษาจิตใจ ขอใหระลึกเสมอวา การเขียนเปนเร่ืองท่ีดี แตจะดีท่ีสุด ถาการเขียนสามารถพัฒนาตัวผูเขียน และคนรอบขางได 
บันทึกเลมเล็กๆในวันนี้อาจเปนจ�ดเริ่มตนในการสรางนักคิด นักเขียนที่ยิ่งใหญในวันหนาได ดังนั้นสิ่งสำคัญจึงไมใชแค
การเขียนบันทึกปดเรียนภาคตน แตสำคัญที่สุดคือนักเรียนสามารถตอยอดการเขียนนั้นไดทุกๆวัน และตลอดไป
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  ………..Student Submissions……….



I wonder if anyone has heard of Káto Lomb? I hadn’t come across her name not so long ago.  Her story is 
very interesting, and her work insightful. Dr. Lomb was a Hungarian scientist who became interested in 
languages.  She eventually learned more than seventeen languages throughout her life; a true life-long 
learner.  What’s more, she was self taught, and learned her last language, Hebrew, when she was eighty years old!   
She wrote a book about learning languages which never became very famous, as it was written in Hungarian. 
Recently I came across a review of her work, in English, so I thought I would share it.
Ten ‘Requests’ for Language Learning 
Lomb summarized ten good habits of study she practiced for 
learning a second language; they’re very interesting and make 
good maxims for us all.
1. Spend some time with the language every day. Even if 
there is no class, or you have no time, a ten minute session 
reading or speaking is enough. 
2. If your enthusiasm for studying flags too quickly, stop 
reading or writing and move to something else. Listen to some 
English TV or songs. Instead of writing assignments, have a little 
look around in a dictionary or magazine, as long as it’s English. 
3. Always try to learn words in context; if you find a new word 
don’t just translate it ask your teacher to put the word in a phrase 
or sentence.
4. Always try and use new phrases in a conversation.
5. Even when you’re travelling or going on a trip somewhere, practice translating any signs or numbers, and 
read any English words you see. “Chiang Mai, eighty-six kilometers”.
6. Make sure that you only memorize what’s been corrected by your teacher. If your friend gives you    a 
new English word or phrase, check that it’s right first.
7. Learn idioms in the first person singular, ‘I’m only pulling your leg’.
8. Imagine the foreign language to be a castle; you must attack from all angles to get inside. Read 
books, magazines, watch TV or movies, speak with friends or teachers.
9. Don’t let the fear of making mistakes stop you from speaking; if you’re not sure, say it anyway.
10. Be convinced that you are a linguistic genius and never, ever give up.

Teachers Talk 

13

A Lifelong Learner

Kato Lomb, aged about 80 when she learned Hebrew.

  I’m delighted to introduce a new section this month, containing samples of student work. The piece below was written 
by Chonnipa, a great student in M3.  She wrote this for me, and it was so good that I thought I would include it here.  
I might add, I made only very minor corrections!
About my England Trip to Hastings, Part 1
   Hi, my name is Chonnipa and my nickname is “FAI”.  In April this year, I went to in Hastings, England, for one month 
and five days. My parents wanted me to practice my English.The first day when I got there; I felt excited and noticed 
the climate was very cold.    I lived there with English hosts.  They were very nice to me. They were also good at cooking 
so my weight increased by about five kilograms! In the morning I studied for only three hours and then I went travelling 
around the town.  So it was a great experience to do many things outside of my home country.  When I went there I missed 
my family and my home. However, I learned many things in England, which taught me to be a good person, a good student 
and a good daughter.  I’ve done many things that I’ve never done in Thailand before.  Now I have many foreign friends, 
so it was very important to try to be a good friend to everyone, including my teachers…

  ………..Student Submissions……….

