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Message from Director

จดหมายขาวฉบับที่ 2 มาพรอมๆกับโรคไขหวัด 2009 และโรคมือ เทา ปากที่โรงเรียนตอง

เฝาระวังและปองกันดวยการงดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับอนุบาลถึง 2 ครั้ง และมีผล

ตอเนื่องมาทางประถมศึกษาปที่ 1 - 2 ดวย ซึ่งโรงเรียนไดมีการทำความสะอาดหองเรียน

อุปกรณ สื่อ เครื่องเลนตางๆอยางสม่ำเสมอมาตลอดทุกสัปดาห เพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน

และบุคลากรทุกคน แตอยางไรก็ตามแมวาโรงเรียนจะมีมาตรการการเฝาระวังอยางเครงครัด

แลวก็ตาม แตสถานที่ทองเที่ยวที่ชุมชนตางๆทั้งศูนยการคา สวนสนุก สวนสัตว ฯลฯ ยังคงมีการ

แพรระบาดของโรคดังกลาวอยู ซึ่งมีโอกาสที่ทำใหผูที่สุขภาพออนแอ สามารถติดโรคไดเชนกัน

ดังนั้นเพื่อใหนักเรียนไดพักผอนดูแลสุขภาพของตนเองหลังจากสอบภาคตน ครั้งที่ 1แลว

และประกอบกับมีนักเรียนบางระดับปวยกันหลายคน โรงเรียนจึงไดงดการเรียนการสอนตั้งแต

วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2555 ชวงหยุด 5 วัน ฝากผูปกครองทุกทานชวยดูแลใหนักเรียนไดพักผอน

อยูกับบาน ไมควรไปในที่ชุมชน ศูนยการคาตางๆ เพื่อกลับมาเรียนในวันจันทรที่ 6 สิงหาคม 2555

ดวยความสดชื่นและแข็งแรง

จดหมายขาวฉบับน้ีมีเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกับโรคไขหวัด 2009 และโรคมือ เทา ปาก มาเลาสูกันฟง

เพื่อการดูแลเฝาระวัง บุตร หลานของทานใหหางไกลจากโรคดังกลาว และยังมีสาระเกี่ยวกับ

การดูแลลูกหลานใหมีความฉลาดรอบดานท้ังดานอารมณ (EQ) ดานศีลธรรม (MQ) ดานความคิด

ริเริ่มสรางสรรค (CQ) ดานการแกปญหา(AQ) และดานสติปญญา (IQ) หากผูปกครองไดฝก

ลูกหลานของเราใหไดรับการพัฒนาทั้ง 5 ดาน ก็จะชวยใหเขาเปนเด็กที่เพียบพรอมและมีชีวิต

อยูในสังคมปจจุบันไดอยางมีความสุข

พิธีไหวครูประจำปผานไปดวยความประทับใจในความตั้งใจของเด็กๆ ที่ปฏิบัติไดอยางงดงาม

ตามดวยพิธีแหเทียนพรรษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีรวมมือรวมแรงรวมใจไดบุญกันท่ัวหนา

สำหรับกิจกรรมสำคัญในเดือนสิงหาคมจะเปนพิธีถวายพระพรแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ซึ่งกำหนดจัดใน

วันศุกรที่ 10 สิงหาคม ศกนี้และปลายเดือนจะเปนกิจกรรมคุยกับคุณครู เรื่องของลูกๆ ประมาณ

วันที่ 20 - 31 สิงหาคม 2555 ในระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา สวนนองอนุบาลจะจัดใน

วันจันทรท่ี 3 - วันศุกรท่ี 14 กันยายน 2555 สุดทายมีเร่ืองของคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง

ท่ียังสมัครกันไมครบทุกหองเรียน ซ่ึงโรงเรียน

ไดมีจดหมายและใบประกาศเชิญชวนไปแลว

จึงแจงผานจดหมายขาวอีกคร้ัง หากผูปกครอง

ทานใดสนใจและมีความตั้งใจที่จะชวยกัน

ทำงานเปนกำลังสำคัญอีกทางหน่ึงเพ่ือลูกหลาน

ของเราขอใหมาสมัครไดที่สำนักงานบริหาร

ของโรงเรียน 

ทายที่สุดนี้ดิฉันขอขอบคุณทานผูปกครอง

ที่ใหความรวมมือดวยดีเสมอมา แลวพบ

กันใหมในจดหมายขาวฉบับหนา

พิธีไหวครู ประจำปการศึกษา 2555

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)
ผูอำนวยการโรงเรียน
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Editor talk

อนุชา เผาพหล
บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ
รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม
ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร
รองศาสตราจารยดวงกมล สินเพ็ง
จิรัฎฐ ชีพนุรัตน (รองผูอำนวยการ)
  
บรรณาธิการ
อนุชา เผาพหล

ผูชวยบรรณาธิการ
กิตติพร รอดรุงเรือง
อชิณณา จงพิสุทธิ์สัตย
เศรษฐภรณ จิตรากิจ
รวิญา ชุมภูนท

กองบรรณาธิการ 
อนุชา เผาพหล
เศรษฐภรณ จิตรากิจ
วิภาดา คงเมือง
ขนิษฐา สรรเสริญ
อักษราพร คำยอด
ปนมณี ทิพยสมบัติ
ภัทรพล ลาภเกียรติพร
รวิญา ชุมภูนท
สรารัตน เพชรศิริ
นันทา ภิรมยพร
Phillip Ford

พิสูจนอักษร
ปนมณี ทิพยสมบัติ

ออกแบบรูปเลม
เกริกชัย เตมะศิริ

จัดพิมพโดย
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

สวัสดีครับทานผูปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาท่ีนารักทุกคน ผานไปแลว
กับการสอบประจำภาคตนครั้งที่ 1 เชื่อวานักเรียนหลายคนคงเตรียมตัวกอนสอบ
เปนอยางดีและพอใจกับผลการสอบที่ได สวนคนที่ยังคิดวาตัวเองยังทำได ไมดี
ก็ ไมเปนไรขอใหพยายามตอไป จดหมายขาวฉบับที่ 2 นี้มีเรื่องราวที่หลากหลาย
ที่นาสนใจ ใหติดตามกันครับ

เร่ิมจาก ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม เร่ืองเลานาสนใจของชาวอนุบาล “โรคมือ เทา ปาก”

สรรสาระเพ่ือการเรียนรูเปนเร่ืองราวเก่ียวกับ “เลขไทยแตละตัวเทียบไดกับดาวอะไร” สวนนานาสาระ

สรรหามาเลา “สุนทรียศาสตร สรางลูกฉลาดรอบดาน” เปนการแนะนำวา อยากใหลูกเปนเด็กที่เกง

ตองสงเสริมความฉลาดดานใดบาง รวมท้ังเร่ืองเลาดีๆ ของชาวประถม คนดีศรีมัธยมก็ยังคงเต็มไปดวย

เรื่องราวของเด็กดีใหไดชื่นชมกัน ในสวนของ Teacher Talk ก็มีเรื่องราวมาบอกเลาเหมือนเชนเคย

สวนมุมมองใหมในความคิดของฉันเปนเรื่องเกี่ยวกับการเลือกสายการเรียน เทคนิคในการจำบทเรียน

และการเตรียมความพรอมเพื่อกาวเขาสูรั้วมหาวิทยาลัยกับรุนพี่ตัวอยางที่มากความสามารถทั้งดาน

การเรียนและการวาดรูปนั้นก็ใหขอคิดและแนวทางเพื่อใหนักเรียนนำไปปรับใช ใหเหมาะกับตนเอง

ปดทายดวยคอลัมน เกมฝกสมองประลองปญญานักเรียนจะไดใชทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล

เพื่อพัฒนาความคิดและสามารถนำไปประยุกตใช ในชีวิตประจำวันไดตอไป

คุยกับ
บรรณาธิการ
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แขงขันกลาวสุนทรพจน แขงขันกลาวสุนทรพจน 

แขงขันกลาวสุนทรพจน หัวขอ “อาเซียนกาวไกล ดวยใจเปนหนึ่ง”

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดนำนักเรียนไปประกวดกลาวสุนทรพจน

หัวขอ “อาเซียนกาวไกล  ดวยใจเปนหนึ่ง” ซึ่งจัดโดยสำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน รวมกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิตในวันเสารที่ 21 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิตผลการประกวดกลาวสุนทรพจน หัวขอ “อาเซียน

กาวไกล ดวยใจเปนหนึ่ง” มีดังนี้

 1 ด.ญ. พิมพนิดา พิจิตรพงศชัย (ม.3)

  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

 2 น.ส. วชิราภรณ ศรีสกุล (ม.5)

  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
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ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีเขารวมการแขงขัน Crossword

Game / Scrabble, A-Math, คำคม, SUDOKU ในรายการ

“เถาแกนอยซูโดกุเยาวชน ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 5”

ในวันท่ี 14-15 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด

ซึ่งผลการแขงขันมีดังตอไปนี้

ประเภทการแขงขัน : Crossword Game / Scrabble

ระดับประถมศึกษา

ทีม 1 ด.ช.ปยุต สิทธิโชคสุวรรณ (ป.5/1) คูกับ

 ด.ช.ณัฐภัทร ศรีพยัพ (ป.3/4) ไดลำดับที่ 49

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ทีม 1 ด.ญ.ธัชสรณ สิทธิโชคสุวรรณ (ม.2/1) คูกับ

 ด.ญ.ณิชมน ศรีพยัพ (ม.2/1) ไดลำดับที่ 15

ประเภทการแขงขัน : A-Math

ระดับประถมศึกษา

ทีม 1 ด.ช.วโรดม ชั้นไพบูลย (ป.6/3) คูกับ

 ด.ช.กองภพ อภินิลบงกช (ป.6/3) ไดลำดับที่ 25

ประเภทการแขงขัน : คำคม

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ทีม 1 ด.ช.รัฐการ สุขสวัสดิ์ชล (ม.2/1) ไดลำดับที่ 33

ประเภทการแขงขัน : SUDOKU

ระดับประถมศึกษา

 ด.ช.กองภพ อภินิลบงกช (ป.6/3) ไดลำดับที่ 29

กิจกรรมหลอเทียนและถวายเทียนพรรษาปการศึกษา 2555

วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2555 ณ วัดแปนทองโสภาราม

รายชื่อนักเรียนผลงาน
Colorful blinds in my dream
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
 ด.ญ.ณิชา อภินันทรัตนกุล
 ด.ญ.ชนิสรา วงศไพบูลย
 ด.ญ.นพิน ทวีอุดมทรัพย
 ด.ญ.นีรนารา เอื้อศิริวงศ
 ด.ญ.ศศิรภา สารชน

กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ

กิจกรรมโตวาทีวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 หัวขอ “เด็กดีกวาผู ใหญ”

เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกป

 ฝายเสนอ ฝายคาน

 1 ด.ช. สรสิช สันติวัฒนา 1 น.ส. จุฑารัตน รื่นเริง

 2 ด.ช. สรวิทย บุญชุม 2 น.ส. วชิรภรณ ศรีสกุล

 3 ด.ญ. จิณิฐตา รติมาศ 3 น.ส. ณัชชยา เมธากิตติพร

งานประกวดงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใชงานประกวดงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช

SUDOKU YOUTH 2012SUDOKU YOUTH 2012

ถวายเทียนพรรษาปการศึกษา 2555ถวายเทียนพรรษาปการศึกษา 2555
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กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง ปการศึกษา 2555

วันอังคารที่ 14 - วันศุกรที่ 17 ส.ค. 2555 ป.4 - ม.6 งานวันวิทยาศาสตร ไบเทค บางนา

วันพุธที่ 22 ส.ค. 2555 ป.2 คุมวิมานดิน จ.ฉะเชิงเทรา

วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ

วันพุธที่ 1 ส.ค. 2555  กิจกรรมเลานิทานหลังเลิกเรียน (หองสมุด)  

วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 2555  หยุดวันอาสาฬหบูชา

วันศุกรที่ 3 ส.ค. 2555  หยุดวันเขาพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค. 2555  ซอมพิธีถวายพระพรสดุดี สมเด็จพระนางเจาฯ เนื่องในวันแมแหงชาติ

วันศุกรที่ 10 ส.ค. 2555  พิธีถวายพระพรสดุดี สมเด็จพระนางเจาฯ เนื่องในวันแมแหงชาติ

วันอาทิตยที่ 12 ส.ค. 2555  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

วันจันทรที่ 13 ส.ค. 2555  หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ

วันอังคารที่ 14 - วันเสารที่ 18 ส.ค. 2555  สัปดาหวันวิทยาศาสตร

วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 2555   กิจกรรมตักบาตร ครั้งที่ 3

วันจันทรที่ 20 ส.ค.2555   - การฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบและบาดทะยัก(dT) กระตุนใหนักเรียน ป.1

     (สำหรับคนที่เคยฉีดวัคซีนคอตีบ ไอกรนและบาดทะยักไมครบ 5 ครั้ง

     เวลา 9.00 น. ณ หองพยาบาล)

   - การฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบและบาดทะยัก(dT) กระตุนใหนักเรียน ป.6

     ทุกคน (เวลา 9.00 น. ณ หองพยาบาล)

วันจันทรที่ 20 - วันศุกรที่ 24 ส.ค. 2555  - สอบยอย ครั้งที่ 3 ในชั่วโมงเรียน

   - การแขงขันเกม 24,IQ 180 และ A-Math ครั้งที่ 1

วันจันทรที่ 20 - วันศุกรที่ 31 ส.ค. 2555  กิจกรรมคุยกับคุณครู (ประถม-มัธยม)

วันเสารที่ 25 ส.ค. 2555  อบรมครู “การซอมอพยพหนีไฟเบื้องตน ป 2555”

วันศุกรที่ 31 ส.ค. 2555  ประกาศรายชื่อนักอาน ประจำเดือนสิงหาคม 2555

หมายเหตุ

เนื่องจากการแพรระบาดของโรคมือ เทา ปาก โรงเรียนจึงเลื่อนกิจกรรมเรียนรูโลกกวาง ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2555 ของระดับอนุบาล 1-3

และกิจกรรมเรียนรูโลกกวาง ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2555 ของระดับประถมศึกษาปที่ 1 และ 3 โดยจะแจงกำหนดการใหมในโอกาสตอไป

ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน สิงหาคม ปการศึกษา 2555Calendar
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โรคไขหวัดใหญ (influenza)  เปนโรคที่พบไดบอยในทุกคนทุกเพศทุกวัย

พบไดเกือบทั้งป แตจะเปนมากในชวงฤดูฝน ซึ่งบางปอาจจะพบการระบาด

พบเปนสาเหตุอันดับตนๆ ของอาการไขที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน

ไขหวัดใหญ เกิดจากเชื้อไวรัสมีชื่อวาไวรัสอินฟลูเอนซา (influenza virus)

เชื้อนี้จะอยูในน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผูปวย ติดตอโดยการไอ

หรือจามหรือการสัมผัสถูกมือของเคร่ืองใชเปอนเช้ือโรค ระยะฟกตัว 1 - 4 วัน

เช้ือไขหวัดใหญมีอยู 3 ชนิด เรียกวา ชนิดเอ,บี และซี ซ่ึงแตละชนิดยังแบงเปน

พันธุยอยๆ ไปอีกมากมาย ในการเกิดโรคแตละครั้งจะเกิดจากพันธุยอยๆ

เพียงพันธุเดียว ซ่ึงเปนแลวจะมีภูมิคุมกันตอพันธุน้ัน เช้ือไขหวัดใหญบางพันธุ

อาจผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันทำใหเกิดการระบาดใหญ และมีการเรียกช่ือโรค

ที่ระบาดแตละครั้งตามชื่อของประเทศที่เปนแหลงตนกำเนิด

ไขหวัดใหญสายพันธุใหมท่ีแพรระบาดในปจจุบันเปนไขหวัดใหญสายพันธุใหม

ชนิด เอ (เอช 1 เอ็น 1) และกำลังขยายตัวไปท่ัวโลก ในประเทศไทยก็พบการ

ระบาดดวย โดยผูปวยโรคไขหวัดใหญ จะมีอาการไข ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย

เน้ือตัว ออนเพลีย เจ็บคอ ไอ คัดจมูก น้ำมูกไหล เบ่ืออาหาร บางรายมีอาการ

อาเจียนและทองเสียรวมดวย ผูปวยท่ีมีอาการทุเลาข้ึน ไขจะลดลง ไอนอยลง

รับประทานอาหารไดมากขึ้น และหายปวยภายใน 5 - 7 วัน ยกเวนบางราย

อาจเสี่ยงตอภาวะแทรกซอนทำใหเกิดปอดบวม มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจ

ลำบาก และเสียชีวิตได ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในกลุมผูสูงอายุ หรือผูปวยที่มีโรค

เรื้อรังประจำตัว

คำแนะนำสำหรับผูปวย ผูปกครอง และผูดูแลผูปวยที่บาน
กรณีท่ีบุตรหลานของทานปวยมีอาการไมรุนแรง (เชนไขไมสูงมาก ตัวไมรอนจัด

ไมซึมและพอรับประทานอาหารได) สามารถรักษาตัวท่ีบานได ผูปวย ผูปกครอง

และผูดูแลผูปวย ควรปฏิบัติดังนี้

 1 ผูปวยควรหยุดเรียนเพื่อพักผอนเปนเวลาอยางนอย 7 วัน หลังวัน

  เริ่มปวยเพื่อใหพนระยะการแพรเชื้อ และมาโรงเรียนไดเมื่อหายปวย

  แลวอยางนอย 24 ชั่วโมง

 2 แจงทางโรงเรียนทราบ เพื่อรวมเฝาระวังไขหวัดใหญสายพันธุ ใหม

  ในสถานศึกษา และปองกันควบคุมโรคไดอยางทันทวงที

 3 ใหผูปวยรับประทานยาลดไขเชน พาราเซทามอล (หามใชยาแอสไพริน)

  และยารักษาตามอาการ เชน ยาละลายเสมหะ ยาลดน้ำมูก ตามคำ

  แนะนำของเภสัชกรหรือคำสั่งของแพทย

 4 ไขหวัดใหญเกิดจากเชื้อไวรัสไมจำเปนตองรับประทานยาปฏิชีวนะ

  ยกเวนพบเชื้อแบคทีเรียแทรกซอน ตองรับประทานยาใหหมดตามที่

  แพทยสั่ง

 5 เช็ดตัวลดไขดวยน้ำสะอาดที่ไมเย็น

 6 ดื่มน้ำสะอาดและน้ำผลไมมากๆ งดดื่มน้ำเย็นจัด

 7 พยายามรับประทานอาหารออนๆ รสไมจัด เชน โจก ขาวตม ไข ผัก

  และผลไมใหพอเพียง

 8 นอนพักผอนใหมากๆ ในหองที่อากาศไมเย็นเกินไป และมีอากาศ

  ถายเทสะดวก

 9 ปองกันการแพรกระจายเชื้อดวยการสวมหนากากอนามัย ปดปาก

  และจมูก เวลาไอ หรือจามดวยกระดาษทิชชู หรือแขนเสื้อของตนเอง

  ลางมือดวยน้ำและสบูหรือแอลกอฮอลเจลบอยๆ หลีกเลี่ยงการ

  คลุกคลีใกลชิดกับผูที่อยูรวมบานหรือรวมหอง รับประทานอาหาร

  แยกจากผูอื่น หรือใชชอนกลางในการรับประทานอาหารรวมกัน ไมใช

  ของใชสวนตัว เชน ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว แกวน้ำ รวมกับผูอื่น