By…Chonnipa Santiwattana (M3)

By…Douglas Colgan



Kindergarten News
   KG 1 thus far has focused on linking words together 
to boost their English knowledge and improve 
response time.  Themes already covered during the 
early weeks have included trees and flowers with 
various activities, word recognition with listening 
skil ls and general phonics to improve overall 
understand of spoken English.  Additionally, music 
and lyrical activities were also included with their 
general fun activities.
    KG 2 children during the first part of the semester 
learned about trees and how they are formed.  
Children also looked and studied various leaf shapes 
and colors.  Students also had fun learning and using 
different toys playing a game of search and find 
which the children had to find by listening to instructions.  
Additionally, KG 1 students also studied and understood 
the various tools and utensils that surround us at both 
work and home.  Phonics to boost overall understanding 
of English was also integrated into each topic and 
activity.
    KG 3 students have started the new semester with 
themes focusing on leaves and trees while understanding 
their structure.  In addition, students also learned 
the various shapes associated with leaves such as: 
cordiform, acicular and ovoid to mention a few 
which included outdoor activities.  Land and aquatic 
animals were also covered which included animal 
names, habitat, eating habits and whether the 
animal is a predator, carnivore or herbivore.  All 
subjects included phonic work with emphasis on the 
first and second letter.

Primary News
   As mentioned earlier, Mr. Nick has moved to teaching 
P1 English, the other minor changes are as follows: 
Mr. Rex has taken over the P6 English class, and 
Mr. Douglas P6 Math and Science.  Pratom classes 
are on-schedule with the long-plans.  Please ensure 
that you receive your Child’s portfolio (workbook) 
at least once a week.  Let the home-room teacher, 
or English teacher, know if you don’t.  The next topics 
in the primary schedule are summarized below.

Teachers Talk 
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  English          Science                Math

Prathom 1  We Can: Unit 5 Toys    Shapes and texture; addition and subtraction

             Phonics: Short Vowels 

Prathom 2  We Can: Unit 5-6      Measurements and weight; food and nutrition;  

             Phonics: Unit 4       drawing graphs

Prathom 3  We Can: Unit 5        Materials and their properties

             Phonics: Unit 3/4 

Prathom 4  We Can: Unit 6      Light energy             Data analysis; length

Prathom 5  We Can: Unit 6      Animal life cycles and    Decimals and 

                                      heredity                  percentages; Data 

                                                                 and probability    

Prathom 6  We Can: Unit 6      Properties of matter;      Parallel lines and 

                                      separation methods      transversals
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                English         Science    Math

            Matthayom 1  Inspirations: Unit 5     Simple machines and       Geometrical 

                                                      sources of energy           Constructions

            Matthayom 2    Inspirations: Unit 5  Elements, periodic table    Pythagorean Theorem

                                                      and chemical reactions 

            Matthayom 3    Inspirations: Unit 5  Electricity and electronics   Linear Inequalities

Matthayom News
  Classes are progressing steadily and to schedule.  
Exams will be upon us soon and students should 
start revising in the next week or so.  Some students 
are not keeping their portfolios up to date, so please 
will all parents ensure that you inspect it regularly.
Current themes are listed below.



กิจกรรมเสริมสรางความรู

   สาธิตพัฒนาโชวครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นในวันพุธที่  24  พฤศจิกายน 2553 ภายใตบรรยากาศรับลมหนาว แสดงตั้งแตเวลา 
14.00 น.-15.00 น. ซึ่งมีผูปกครองและนักเรียนติดตามชมการแสดง บริเวณโถงกลางโรงเรียน สวนสาธิตพัฒนาโชว 
ครั้งที่ 9 จะเปนการแสดงครั้งพิเศษที่ใหนักเรียนแตละหองออกมาแสดงความสามารถรวมกันทั้งหอง ขอเชิญติดตามชม
การแสดงของแตละหองไดครั้งตอไป ชวงตนเดือนกุมภาพันธ 

   วันศุกรท่ี 3 ธ.ค. ทางโรงเรียนสาธิตพัฒนาได
จัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
พรอมทั้งไดจัดสมุดลงนามถวายพระพรสำหรับ
นักเรียน ผูปกครอง และบุคลากร ไดลงนาม
ถวายความจงรักภักดีเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
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ขณะน้ีทางฝายอนุบาลไดเปล่ียนแปลงการจอดรถตูรอรับนักเรียนในชวงบาย 
เน่ืองจากในชวงท่ีผานมาการจอดรถรับนักเรียนในโรงเรียนทำใหเกิดกล่ินควันรถและไอเสียรถ