   10 หากอาการปวยรุนแรงข้ึน เชน หายใจลำบาก หอบเหน่ือย อาเจียนมาก

  ซึม ควรรีบไปพบแพทยทันที

คำแนะนำสำหรับ ผูปกครองในการดูแลบุตรหลาน
 1 ควรติดตามสถานการณการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม

  และคำแนะนำตางๆ จากกระทรวงสาธารณสุขและสถานศึกษาเปนระยะ

 2 แนะนำพฤติกรรมอนามัยใหแกบุตรหลาน เชน รักษาสุขภาพใหแข็งแรง

  โดยการออกกำลังกาย นอนหลับพักผอนอยางเพียงพอ รับประทาน

  อาหารที่มีประโยชน การปองกันการติดเชื้อไวรัส การลางมือดวยน้ำ

  และสบูบอยๆ การใชชอนกลางในการรับประทานอาหารรวมกัน

  การรับประทานอาหารปรุงสุกใหม

 3 แนะนำใหเด็กหลีกเลี่ยงคลุกคลีกับผูปวยที่มีอาการคลายไขหวัดใหญ

 4 หม่ันพูดคุยกับบุตรหลานใหรูเร่ืองราวเก่ียวกับไขหวัดใหญสายพันธุใหม

  นี้บาง และตอบคำถามที่เด็กสงสัยเทาที่เด็กแตละวัยจะเขาใจได

 5 หากเด็กมีความรูสึกกลัวหรือกังวล ควรแนะนำใหระบายความรูสึก

  ของตนเองออกมา และตอบคำถาม รวมทั้งปลอบโยนใหคลายกังวล

 6 เด็กมักตองการความรูสึกปลอดภัยและความรัก หากบุตรหลาน

  ของทานมีความกังวลทานควรใสใจมากเปนพิเศษ

 7 ดูแลมิใหบุตรหลานของทานหมกมุนกับขอมูลขาวสารสถานการณ

  ของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมมากเกินไปจนเกิดความกลัว หรือ

  วิตกกังวลจนเกินเหตุ

แหลงขอมูลการติดตอ
เพื่อปรึกษากับเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่
 1 กรุงเทพมหานคร สามารถติดตอไดที่ กองควบคุมโรค สำนักอนามัย

  กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02 - 2458 - 106

 2 ตางจังหวัด สามารถติดตอไดที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง

Special Issue

โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม
ถายทอดโดย : ครูอนุชา เผาพหล

ภาพจากกลองจุลทรรศนแบบสองกราดแสดง
ไวรัสไขหวัดใหญกำลังขยายประมาณ 100,000 เทา



Kindergarten Talk

ถายทอดโดย : ครูอชิณณา จงพิสุทธิ์สัตย
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หอง ชื่อ - นามสกุล - ชื่อเลน พฤติกรรมความดี

ตอ.1 ด.ญ.สุธิดา จิตกรีสร (ปง ปง) ชวยเหลือเพื่อนๆ ในการเก็บกระติกน้ำและชวยดูแลเพื่อนในการใสรองเทา

ตอ.2 ด.ช.หนึ่งเดียว ศรีมวง (หนึ่งเดียว) มีน้ำใจในการนำสื่อการเรียนรูมาแบงปน

ตอ.3 ด.ช.พิชญกิตติ์ เย็นบุตร (พัตเตอร) ชวยคุณครูยกกระเปาเครื่องนอนของเพื่อนๆ ไปวางตามจุดที่โถงอาคาร

อ.1/1 ด.ญ.เขมจิรา หวาหวัด (จิรา) เก็บเศษขยะที่รวงบนพื้นหองเรียน ทิ้งลงถังขยะอยางสม่ำเสมอ โดยที่ครูไมตองบอก

อ.1/2 ด.ญ.ปญญ ภรวรรธนะภาส (ปญญ) ชวยเหลือเพื่อนในการเก็บของใช ถอดกระดุมและติดกระดุมเสื้อของเพื่อน

อ.1/3 ด.ช.ธาวิน สุพรรณโอชากุล (นีโอ) ชวยเหลือคุณครูและดูแลของใชสวนรวม ไดแก ปดไฟหองน้ำเมื่อใชงานเสร็จแลว

อ.1/4 ด.ช.คีรี เตชะวิศิษฐพงษ (มารค) ชวยเหลืองานคุณครูและชวยเพื่อนๆ เก็บที่นอนและผาหม

อ.1/5 ด.ญ.รวิสรา เสือสะอาด (ครีม) ชวยทำความสะอาดในหองเรียนเมื่อพบวาหองเรียนไมสะอาด

อ.1/6 ด.ช.ธีรภูมิ เบญจาทิกุล (ภูมิ) มีน้ำใจชวยเหลือคุณครูแจกสีใหเพื่อนทุกคนและชวยเก็บของ

อ.2/1 ด.ช.อิทธิพัทธ วัฒนโรจนาพร (อิชิ) มีน้ำใจชวยเหลือครูเทาที่สามารถทำได

อ.2/2 ด.ญ.เปมิกา ราชกุลชัย (มะลิ) รับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง มีจิตอาสาชวยเหลือครูและเพื่อนๆ แตงตัว เก็บที่นอน

   และถือกระเปาเครื่องนอนดวยตนเองทุกสัปดาห

อ.2/3 ด.ญ.ซีรีน ประสมศักดิ์ (แกม) มีจิตอาสาชวยเหลือผูอื่นโดยไมตองรองขอ รูจักเสียสละใหเพื่อน มีเหตุผลและยอมรับ

   ความคิดเห็นของเพื่อนๆ

อ.2/4 ด.ช.ภัทรพงศ ดุลยจำรัสรัตน (วิน) ปฏิบัติหนาที่ของตนเองเปนอยางดี และคอยชวยเหลือเพื่อนๆ และคุณครูเสมอ

อ.2/5 ด.ช.ขวัญขาว วงศธีรทรัพย (แมคควีน) มีน้ำใจชวยเหลือคุณครูในการเก็บของหรือดูแลเพื่อนๆ

อ.2/6 ด..ช.ณัฏฐ ธนกนกชัย (ณัฏฐ) มีน้ำใจใหความชวยเหลือโดยที่ครูไมตองรองขอ ชวยเพื่อนถือกระเปาเครื่องนอนทุกสัปดาห

อ.3/1 ด.ช.ปุญรวี เกตุยั่งยืนวงศ (ปุญ) เอ้ือเฟอแบงปนความรูแกเพ่ือนอยูเสมอ โดยการเตรียมส่ือการเรียนรูท่ีมีประโยชนมาแบงปนเพ่ือนๆ

อ.3/2 ด.ญ.ธัชชวัลค เอื้อวัฒนสกุล (วัลล วัลล) ตั้งใจเรียนรู รับผิดชอบงานของตนเอง มาโรงเรียนแตเชาทุกวัน

อ.3/3 ด.ญ.สิปาง อ่ำพันธุ (แปง) มีน้ำใจคอยชวยเหลือครูและเพื่อนในหอง มีจิตอาสาเมื่อมีผูตองการความชวยเหลือ

อ.3/4 ด.ญ.ณยาภัทร อัมระรงค (น้ำฟา) อาสาชวยครูเก็บทำความสะอาดหองเรียน กอนกลับบานเปนประจำ

อ.3/5 ด.ช.ศุภณัฏ ถนอมบูรณเจริญ (ซัน) ต้ังใจเรียน รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายไดดี มีน้ำใจ ชวยเหลือเพ่ือนและครูเสมอ และรูจัก

   ใชเหตุผลในการแกปญหา

อ.3/6 ด.ญ.จันทกานต เจนอุดมทรัพย (เฟรนด) ต้ังใจเรียน มีสมาธิในการทำงาน ปฏิบัติหนาท่ีของตนเองเปนอยางดีชวยเหลืองานในหองอยูเสมอ

ตรวจสุขภาพประจำป ระดับอนุบาล

à´ç¡µÑÇàÅç¡æ¡ÑºÊÔè§·ÕèÂÔè§ãËÞ‹



ถายทอดโดย : ครูวิไลพร ปวงสุข
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เปนที่วิตกกังวลของเราทุกคนในขณะที่มีโรคมือเทาปาก แพรระบาด

โดยเฉพาะในสถานที่รับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล จนโรงเรียน

ตองหยุดเรียนเพื่อระงับการแพรกระจายของเชื้อโรค โรคมือเทาปาก

มักจะพบในเด็กอายุต่ำกวา 10 ป และพบบอยๆ วา เด็กทารกและเด็กเล็ก

จะมีอาการรุนแรงกวาเด็กโต มีพบในผู ใหญบาง ดังนั้น จึงขอเสนอ

ความรูเกี่ยวกับโรคนี้เพื่อชวยกันเฝาระวังลูกหลานของเรา ดังนี้

 ÊÒàËµØ¢Í§âÃ¤
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุมเอนเทอโรไวรัส

 ¡ÒÃµÔ´µ‹Í
จากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปอนเชื้อโรคที่มาจากน้ำมูก

น้ำลาย อุจจาระหรือตุมพอง แผลของผูปวย

 ÍÒ¡ÒÃáÊ´§
 1 มีไขต่ำ 2 - 4 วัน ปวดเมื่อยกลามเนื้อ (อาการคลายไขหวัด)

 2 มีผ่ืนแดงอักเสบท่ีล้ิน เหงือกและกระพุงแกม ตอมาจะเกิดผ่ืนท่ีฝามือ

  ฝาเทาและอาจพบที่กนดวย

 3 ผ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากเปนตุมใส และแตกออกเปนแผลหลุมต้ืนๆ อาการ

  จะหายเปนปกติ  7 - 10  วัน

 ÍÒ¡ÒÃá·Ã¡«ŒÍ¹·ÕèÃØ¹áÃ§
เยื่อหุมสมองอักเสบ สมองอักเสบ อัมพาตกลามเนื้อออนปวกเปยก

หรือกลามเนื้อหัวใจอักเสบอาจทำใหเสียชีวิตได

 ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ
ไมมียารักษา แตรักษาตามอาการ เชน ใหยาลดไข  ยาแกปวด และเช็ดตัว