ซ่ึงเปนอันตรายตอนักเรียนท่ีอยูในอาคารเรียนช้ันลาง จึงเปล่ียนใหรถตูจอดรับนักเรียนบริเวณ
หนาโรงเรียนนอกรั้วอนุบาลโดยใหนักเรียนที่ขึ้นรถตูแตละคันเขาแถวในโรงเรียน เมื่อนักเรียน

พรอมแลวพ่ีเล้ียงประจำรถจะนำนักเรียนไปข้ึนรถโดยมีคุณครูเดินตามไปสงถึงรถแตละคันจนครบเรียบรอย
ทุกคัน โรงเรียนมีกิจกรรมสงเสริมนักเรียนใหกลาคิด กลาทำ กลาแสดงออก เสริมสรางความเช่ือม่ันในตนเอง
ของนักเรียนดวยกิจกรรม “หนูนอยผูนำ”  เปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียนสลับออกมานำสวดมนตหลังเคารพ
ธงชาติทุกวัน โดยรับนักเรียนทุกระดับช้ันท่ีสมัครใจอาสานำสวดมนต  ท่ีผานมาอาจมีหนูนอยผูนำบางคน
ท่ีออกเสียงยังไมสมบูรณแตสามารถนำสวดมนตไดโดยไมขาดตอนดวยความเช่ือม่ันในตนเอง ทำใหคุณครู
ทุกคนรูสึกภาคภูมิใจในตัวลูกศิษยท่ีกลาตัดสินใจทำในส่ิงท่ีตนเองสนใจ 
     ขณะน้ีโรงเรียนพบวาการรับนักเรียนในชวงเย็นยังไมมีความปลอดภัยเทาท่ีควร เน่ืองจากผูปกครอง
ท่ีมารับนักเรียนไมนำบัตรผูปกครองมา หรือบัตรรับไมใชของบุคคลท่ีมารับและผูปกครองใหนักเรียน
สแกนบัตรรับแทนผูปกครอง ซ่ึงอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกนักเรียนได จึงขอความรวมมือ
ผูปกครองท่ีมารับนักเรียน โปรดแขวนบัตรผูปกครองท่ีมีรูปถายตรงกับเจาของบัตร หากถือ

บัตรของผูปกครองทานอ่ืนหรือมารับนักเรียนแทน  ร.ป.ภ. จะใหแลกประจำตัวประชาชน
ไวและขอใหติดตอหองธุรการเพ่ือดำเนินการรับนักเรียนตอไป และขอใหผูปกครองเขาไป

สแกนบัตรออกรวมกับนักเรียน
            โรงเรียนไมอนุญาตใหนักเรียนสแกนบัตรแทนผูปกครอง

เร่ืองแจง
ระดับช้ันอนุบาล
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กิจกรรมเสริมสรางความรู