ใหรับประทานอาหารออนๆ รสไมจัด ด่ืมน้ำและน้ำผลไม นอนพักผอนมากๆ

(Hand  Foot and Mouth  Disease)

Á×Í à·ŒÒ
»Ò¡

 ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹
โดยรักษาสุขอนามัย ผูปกครองควรแนะนำบุตรหลานและผูเลี้ยงดูเด็ก

ใหลางมือใหสะอาดดวยน้ำและสบู (กอนและหลังเตรียมอาหาร กอน

รับประทานอาหาร ภายหลังการขับถายหรือเปล่ียนผาออม หลังการดูแล

เด็กปวย) ตัดเล็บใหสั้น  หลีกเลี่ยงการใชสิ่งของรวมกัน (เชน ขวดนม

แกวน้ำ หลอดดูด ผาเช็ดหนาและเช็ดมือ) และใชชอนกลาง สถานรับ

เลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล ตองจัดใหมีอางลางมือและสวมที่ถูก

สุขลักษณะหม่ันดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานท่ีและอุปกรณเคร่ืองใช

ใหสะอาดอยูเสมอรวมถึงการกำจัดอุจจาระเด็กใหถูกตองดวย

 ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁâÃ¤
หากพบเด็กปวย ตองรีบแยกเพ่ือปองกันไมใหเช้ือแพรไปยังเด็กคนอ่ืนๆ

ผูปกครองควรรีบพาเด็กไปพบแพทย และหยุดรักษาตัวที่บานประมาณ

 5 - 7 วัน หรือจนกวาจะหายเปนปกติ ระหวางน้ีควรสังเกตอาการผิดปกติ

ที่อาจเกิดขึ้น ไมควรพาเด็กไปในสถานที่แออัด เชน สนามเด็กเลน

สระวายน้ำ ตลาด และหางสรรพสินคา ควรอยูในท่ีท่ีมีการระบายถายเท

อากาศไดดี ใชผาปดจมูกปากเวลาไอ จาม ระมัดระวังการไอ จามรดกัน

และผูเลี้ยงดูเด็กตองลางมือใหสะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย

หรืออุจจาระเด็กปวย
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อางลางจาน : ทอระบายน้ำของอางลางจานมีเชื้อแบคทีเรียอยูถึง

500,000 ชนิดตอพื้นที่ 1 ตารางนิ้ว นอกจากนั้น ในฟองน้ำที่ใชลางจาน

อางลางจาน รวมไปถึงกอกน้ำ ก็เต็มไปดวยเชื้อแบคทีเรียเชนกัน

จึงควรทำความสะอาดอางลางจาน และบริเวณหองครัวใหสะอาดดวย

น้ำยากำจัดแบคทีเรีย และเช็ดใหแหงหลังจากใชหองครัวและอางลางจาน

เสร็จแลวทุกครั้ง

หองน้ำ : บริเวณอางอาบน้ำจะมีเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus ซึ่งกอ

ใหเกิดการอักเสบติดเชื้อที่ผิวหนังอยางรุนแรงอยูถึง 26 เปอรเซ็นต

และพบวาในถังน้ำจะมีเชื้อแบคทีเรียมากกวา 100,000 ชนิด ตอพื้นที่

1 ตารางนิ้ว สิ่งสกปรกและเชื้อโรคตางๆ ที่เราอาบน้ำชำระรางกาย

จะไปเกาะอยูตามถังน้ำ อางอาบน้ำ และเติบโตไดดีเน่ืองจากมีความช้ืนสูง

เราจึงควรทำความสะอาดหองน้ำสัปดาหละครั้ง โดยขัดคราบสกปรก

ออกจากอางอาบน้ำ ถังน้ำ ผนังและพ้ืนหองน้ำดวยน้ำยาทำความสะอาด

แลวลางออกดวยน้ำสะอาด จากน้ันเช็ดใหแหง เพราะหากปลอยใหหองน้ำ

เปยกชื้นก็จะเปนแหลงเพาะเชื้อโรคจำนวนมหาศาลดังกลาว แลวลื่นลม

อีกดวย

(Hand  Foot and Mouth  Disease)

»Ò¡
 ËÅÕ¡àÅÕèÂ§¤ÇÒÁà̈ çº»†ÇÂ¨Ò¡àª×éÍâÃ¤
เช้ือโรคเปนส่ิงท่ีมองไมเห็นและสามารถทำรายสุขภาพของทุกคนโดยเฉพาะ

เช้ือโรคท่ีอยูใกลตัวท่ีเราสัมผัสในสถานท่ีตางๆ ท้ังนอกบานและในบาน

เราจึงตองเขาใจและเอาใจใสกับสิ่งตางๆ ตอไปนี้ใหมากขึ้นดวยเพื่อ

ความปลอดภัยจากเชื้อโรคราย

อุปกรณกีฬา : การออกกำลังกายที่โรงยิม หรือไปเลนโยคะนอกบาน

โยคะควรใชแผนยางสวนตัว และหมั่นทำความสะอาดหลังใชงานแลว

ลางมือใหสะอาดกอนหยิบแกวน้ำดื่ม หลังออกกำลังกายแลวควรอาบน้ำ

ใหสะอาด

กระเปา : บริเวณกนกระเปาถือหรือกระเปาสะพายอาจเต็มไปดวยเชื้อ

แบคทีเรีย ที่กอใหเกิดการติดเชื้อที่ผิวหนัง หรืออาจมีแมลงตัวเล็กๆ

จำพวก Pseudo-moans ที่เปนสาเหตุของการติดเชื้อที่ดวงตาอยูเปน

จำนวนมาก จึงควรหมั่นทำความสะอาดกระเปาอยูเสมอ และไมควร

วางกระเปาไวกับพื้น

แปนกด ATM : นักวิจัยจากไทเปไดสำรวจตู ATM จำนวน 38 ตู พบวา

บนแปนกดมีเชื้อโรคอยูเฉลี่ยประมาณ 1,200 ชนิด ดังนั้นหลังจากกด

ATM รวมทั้งสิ่งที่เปลี่ยนมือผูถือบอยๆ เชน เศษเหรียญและธนบัตร

และเม่ือกลับเขาบานแลว ก็ควรลางมือใหสะอาดดวยสบูและน้ำเปลาอีกคร้ัง

รถเข็นใสของ : การผานมือของผูคนมากมายอาจมีเชื้อโรคหรือพยาธิ

ที่มาจากผูคนที่ซื้อสินคา  ควรปองกัน โดยใชผาเปยกสำเร็จรูปหรือ

กระดาษทิชชูเช็ดทำความสะอาดดามจับรถเข็นกอนใช หรือใชแอลกอฮอล

ลางมือทำความสะอาดมือหลังจากช็อปปงเสร็จ และเลือกซื้ออาหารที่

บรรจุอยูในแพ็ค หรืออยูในถุงพลาสติกอยางดี 

¶Ö§áÁŒàª×éÍâÃ¤¨Ò¡ÊÔè§àËÅ‹Ò¹Õé

¨Ð´ÙäÁ‹¹‹Ò¡ÅÑÇáµ‹¡çäÁ‹¤ÇÃ»ÃÐÁÒ·

áÅÐËÁÑè¹ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´·Ñé§Ã‹Ò§¡ÒÂ

¢ŒÒÇ¢Í§µ‹Ò§æ ÃÇÁ·Ñé§ºÃÔàÇ³ºŒÒ¹

ãËŒÊÐÍÒ´à¾×èÍà»š¹¡ÒÃËÅÕ¡àÅÕèÂ§

¡ÒÃà̈ çº»†ÇÂ¨Ò¡àª×éÍâÃ¤

·Ñé§ËÅÒÂ

มาตรการปองกันโรคมือ เทา ปากในโรงเรียน
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Primary Talk

à´ç¡´Õ
·Õè»ÃÐ¶Á
à´ç¡´Õ
·Õè»ÃÐ¶Á

ถายทอดโดย : ครูอักษราพร คำยอด

ป.1/1 ด.ช.ชานน จงวัฒนานุกูล มีความตั้งใจเรียน ทำงานสะอาดเรียบรอย มีมารยาทที่ดี เปนตัวอยางใหกับเพื่อน

ป.1/2 ด.ช.ฌาน เหลาสินชัย มีมารยาทและรูจักหนาที่ของตัวเองในการรับประทานอาหาร รับประทานอาหารไดหลากหลาย

ป.1/3 ขอชื่นชม ด.ญ.วรันธร จูเจริญและด.ช.ภูมิ พันธุเพ็ง ซึ่งเปนนักเรียนที่มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนอยางสม่ำเสมอ ลายมือสวย

 ทำงานสะอาดเรียบรอย พูดจาสุภาพ ไพเราะ เปนแบบอยางที่ดีของเพื่อนๆ

ป.1/4 ด.ญ.ปริยากร ฉิมเจริญ เปนนักเรียนท่ีมีมารยาทเรียบรอยพูดจาไพเราะ ต้ังใจเรียน มีน้ำใจชวยเหลืองานสวนรวม เปนผูนำท่ีดี เปนแบบอยาง

 ที่ดีใหกับเพื่อนๆ

ป.1/5 ปาณ เปนนักเรียนที่เพื่อนๆลงความเห็นดวยเสียงสวนใหญวาเปนคนดีของหอง มาโรงเรียนแตเชา จดการบาน และรับผิดชอบงาน

 คางโดยที่ครูไมตองเตือน มีน้ำใจกับเพื่อนๆ เชน ใหเพื่อนยืมอุปกรณการเรียน สุภาพเรียบรอย เปนที่รักของเพื่อนทุกคน

ป.1/6 ด.ญ.กนกพิชญ เมืองมาล และ ด.ญ.นิรินธนา มาชู มีน้ำใจชอบชวยเหลืองานในช้ันเรียน มีความรับผิดชอบรูจักหนาท่ีของตนเองต้ังใจทำงาน

 และสงงานตรงเวลาเสมอ

ป.2/1 ด.ช.ศุทธณัฐ สินธุภิญโญ มีความรับผิดชอบ ตั้งใจเรียน เปนที่รักของเพื่อนๆ จนไดรับเลือกเปนตัวแทนของหองถือพานในวันไหวครู

ป.2/2 ด.ญ.พิมพอร คุมทองมาก และ ด.ช.จุลคนย เตชะไพบูลย มีจิตอาสา เปนผูนำเตนแอโรบิกในวัน Sport day ขอชื่นชมในความมีน้ำใจ

 และกลาแสดงออก

ป.2/3 ด.ช.กฤษฎ เลาหวนิช แตงกายสุภาพเรียบรอยมารยาทดี มีน้ำใจ รูจักหนาที่ของตนเอง มีจิตอาสาคอยชวยเหลือดูแลเพื่อนเสมอ

ป.2/4 ขอชื่นชม ด.ช.ปุญญ นิยมไทย และ ด.ญ.ศศิรดา วัจฉละญาณ ที่ออกไปเปนตัวแทนหองเรียนนำเตนแอโรบิก ระดับชั้นป.2 และ

 ด.ญ.อินทธารี อธิเจริญลักษณ เปนตัวแทนประกวดคัดลายมือในกิจกรรมวันสุนทรภู

ป.2/5 นักเรียนชั้น ป.2/5 ตั้งใจเรียนและตั้งใจทำงานดีมาก คุณครูประจำวิชาและ Teacher ฝากชื่นชม

ป.3/1 ด.ช.ศักดิธัช ดิษฐคลาย เปนนักเรียนอาสาทำพานไหวครูและมีน้ำใจชวยดูแลเก็บกวาดทำความสะอาดเปนคนสุดทายของหอง รับผิดชอบ

 ทำเวรทุกครั้ง

ป.3/2 ด.ช.ชยธร ลอทวีสวัสดิ์ มีความรับผิดชอบติดตามสงงานทุกครั้ง พูดจาสุภาพออนนอมกับครูและเพื่อน เปนตัวอยางที่ดีมาก

ป.3/3 ด.ช.ปภาวิน สุวรรณกนิษฐ มาโรงเรียนเชาทุกวัน สุภาพเรียบรอย วาจาไพเราะ ตั้งใจเรียนทุกวิชา

ป.3/4 ด.ช.ปณณธร พุมใหญ อาสาชวยดูแลเพื่อนๆ พูดจาไพเราะมีหางเสียงทุกคำ ด.ญ.ณิชารัศม อนันตเดชารัตน อาสาชวยเหลืองานหอง

 ดวยความเต็มใจ และลายมือสวยงามนาชื่นชม

ป.4/1 ขอชื่นชม ด.ญ.วิภาดา หวานชิด ที่ทำหนาที่หัวหนาหองอยางเต็มที่ รับผิดชอบทั้งหนาที่ของตนเองและชวยเตือนเพื่อนใหปฏิบัติ

 ตามกฎระเบียบอยูเสมอ

ป.4/2 ขอชื่นชม ด.ญ.นีรนารา เอื้อศิริวงศ เปนตัวอยางเด็กดีที่ทำงานเรียบรอย ตั้งใจเรียนและกลาแสดงออก ขอใหรักษาความดีนี้ไวตลอดไป

ป.4/3 ด.ญ.ศศิรุชา วิญญา แตงกายเรียบรอย พูดจาสุภาพและชวยเช็คการบานเพื่อนรวมชั้นเปนประจำ

ป.5/1 ด.ญ.ณิชากร สุนทรมโนกุล ขยันเรียนและมีความรับผิดชอบดีมาก ครูขอชื่นชม

ป.5/2 ด.ช.ชยุต ปนสกุลไชย เปนนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ เปนตัวอยางที่ดีแกเพื่อนนักเรียน

ป.6/1 ด.ช.ธนนนท สงวนธรรม มีน้ำใจอาสาชวยเหลือครู เชน ลบกระดาน จัดเตรียมและเก็บของที่ครูใชสอน

ป.6/2 ด.ช.กิตติพงศ ดีวี มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจฟงในสิ่งที่ครูสอนเปนอยางดี มีความมุงมั่นและรับผิดชอบ

ป.6/3 ด.ญ.บุญญาณี วัชรวสุนธรา มีน้ำใจชวยเหลืองานสวนรวมในหอง รับผิดชอบหนาที่ของตนเองไดดี

รณ
รงคลดมลพิษทางอากาศในโรงเรยีน



ÊÃÃÊÒÃÐ
à¾×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ถายทอดโดย : ครูอนุชา เผาพหล

ยุคสมัยเปลี่ยนไป เรื่องของการใช “ตัวเลข” จำเปนตองใชตามสากลดวยเพื่องายตอการติดตอสื่อสาร

ในทางกลับกัน “เลขไทย” ที่เปน “เอกลักษณประจำชาติไทย” เปนความภาคภูมิใจของคนไทยนับวันเริ่มจะ

จางหายและหางไกลจากสังคมไทยไปทุกที

เลขไทยมีความหมายในทางโหราศาสตรเปนเหมือนอักษรรูปภาพมีความหมายถึงดวงดาวตามคำทำนาย

ซึ่งเรื่องเลขกับดวงดาวที่สัมพันธกันนั้นก็มีใชกันทั่วโลก

àÃÒÅÍ§ÁÒ´Ù¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§àÅ¢ä·Âáµ‹ÅÐµÑÇ¡Ñ¹

เมื่อนักเรียนรูความหมายของเลขไทยที่เกี่ยวของกับดาวตางๆ ในระบบสุริยจักรวาลแลวนักเรียนจะเขาใจถึงความลึกซึ้งของเลขไทย ซึ่งนอกจาก

จะบงบอกถึงดวงดาวและทายชะตาชีวิตไดแลว เลขไทยยังมีเสนหอยูในตัวทั้งในเรื่องการเขียนที่ดูออนชอย นุมนวล ไมเหมือนกับเลขอารบิก

ที่เขียนตรงๆ ทื่อๆ หากเราทุกคนหันมาเขียนเลขไทยกันใหมากขึ้นนอกจากจะเปนการฟนฟูสมบัติของชาติใหกลับมาอยูในกระแสนิยมไดแลว

ยังดูสวยงาม มีเอกลักษณในการเขียนและท่ีสำคัญเปนส่ิงท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตแบบไทยๆ ไดเปนอยางดีอีกดวย จึงขอใหชวยกันอนุรักษเลขไทย

ดวยการเขียนเลขไทยกันทุกวัน

“àÅ¢ä·Â”áµ‹ÅÐµÑÇà·ÕÂºä´Œ¡Ñº
“´ÒÇ”ÍÐäÃ
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ÅÒÂàÊŒ¹¤´à¤ÕéÂÇ àÅÕéÂÇÅÇ´ÅÒÂ
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àÅ¢ “ð”
¡ÅÅÇ§áË‹§¤ÇÒÁÇ‹Ò§à»Å‹Ò
ºÒ§·Õ´ÙäÃŒ¤‹Ò ºÒ§¤ÃÒ´Ù¹‹Ò©§¹
Ç¡Ç¹ÃÒÇ¡Ñº "´ÒÇÁÄµÂÙ"

àÅ¢ “ñ”
¢´¡Œ¹ËÍÂ ÊÑÞÅÑ¡É³�ÈÙ¹Â�
ÍÓ¹Ò¨ÊÑè§ "´Ç§ÍÒ·ÔµÂ�"

áË‹§À¾¨Ñ¡ÃÇÒÅ

àÅ¢ “ò”
µÑÇá·¹áË‹§ "´Ç§¨Ñ¹·Ã�"
¼Ù¡¾Ñ¹¡Ñº¤ÇÒÁá»Ã»ÃÇ¹

ÁÕÊ‹Ç¹¤ÅŒÒÂ·Ñé§ÊÒÁáÅÐá»´

àÅ¢ “ó”
¹Ñ¡ÊÙŒ¼ÙŒà¢ŒÁá¢ç§´Ø¨à·¾

"´ÒÇÍÑ§¤ÒÃ" ¼ÊÁ¼ÊÒ¹
ÃÙ»ÅÐÁŒÒÂ¤ÅŒÒÂÊÍ§áÅÐà¨ç´

àÅ¢ “ô”
¤Ø³ÊÁºÑµÔ¾ÔàÈÉ¤×Í¡ÒÃ¾Ù´
à»š¹ "´ÒÇ¾Ø¸" ª‹Ò§¨ŒÍ
·Ó·‹ÒÍŒÒ»Ò¡¡ÇŒÒ§Ë‹ÍÅÔé¹

àÅ¢ “õ”
¨ÔµÊÙ§´ŒÇÂ»˜ÞÞÒ

¢ÁÇ´»ÁÊÙ§Ê§‹Ò¹‹Òà¡Ã§
à©¡àª‹¹ "´ÒÇ¾ÄËÑÊº´Õ"

àÅ¢ “ö”
ÃÙ»ËÑÇã¨ÁÕà¾ÕÂ§¤ÃÖè§
·Ñé§ÃÑ¡ÅÖ¡«Öé§»¹à«ç¡«�

ª‹Ò§ËÇÑè¹äËÇÃÒÇ¡Ñº "´ÒÇÈØ¡Ã�"

àÅ¢ “÷”
ËÒ§ÂÒÇ¤ÅŒÒÂàÊ×Í

«Ø‹Áà¡çº¨´¨ŒÍ§ÃÍàÇÅÒ
à»ÃÕÂº´Ø¨ "´ÒÇàÊÒÃ�" ¼ÙŒÍ´·¹

ที่มาของเรื่อง : http://www.neutron.rmutphysics.com/science-news/index.php?option=com_content&task=view&id=1940&Itemid=4
 http://www.manager.co.th/science/viewnews.aspx?NewsID=9540000049936