ระดับประถม มัธยม      
   การดื่มน้ำสะอาด ถูกสุขลักษณะ เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหรางกายมีความสมดุลและแข็งแรง น้ำทั่วไปจะมีสิ่งมีชีวิต
ท่ีอาจนำโรคภัยมาสูเรา ท่ีตองระวังเปนพิเศษคือ โปรโตซัว แบคทีเรีย และไวรัส การด่ืมน้ำจากกระติกน้ำ อาจดูวาสะอาด 
ปลอดภัย แตถามองขามการดูแลสุขอนามัย ความสะอาดของปากที่ดูดน้ำจากกระติก ซึ่งอาจปนเปอนเศษอาหาร ทั้งนี้
ควรเช็ดปากหรือไมมีเศษอาหารในปาก หรือแมแตน้ำจำนวนไมก่ีหยดในกระติกท่ีปนเปอน อาจทำใหเกิดอาการทองเสียเฉียบพลันได 
วิธีแกไขคือ ควรลางกระติกทุกครั้งใหสะอาด คว่ำกระติกไมใหน้ำสกปรกคางอยู เพื่อนำมาใชในวันรุงขึ้น ทางโรงเรียน
อนุญาตใหนักเรียนนำกระติกน้ำมาโรงเรียนเปนสวนตัว เพื่อปองกันการแพรเชื้อของไขหวัดตางๆ โดยทางโรงเรียนจัดที่
ใหนักเรียนสามารถนำกระติกมาเติมน้ำไดตามจ�ดตางๆ นอกจากนี้ทางโรงเรียนไดจัดแกวน้ำ และตูกดน้ำไวในโรงอาหาร 
ซึ่งแกวน้ำเหลานี้ทำการลางดวยเครื่องลางอัตโนมัติ อบน้ำยาฆาเชื้อทุกครั้งตามมาตรฐาน ถานักเรียนคิดวาสามารถดูแล
สุขอนามัยในการใชกระติกน้ำอยางถูกตอง ไมมีผลเสียตอสุขภาพและมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาไมใหสูญหาย
สามารถนำกระติกน้ำไปใชในโรงอาหารได                                                                                                                       

      
   สรุปกิจกรรมหลังเลิกเรียนและวันเสาร – อาทิตย ครั้งที่ 1 (After  School)
 กิจกรรม   After   School  คร้ังแรกของเราไดรับความสนใจและการตอบรับเขารวมกิจกรรมจากนักเรียน - ผูปกครอง
เปนจำนวนมาก ซ่ึงบางกิจกรรมมีผูสมัครเกินคาดหมาย บางกิจกรรมไมสามารถเปดไดเพราะจำนวนผูสมัครไมถึงคร่ึงหรือ
จำนวนนอยเกินไป จึงทำใหไมสามารถสนองตอบความตองการได  โรงเรียนจึงขออภัยมา  ณ  ท่ีน้ี   โดยขณะน้ีคุณครูผูรับผิดชอบ
จะเปนผูแจงใหผูปกครองทราบเพื่อมารับเงินคืนในกิจกรรมที่ไมเปดและรับคืนเงินในสวนกิจกรรมฟุตบอลวันเสารที่เรียน
เพียงวันเดียว
 สำหรับบางกิจกรรมท่ียังไมถึงเวลาเปดสอนกิจกรรมและจำนวนผูเรียนยังไมเต็ม ผูท่ีสนใจสามารถมาขอใบสมัครเรียน
ไดจากฝายวิชาการ ไดจนกวาจะถึงเวลาเปดกิจกรรมนั้นๆ ไดแก
-  Mad  Science  II  (ป.1 – ป.3)  
   จะเปดเรียน   วันศุกร        เวลา 15.30 – 16.30 น.    ตั้งแตวันที่   7 – 28 ม.ค.54  
-  คายผูนำเสริมทักษะชีวิต นักคิดวัยเยาว  (ป.1 – ป.3)
   จะเปดเรียน  วันอาทิตย    เวลา 09.00 – 16.00 น.     ตั้งแตวันที่   9 ม.ค. – 6 ก.พ. 54
-  Ready for Reading   By Teacher   Harry (M1 – M3)  รับ 6 – 10 คน
   จะเปดเรียน  วันพฤหัสบดี    เวลา 15.30 – 17.00 น.   ตั้งแตวันที่  6 ม.ค. – 24 ก.พ. 54
-  Fun Phonics By Teacher Douglas (P1 –P3)  รับ 6 – 10 คน
   จะเปดเรียน  วันพุธ      เวลา  15.30 – 17.00 น.     ตั้งแตวันที่   5 ม.ค. – 23 ก.พ. 54 
-  English  through  Storytelling By  Teacher  Douglas  (P4 –P6)  รับ 6 – 10 คน
   จะเปดเรียน  วันศุกร    เวลา  15.30 – 17.00 น.     ตั้งแตวันที่   7 – 28  ม.ค. 54 
                                                                                                 ฝายวิชาการ
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เรียนรูโลกกวาง 