àÅ¢ “ø”
»¡»�´ Á×´ÁÔ´ ÃÒÇ¡Ñº
"´ÒÇÃÒËÙ" ¹Í¹ËÅÑº¤Ø´¤ÙŒ

ÍÁ¾Ð¹Ó¤ÇÒÁ¨ÃÔ§

àÅ¢ “ù”
àÊŒ¹ËÒ§»ÅÒÂªÕé´Ø¨ÊÒÂ¿‡Ò
ÊØ´¤³ÒÅÕéÅÑºàËÁ×Í¹

"´ÒÇà¡µØ" ÍÂÙ‹áÊ¹ä¡Åä»äÁ‹¶Ö§



Secondary Talk

ถายทอดโดย : ครูอักษราพร คำยอด
ÁÑ¸ÂÁ¤ØÂà¿„›Í§

àÃ×èÍ§

คุณพอคุณแมสวนใหญมักเขาใจกันวา หากอยากใหลูกเปนเด็กท่ีเกงตองสงเสริม

ความฉลาดดานน้ันๆ ใหกับลูก เชน อยากใหเกงตองสงเสริม IQ อยากใหริเร่ิม

สรางสรรคตองเนน CQ หรืออยากใหเขากับคนอ่ืนไดตองพัฒนา EQ เปนตน

โดยหารูไมวา การสงเสริมแตละดานเพื่อจุดมุงหมายดานใดดานหนึ่งโดย

เฉพาะน้ัน นอกจากลูกจะไมเกงไมฉลาดแลวยังทำใหอยูไดยากในสังคมอีกดวย

   ·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡¤ÇÒÁ©ÅÒ´´ŒÒ¹µ‹Ò§æ
ความฉลาดท่ีพูดถึงน้ี คือ Q (Quotient) ตางๆ ซ่ึงความฉลาดหรือความสามารถ

ที่พอแมใหความสำคัญและมุงเนนที่จะสรางใหเกิดขึ้นในตัวลูกนั้น ไดแก

IQ : Intelligence Quotient คือ ความฉลาดทางสติปญญา เปนความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห การคำนวณ การใชเหตุผล

ท่ีมาของ IQ : คำวา IQ เกิดข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1904 เม่ือประเทศฝร่ังเศสมีปญหา

เร่ืองงบประมาณอยางรุนแรง และเพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณจึงจำเปน

ตองคัดกรองเด็กท่ีไมสามารถเรียนได ออกจากระบบการศึกษาปกติ จึงมอบหมาย

ให Alfred Binet นักจิตวิทยา คิดแบบทดสอบท่ีเรียกวา Intelligence Quotient 

Test ขึ้นมาใชในการวัดเชาวนปญญาเพื่อคัดกรองเด็กดังกลาว

AQ : Adversity Quotient คือ ความฉลาดในการแกไขปญหาคือมีความยึดหยุน

สามารถปรับตัวในการเผชิญปญหาไดดี พยายามหาหนทางแกไขปญหา

เอาชนะอุปสรรค ความยากลำบากดวยตนเองและไมยอทองายๆ

EQ : Emotional Quotient คือ ความฉลาดทางอารมณ เปนความสามารถ

ในการรับรู เขาใจอารมณตนเองและผูอ่ืน สามารถควบคุมอารมณและยับย้ัง

ชั่งใจตนเอง และแสดงออกอยางเหมาะสม รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา รูจัก

การรอคอย รูจักกฎเกณฑระเบียบวินัย มองโลกในแงดี สามารถปรับตัวเขากับ

สังคม สถานการณรอบขางไดดี

MQ : Moral Quotient คือความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม คือมีความ

ประพฤติดี รูจักผิดชอบ มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ มีจริยธรรม

CQ : Creative Quotient คือความฉลาดในการริเริ่มสรางสรรค มีความคิด

จินตนาการ หรือแนวคิดใหมๆ

จริงๆแลว ความฉลาดแตละดานน้ัน สามารถพัฒนาแยกขาดจากกันไดจริงหรือ

   àËÃÕÂÞÁÕÊÍ§ Œ́Ò¹ ªÕÇÔµ¤¹¡çàËÁ×Í¹¡Ñ¹
เหรียญมีสองดาน ไมใชคำพูดเปรียบเทียบท่ีสวยหรู แตชีวิตคนเราไปไมรอดแน

หากมีเพียงดานใดดานหน่ึง การท่ีลูกมี IQ อยางเดียว ไมไดหมายความวาลูก

จะปรับตัวเขากับคนอื่นได และขณะเดียวกันหากลูกเปนคนอัธยาศัยดี

แตไมมี IQ ก็จะไมสามารถเอาตัวรอดไดเชนกัน

มี 2 ทฤษฎีที่อยากเลาสูกันฟง ทฤษฎีแรกเปนของศาสตราจารยโฮวารด

การดเนอร (Howard Gardner) นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮาวารด

ผูที่เชื่อวา สติปญญาของคนเรามีหลายดาน และมีความสำคัญเทาเทียมกัน

ขึ้นอยูกับวาใครจะโดดเดนในดานใด และจะผสมผสานแตละดานแลวแสดง

ความสามารถในเรื่องใดออกมาใหเปนลักษณะเฉพาะตัวซึ่งเปนที่มาของ

“ทฤษฎีพหุปญญา” (Theory of Multiple Intelligences) อันที่ขัดแยงกับ

IQ Test ของ Alfred Binet อยางสิ้นเชิง

ม.1 ขอชื่นชม นักเรียนอาสาทุกคนที่ปฏิบัติหนาที่ สอดสองดูแล

 และรายงานความเรียบรอยของหองในแตละวัน และขอให

 นักเรียนอาสา ที่ไดรับเลือกในแตละวัน ปฏิบัติหนาที่อยาง

 ซื่อสัตยเชนนี้ตลอดไป

ม.2 ด.ช.ชินกฤต ตีรณกุล นักเลานิทานคนเกง เปนแบบอยางท่ีดี

 ในดานความกลาแสดงออกและความเปนผูนำที่ดี

ม.3 ด.ญ.พิมพนิดา พิจิตรพงศืชัย มีความรับผิดชอบในการทำงาน

 มีน้ำใจ ด.ช.ภคพงศ โตะทอง มารยาทดี ต้ังใจเรียน เปนท่ีรัก

 ของเพื่อนๆ

ม.4 นาย ภูมิพัฒน ปทุมมา นางสาวพุทธรักษา โพธ์ิทอง อาสารวม

 เปนสภานักเรียน

ม.5 นางสาว ภูรีรัศมิ์ ศรีวรานนท สงใบตอบรับตรงเวลา พูดจา

 สุภาพ มีความเคารพนอบนอมตอครู

ม.6 นางสาว อาศยา พักตรวงศสกุล ขยันต้ังใจเรียน มาโรงเรียน

 แตเชาและใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการอานหนังสือ

 ทบทวนและฝกฝนวาดภาพเสมอ
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นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 รวมกนัสรางฝายชะลอน้ำ ในโครงการเร
ียน
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ถายทอดโดย : ครูเศรษฐภรณ จิตรากิจ

สรรหามาเลา

นานาสาระ
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ที่มา : นิตยสาร MODERNMOM Vol.15 No.180 October 2010

ขณะเดียวกัน ก็มีทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีช่ือวา Harrison Behavioral Assessment

ของ Dr. Dan Harrison นักจิตวิทยาผูสนใจการพัฒนาศักยภาพมนุษย

มีความเชื่อวา ภายใตจุดแข็งที่มีอยูของเรา บางสถานการณอาจกลายเปน

จุดออนก็ได เราจึงตองมีส่ิงท่ีจะมาชวยสรางสมดุลยกตัวอยางเชน คนเปดเผย

(Frank) หากอยูในขั้วนี้มากเกินไป คนอื่นอาจจะมองวาซื่อจนเซอ สวนดาน

ตรงกันขามคือ การมีลูกลอลูกชนที่จะใชทักษะการเจรจาเพื่อใหไดมาซึ่ง

ประโยชนที่เราพึงใจ (Diplomatic) หากมีขั้วนี้มากเกินไป คนอื่นก็จะมองวา

เราเจาเลห เพราะฉะน้ัน คนเราควรรูจักเลือกใชแตละดานตามแตละสถานการณ

ที่ตองเผชิญ คนที่จะประสบความสำเร็จในการทำงาน (Productivity) จำเปน

ตองมีสวนผสมสิ่งที่ตรงกันขามอยางลงตัว

นักจิตวิทยาทั้งสองทานกำลังบอกวา คนเราจำเปนจะตองมีคุณสมบัติหลายๆ

อยางในตัวเอง ไมใชเนนเพียงแคดานใดดานหนึ่ง เพราะโลกในอนาคตมีความ

พลิกผันไมแนนอนสูงมาก หากลูกสามารถจัดสมดุลไดก็จะสามารถอยูรอด

และอยูไดอยางมีความสุข

   ÊØ¹·ÃÕÂÈÒÊµÃ� ¡Ñº¤ÇÒÁ©ÅÒ´ÃÍº Œ́Ò¹
ที่ผานมาเรื่องการพัฒนาความสามารถดานตางๆ มักถูกแยกสวน คือไมได

เอามิติทุกมิติมาเช่ือมโยงกัน จึงทำใหการแกไขปญหาตางๆ ต้ังแตปญหาเล็กๆ

ของลูก ไปจนถึงปญหาใหญๆ ระดับชาติหรือระดับโลกเปนเหมือนจิ๊กซอว

ที่ตอกันไมลงตัว

การรบราฆาฟน ความไมเขาใจกัน ความอดทนอดกล้ันท่ีนอยลง การปรับตัว

กับปญหา การเผชิญกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิต ปญหาโลกรอนปญหามลภาวะ

หรือโรคบางโรคท่ีเคยพบนอยมากกลับมาพบไดบอยข้ึนอีกคร้ัง ทุกอยางท่ีวาน้ี

ลวนเปนวิกฤติในอนาคต ลองจินตนาการดูวาหากโลกของเราเปนแบบน้ันจริงๆ

ความฉลาดทางสติปญญาหรือ IQ อยางเดียวไปไมรอดแนๆ แตความรู ใหม

ที่จะมาชวยแกปญหานี้คือความสามารถในการอยูรวมกับคนอื่น (EQ) และ

ความคิดสรางสรรค (CQ) ซึ่งการที่จะมีความสามารถทางดานนี้ตองอาศัย

สุนทรียภาพเปนพื้นฐาน

สุนทรียภาพ คือ ความรูสึกด่ืมด่ำประทับใจ หรือความโศกสะเทือนใจในความงาม

ความดีของบุคคล วัตถุ หรือธรรมชาติ ความรูสึกเชนนี้จะทำใหคนเราไว

ตอความรูสึกของตนเองและผูอื่น และเปนที่มาของคุณสมบัติที่จำเปนของ

คนเราในปจจุบันและอนาคต นั่นคือ

*ความฉลาดทางอารมณ (EQ) ความสัมพันธกับคนอื่น แปลไดวา เราตอง

เขาใจคนอื่น ความสามารถที่จะเขาใจคนอื่นนั้นไมสามารถอธิบายไดดวย

เหตุผลทางวิทยาศาสตร แตวาดวยการใชความรูสึก ซึ่งก็คือ สุนทรียศาสตร

*ความฉลาดทางศีลธรรม (MQ) สุนทรียศาสตรทำใหลูกเขาใจตัวเองและคนอ่ืน

รูความตองการของตัวเองและคนอื่น ซึ่งจะชวยใหลูกสงสารเห็นใจไมอยากทำ

ใหใครเปนทุกข และมีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอคนอื่น

*ความฉลาดในการริเริ่มสรางสรรค (CQ) เพราะการที่จะมีความคิดสรางสรรค

ไดนั้น ตองลดบทบาทของกรอบและเหตุผลแบบเดิมๆ ลงแสดงความเปน

ตัวตนของตัวเองมากชึ้น และใชความรูสึกมากขึ้น

*ความฉลาดในการแกปญหา (AQ) จากการที่เขาใจคนอื่น ไมติดกรอบการ

แกปญหาแบบเดิมๆ ใชความรูสึกและสัมพันธภาพในการแกปญหาจะทำใหลูก

เปนคนท่ียืดหยุน รูจักปรับตัวตอสถานการณตรงหนาไดเปนอยางดี มองโลก

ในแงดี

*ความฉลาดทางปญญา (IQ) การเคารพความรูสึกตัวเอง เคารพความรูสึก

คนอื่น ชวยทำใหมิติของประสาทสัมผัสคนเราทำงานไดดีขึ้นลูกจะมองเห็น

มิติที่ไมเคยมองเห็นมากอน ละเมียดละไมขึ้น มีความสุขกับการเรียนรู

มากขึ้น และความสุขจากการเรียนรูนี่เองจึงเปนที่มาของความฉลาดของลูก

การที่พอแมอยากใหลูกเกงและอยูรอดไดในสังคมยุคนี้ ความฉลาดทาง

สติปญญาอยางเดียวไมใชคำตอบอีกตอไป แตเปนการพัฒนาความฉลาด

ทุกดานไปพรอมๆกันตางหาก

กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ 29 กรกฎาคม 2555 “สาธิตการเลานิทาน”

¹·ÃÕÂÈÒÊµÃì
ÊÃéÒ§ÅÙ¡©ÅÒ´ÃÍº´éÒ¹

ÊØ



Special Issue

ºÃÙä¹´ÒÃØÊ«ÒÅÒÁ (BRUNEI DARUSSALAM) à»š¹»ÃÐà·È
·ÕèµÑé§ÍÂÙ‹º¹à¡ÒÐºÍÃ�à¹ÕÂÇã¹ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ
ªÒÂ½˜›§·Ò§´ŒÒ¹àË¹×Í¨Ã´·ÐàÅ¨Õ¹ãµŒ ¾ÃÁá´¹·Ò§º¡·ÕèàËÅ×Í¨Ò¡
¹Ñé¹¶Ù¡ÅŒÍÁÃÍº´ŒÇÂÃÑ°«ÒÃÒÇÑ¡ ÁÒàÅà«ÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡

àÁ×Í§ËÅÇ§ : ºÑ¹´ÒÃ�àÊÃÕàº¡ÒÇÑ¹
ÀÒÉÒ·Ò§ÃÒª¡ÒÃ : ÀÒÉÒÁÒàÅÂ� 

ªØ´»ÃÐ¨ÓªÒµÔ 
ÊÓËÃÑºªØ´¢Í§¼ÙŒªÒÂ àÃÕÂ¡Ç‹Ò Baju Melayu Ê‹Ç¹ªØ´¢Í§¼ÙŒËÞÔ§
àÃÕÂ¡Ç‹Ò Baju Kurung ¤ÅŒÒÂ¡ÑºªØ´»ÃÐ¨ÓªÒµÔ¢Í§»ÃÐà·ÈÁÒàÅà«ÕÂ
¼ÙŒËÞÔ§ºÃÙä¹ ¨Ðáµ‹§¡ÒÂ´ŒÇÂàÊ×éÍ¼ŒÒ·ÕèÁÕÊÕÊÑ¹Ê´ãÊâ´ÂÁÒ¡ÁÑ¡¨Ð
à»š¹àÊ×éÍ¼ŒÒ·Õè¤ÅØÁÃ‹Ò§¡ÒÂµÑé§áµ‹ÈÕÃÉÐ¨Ã´à·ŒÒ Ê‹Ç¹¼ÙŒªÒÂ¨Ðáµ‹§¡ÒÂ
´ŒÇÂàÊ×éÍá¢¹ÂÒÇ µÑÇàÊ×éÍÂÒÇ¶Ö§à¢‹Ò ¹Ø‹§¡Ò§à¡§¢ÒÂÒÇáÅŒÇ¹Ø‹§âÊÃ‹§

ÍÒËÒÃÂÍ´¹ÔÂÁ¢Í§»ÃÐà·ÈºÃÙä¹´ÒÃØÊ«ÒÅÒÁ : ÍÑÁºÙÂÑµ (Ambuyat)
ÁÕÅÑ¡É³Ðà´‹¹¤×Í àË¹ÕÂÇ¢Œ¹¤ÅŒÒÂ¢ŒÒÇµŒÁËÃ ×Íâ¨�¡ äÁ‹ÁÕÃÊªÒµÔ
ÁÕá»‡§ÊÒ¤Ùà»š¹Ê‹Ç¹¼ÊÁËÅÑ¡ ÇÔ¸ÕÃÑº»ÃÐ·Ò¹¨ÐãªŒá·‹§äÁŒä¼‹ 2 ¢Ò
«Öè§àÃÕÂ¡Ç‹Ò chandas ÁŒÇ¹á»‡§ÃÍºæ áÅŒÇ¨Ø‹Áã¹«ÍÊ¼ÅäÁŒà»ÃÕéÂÇ
·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò cacah ËÃ×Í«ÍÊ·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò cencalu «Öè§·Ó¨Ò¡¡Ð»�
ÃÑº»ÃÐ·Ò¹¤Ù‹¡Ñºà¤Ã×èÍ§à¤ÕÂ§ÍÕ¡ 2-3 ª¹Ô´ àª‹¹ à¹×éÍË‹ÍãºµÍ§Â‹Ò§
à¹×éÍ·Í´ à»š¹µŒ¹ ¡ÒÃÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÑÁºÙÂÑµãËŒä Œ́ÃÊªÒµÔ µŒÍ§ÃÑº»ÃÐ·Ò¹
ÃŒÍ¹æ áÅÐ¡Å×¹ â´ÂäÁ‹µŒÍ§à¤ÕéÂÇ 

´Í¡äÁŒ»ÃÐ¨ÓªÒµÔ : ´Í¡ Simpor
´Í¡ Simpor (Dillenia suffruticosa) à»š¹´Í¡äÁŒ·ÕèÁÕ¡ÅÕº´Í¡
¢¹Ò´ãËÞ‹ÊÕàËÅ×Í§ àÁ×èÍºÒ¹àµçÁ·Õè¡ÅÕº´Í¡¨ÐºÒ¹ÍÍ¡¤ÅŒÒÂ¡ÑºÃ‹Á
ÃÙ»´Í¡ Simpor ¾ºä´Œã¹¸¹ºÑµÃÃÒ¤Ò 1 ´ÍÅÅÒÃ� ¢Í§»ÃÐà·È
ºÃÙä¹´ÒÃØÊ«ÒÅÒÁáÅÐ¶Ù¡ãªŒÍÂ‹Ò§á¾Ã‹ËÅÒÂ ã¹´ŒÒ¹ÈÔÅ»Ð¡ÒÃ
ÍÍ¡áºº§Ò¹½‚Á×Í¾×é¹àÁ×Í§ ´Í¡ Simpor ¾º·ÑèÇä»µÒÁáÁ‹¹éÓ¢Í§
»ÃÐà·ÈºÃÙä¹´ÒÃØÊ«ÒÅÒÁ â´Âà©¾ÒÐáÁ‹¹éÓ Tem-burong
áÅÐÂÑ§¾ºµÒÁºÖ§ ËÃ×ÍºÃÔàÇ³·ÕèÁÕ·ÃÒÂÊÕ¢ÒÇ Ê‹Ç¹µ‹Ò§æ ¢Í§µŒ¹äÁŒ
ª¹Ô´¹Õé¹ÓÁÒãªŒ»ÃÐâÂª¹�ä´ŒËÅÒ¡ËÅÒÂ àª‹¹ ãªŒã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒºÒ´á¼Å