ระดับประถม มัธยม      
   การดื่มน้ำสะอาด ถูกสุขลักษณะ เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหรางกายมีความสมดุลและแข็งแรง น้ำทั่วไปจะมีสิ่งมีชีวิต
ท่ีอาจนำโรคภัยมาสูเรา ท่ีตองระวังเปนพิเศษคือ โปรโตซัว แบคทีเรีย และไวรัส การด่ืมน้ำจากกระติกน้ำ อาจดูวาสะอาด 
ปลอดภัย แตถามองขามการดูแลสุขอนามัย ความสะอาดของปากที่ดูดน้ำจากกระติก ซึ่งอาจปนเปอนเศษอาหาร ทั้งนี้
ควรเช็ดปากหรือไมมีเศษอาหารในปาก หรือแมแตน้ำจำนวนไมก่ีหยดในกระติกท่ีปนเปอน อาจทำใหเกิดอาการทองเสียเฉียบพลันได 
วิธีแกไขคือ ควรลางกระติกทุกครั้งใหสะอาด คว่ำกระติกไมใหน้ำสกปรกคางอยู เพื่อนำมาใชในวันรุงขึ้น ทางโรงเรียน
อนุญาตใหนักเรียนนำกระติกน้ำมาโรงเรียนเปนสวนตัว เพื่อปองกันการแพรเชื้อของไขหวัดตางๆ โดยทางโรงเรียนจัดที่
ใหนักเรียนสามารถนำกระติกมาเติมน้ำไดตามจ�ดตางๆ นอกจากนี้ทางโรงเรียนไดจัดแกวน้ำ และตูกดน้ำไวในโรงอาหาร 
ซึ่งแกวน้ำเหลานี้ทำการลางดวยเครื่องลางอัตโนมัติ อบน้ำยาฆาเชื้อทุกครั้งตามมาตรฐาน ถานักเรียนคิดวาสามารถดูแล
สุขอนามัยในการใชกระติกน้ำอยางถูกตอง ไมมีผลเสียตอสุขภาพและมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาไมใหสูญหาย
สามารถนำกระติกน้ำไปใชในโรงอาหารได                                                                                                                       

เรียนรูโลกกวาง อนุบาล 1 
วันจันทรที่ 8 - พฤหัสบดีที่ 18 พ.ย. 53
วัดสัมมาชัญญาวาส

เรียนรูโลกกวาง ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
วันอังคารที่ 9 พ.ย. 53
ซาฟารีเวิลด
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เรียนรูโลกกวาง 

เรียนรูโลกกวาง ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
วันพุธที่ 10 - พฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 53
วัดสัมมาชัญญาวาส

เรียนรูโลกกวาง ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
วันจันทรที่ 15 พ.ย. 53
โรงสีขาววัดศรีสุก
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เรียนรูโลกกวาง 

เรียนรูโลกกวาง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
วันอังคารที่ 16 พ.ย. 53
วัดพระศรีรัตนศาสดารามและนิทรรศนรัตนโกสิินทร

เรียนรูโลกกวาง อนุบาล 2
วันอังคารที่ 23 - ศุกรที่ 26 พ.ย. 53
เมืองจราจรจำลอง
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เรียนรูโลกกวาง 

เรียนรูโลกกวาง ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
วันอังคารที่ 23 พ.ย. 53
TCDC

เรียนรูโลกกวาง ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
วันอังคารที่ 30 พ.ย. 53
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
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ตอนรับวันใหม สุขใจวันเปดเทอม

ประชุมผูปกครองทุกระดับชั้น
วันจันทรที่ 1 - ศุกรที่ 5 พ.ย. 53

รำถวายพระพรเนื่องในวันพอ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทับบก ชอง 5
วันจันทรที่ 8 พ.ย. 53



      
   สรุปกิจกรรมหลังเลิกเรียนและวันเสาร – อาทิตย ครั้งที่ 1 (After  School)
 กิจกรรม   After   School  คร้ังแรกของเราไดรับความสนใจและการตอบรับเขารวมกิจกรรมจากนักเรียน - ผูปกครอง
เปนจำนวนมาก ซ่ึงบางกิจกรรมมีผูสมัครเกินคาดหมาย บางกิจกรรมไมสามารถเปดไดเพราะจำนวนผูสมัครไมถึงคร่ึงหรือ
จำนวนนอยเกินไป จึงทำใหไมสามารถสนองตอบความตองการได  โรงเรียนจึงขออภัยมา  ณ  ท่ีน้ี   โดยขณะน้ีคุณครูผูรับผิดชอบ
จะเปนผูแจงใหผูปกครองทราบเพื่อมารับเงินคืนในกิจกรรมที่ไมเปดและรับคืนเงินในสวนกิจกรรมฟุตบอลวันเสารที่เรียน
เพียงวันเดียว
 สำหรับบางกิจกรรมท่ียังไมถึงเวลาเปดสอนกิจกรรมและจำนวนผูเรียนยังไมเต็ม ผูท่ีสนใจสามารถมาขอใบสมัครเรียน
ไดจากฝายวิชาการ ไดจนกวาจะถึงเวลาเปดกิจกรรมนั้นๆ ไดแก
-  Mad  Science  II  (ป.1 – ป.3)  
   จะเปดเรียน   วันศุกร        เวลา 15.30 – 16.30 น.    ตั้งแตวันที่   7 – 28 ม.ค.54  
-  คายผูนำเสริมทักษะชีวิต นักคิดวัยเยาว  (ป.1 – ป.3)
   จะเปดเรียน  วันอาทิตย    เวลา 09.00 – 16.00 น.     ตั้งแตวันที่   9 ม.ค. – 6 ก.พ. 54
-  Ready for Reading   By Teacher   Harry (M1 – M3)  รับ 6 – 10 คน
   จะเปดเรียน  วันพฤหัสบดี    เวลา 15.30 – 17.00 น.   ตั้งแตวันที่  6 ม.ค. – 24 ก.พ. 54
-  Fun Phonics By Teacher Douglas (P1 –P3)  รับ 6 – 10 คน
   จะเปดเรียน  วันพุธ      เวลา  15.30 – 17.00 น.     ตั้งแตวันที่   5 ม.ค. – 23 ก.พ. 54 
-  English  through  Storytelling By  Teacher  Douglas  (P4 –P6)  รับ 6 – 10 คน
   จะเปดเรียน  วันศุกร    เวลา  15.30 – 17.00 น.     ตั้งแตวันที่   7 – 28  ม.ค. 54 
                                                                                                 ฝายวิชาการ
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ตอนรับวันใหม สุขใจวันเปดเทอม

ตัวแทนโรงเรียนมอบเงินและส่ิงของบริจาคชวยเหลือ
ผูประสบภัยน้ำทวม ณ สภากาชาดไทย
วันพุธที่ 10 พ.ย. 53

กิจกรรม After School
เริ่มวันจันทรที่ 15 พ.ย. 53

SATIT PATTANA SHOW # 8
วันพุธที่ 24 พ.ย. 53
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ตอนรับวันใหม สุขใจวันเปดเทอม

โครงการตักบาตร

วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. 53

พิธีถวายราชสดุดี ‘วันวชิราวุธ’
วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. 53
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ตอนรับวันใหม สุขใจวันเปดเทอม

กิจกรรม “สีสันแหงสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง”

วันศุกรที่ 19 พ.ย. 53



25

ตอนรับวันใหม สุขใจวันเปดเทอม

ด.ญ.รภัคสตา รัชตขจรกิจ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1/4

ด.ช.วรวีร ชาติวิชิต

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2

ด.ช.ชยุต ปนสกุลไชย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2
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ตอนรับวันใหม สุขใจวันเปดเทอม

ด.ช.นิชมน ศรีพยัพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ด.ญ.ณิิชมน ศรีพยัพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ด.ญ.ณัฐสมน มาตุเรศ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1

ด.ญ.ธนวัน กสิวัฒน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2

เมตร

รัช