à»�´»ÃÐµÙÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹à»�´»ÃÐµÙÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹à»�´»ÃÐµÙÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹
ถายทอดโดย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
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à»�´»ÃÐµÙÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹©ºÑº·ÕèáÅŒÇ ä´Œ¾Ò·Ø¡·‹Ò¹ä»¾º¡ÑºÊÁÒªÔ¡ªÒÇÍÒà«ÕÂ¹áÅÐ¡ÒÃ¡Å‹ÒÇ·Ñ¡·ÒÂ¢Í§áµ‹ÅÐ»ÃÐà·È
ÊÓËÃÑº©ºÑº¹Õéà»š¹»ÃÐµÙºÒ¹·ÕèÊÍ§¨Ð¢Í¾Ò·Ø¡·‹Ò¹ä»·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ̈ Ñ¡à¾ÔèÁàµÔÁ¡Ñº»ÃÐà·È·Õèà»š¹ÊÁÒªÔ¡ã¹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹
â´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡ 2 »ÃÐà·ÈáÃ¡ ¤×Í ºÃÙä¹´ÒÃØÊ«ÒÅÒÁáÅÐÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã¡ÑÁ¾ÙªÒ

ºÃÙä¹´ÒÃØÊ«ÒÅÒÁ
(BRUNEI DARUSSALAM)



ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã¡ÑÁ¾ÙªÒ (KINGDOM OF CAMBODIA) ª×èÍÍÂ‹Ò§à»š¹
·Ò§¡ÒÃÇ‹Ò ¾ÃÐÃÒªÍÒ³Ò Ñ̈¡Ã¡ÑÁ¾ÙªÒ à»š¹»ÃÐà·ÈµÑé§ÍÂÙ‹ ã¹Ê‹Ç¹ãµŒ
¢Í§¤ÒºÊÁØ·ÃÍÔ¹â´ Ṏ¹ã¹àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ ÁÕ¾×é¹·Õè 181,035
µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ ÁÕ¾ÃÁá´¹·ÔÈµÐÇÑ¹µ¡µÔ´µ‹Í¡Ñº»ÃÐà·Èä·Â
·ÔÈàË¹×ÍµÔ´¡Ñº»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐÅÒÇ·ÔÈµÐÇÑ¹ÍÍ¡áÅÐ·ÔÈãµŒµÔ´¡Ñº
àÇÕÂ´¹ÒÁ áÅÐ·ÔÈµÐÇÑ¹µ¡à©ÕÂ§ãµŒµÔ´Í‹ÒÇä·Â

àÁ×Í§ËÅÇ§ : ¡ÃØ§¾¹Áà»Þ
ÀÒÉÒ·Ò§ÃÒª¡ÒÃ : ÀÒÉÒà¢ÁÃ 

ªØ´»ÃÐ¨ÓªÒµÔ
«ÑÁ»Íµ (Sampot) à»š¹à¤Ã×èÍ§áµ‹§¡ÒÂ»ÃÐ¨ÓªÒµÔ¢Í§»ÃÐà·È
¡ÑÁ¾ÙªÒ ÊÓËÃÑº¼ÙŒËÞÔ§«Öè§ÁÕ¤ÇÒÁ¤ÅŒÒÂ¤ÅÖ§¡Ñº¼ŒÒ¹Ø‹§¢Í§»ÃÐà·ÈÅÒÇ
áÅÐä·ÂÁÕËÅÒ¡ËÅÒÂÃÙ»áºº Ê‹Ç¹¼ÙŒªÒÂ¹Ñé¹ÁÑ¡ÊÇÁãÊ‹àÊ×éÍ·Õè·Ó¨Ò¡
¼ŒÒäËÁËÃ×Í¼ŒÒ½‡ÒÂ ·Ñé§á¢¹ÊÑé¹áÅÐá¢¹ÂÒÇ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ÊÇÁ¡Ò§à¡§¢ÒÂÒÇ

ÍÒËÒÃÂÍ´¹ÔÂÁ¢Í§ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã¡ÑÁ¾ÙªÒ : ÍÒÁçÍ¡ (Amok)
ÁÕÅÑ¡É³Ð¤ÅŒÒÂË‹ÍËÁ¡¢Í§ä·Â ¹ÔÂÁãªŒà¹×éÍ»ÅÒ»ÃØ§´ŒÇÂ¹éÓ¾ÃÔ¡
à¤Ã×èÍ§á¡§áÅÐ¡Ð·Ô ·ÓãËŒÊØ¡â´Â¡ÒÃ¹Óä»¹Öè§ ÍÒ¨ãªŒà¹×éÍä¡‹ËÃ×Í
ËÍÂá·¹ä´Œ áµ‹·Õè¹ÔÂÁãªŒà¹×éÍ»ÅÒà¾ÃÒÐËÒä´Œ§‹ÒÂ

´Í¡äÁŒ»ÃÐ¨ÓªÒµÔ : ´Í¡ Rumdul
´Í¡ Rumdul ËÃ×Í ´Í¡ÅÓ´Ç¹ à»š¹´Í¡ÊÕ¢ÒÇàËÅ×Í§ÍÂÙ‹º¹ãºà ṌèÂÇ
ÁÕ¡ÅÔè¹ËÍÁã¹àÇÅÒ¤èÓ à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÅÔè¹ËÍÁ¹ÕéàÍ§·ÓãËŒã¹Í ṌµÁÑ¡à»ÃÕÂº
´Í¡ÅÓ´Ç¹¡Ñº¼ÙŒËÞÔ§à¢ÁÃ µŒ¹ÅÓ´Ç¹ÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§ 8-12 àÁµÃ ¾ºä Œ́
·ÑèÇä»ã¹»ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒ áÅÐ¹ÔÂÁ»ÅÙ¡ã¹ÊÇ¹ÊÒ¸ÒÃ³Ð 

ÊÓËÃÑº»ÃÐµÙºÒ¹·ÕèÊÒÁ ¨Ðà»š¹»ÃÐµÙºÒ¹µ‹Íä»·Õè̈ Ðá¹Ð¹Ó»ÃÐà·È
ã¹ÊÁÒªÔ¡¡ÅØ‹ÁÍÒà«ÕÂ¹ «Öè§ÁÑ¤¤Øà·È¹�¹ŒÍÂ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹ÊÒ Ô̧µ¾Ñ²¹Ò
¨Ðà»š¹ã¤Ã¹Ñé¹ µŒÍ§µỐ µÒÁ©ºÑºË¹ŒÒ ¾º¡Ñ¹ãËÁ‹ÊÓËÃÑº¤ÇÒÁÃÙŒ·Õè̈ Ð
¹Óä»ÊÙ‹à»�´»ÃÐµÙÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹ 

à»�´»ÃÐµÙÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹à»�´»ÃÐµÙÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹à»�´»ÃÐµÙÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹

แหลงที่มา
หนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียน  โดยกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
http://www.nfe.go.th
http://www.wordpress.com
http://aseancorner.blogspot.com

14Newsletter

ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã¡ÑÁ¾ÙªÒ 
(KINGDOM OF CAMBODIA)



eacher’s
alk

Teacher’s Talk

Life has presented us with a myriad of ongoing challenges;

challenges that at times appear to be too difficult or even

insurmountable. But the human race, as in nature, has always

strived to defeat the unconquerable when faced with daunting

tasks.

Confucius “Our greatest glory is not in never falling, but getting

up every time we do”.  

 

We can acquire inspiration via a multitude of means: the wise

words of our parents, a record breaker or businessman, scientist

or athlete, all of which require dedication and persistence.

But to be dedicated, one must also be a good student.

Historical Olympics
This year has seen many sporting challenges with many countries

and their fellow countrymen and women competing the world over.

The historical Olympic games are due to commence which will

no doubt bestow us with record-breaking achievements. For

centuries, Olympians have challenged their competitors, but

more importantly, challenged themselves by finding ways to

achieve levels that seemed unachievable.  

Noureddine Morceli 1996 2000 m World Record “It was an

extraterrestrial performance. It is very special to go below 4:50,

but I believe I can do better”.

Betterment of life
To better oneself, an individual must also choose the correct path

in life, which in itself can be very arduous. Where to turn, what

to follow and whom? But guidance, reassurance and tutoring can

help an individual along their way; building confidence to make

life-changing decisions. 

“Being in control of one’s destiny is a term often used; however,

help and assistance should never be pushed away, only welcomed

with gratitude”

Whether parent or teacher we all want what’s best for our children.

Success is achieved one step at a time with many challenges

and turns along our life path. To be a part of a child’s success

requires dedication and enthusiasm which is an accomplishment

in itself.

“Fighting for betterment is an achievement to be proud of. It is not

necessary to be all conquering. But improving our skills, whatever

they may be, is a sure path for success”

by Phillip Ford
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Kindergarten News
Current and up-coming themes are summarized below.

Kindergarten 1

 • Farm animals and their names, size and color.

 • Students will learn the ‘Old Macdonald’ Song

 • Sea Animals will be the upcoming theme

Kindergarten 2

 • Creatures of the sea, including the use words such as,

  ‘dangerous and friendly’

 • Phonics related spelling.

 • Sports and health will be the upcoming theme.

Kindergarten 3

 • Plants and trees, and studying leaf shapes such as: oval,

  long and thin, heart shaped.

 • Phonics related spelling

 • Home and things in the home will be the following theme.

Primary News
All primary grades are running to plan, the summary for P1-P6 is

given in the table below. There are some problems in Primary 3

regarding parents signing off children’s work in the We Can

workbook. Please ensure that work is signed off and the workbook

returned promptly.

Secondary News
The secondary students are back to regular study after the recent

break for mid-semester examinations. At this key stage in their

studies it is important that students develop responsibility for

studying. This can start with something as simple as using

a dictionary to translate passages and look up new words.

We recommend the use of a paper-dictionary, rather than an

electronic one. The latter hold too many definitions, and can easily

confuse students.

The table below summarises the current topics in secondary.

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

Grade 7

Grade 8

Grade 9

Grade 10

Grade 11

Grade 12

We Can: Unit 5 Phonics: Worksheet 16

We Can: 'Things We Do': routine; activities; aPhonics:

words modified by 'e' when it's the final letter; silent'e.' Spelling

bee 8, 9 and 10.

We Can: "Sea Animals" objectives: Naming sea animals and

learning new adjectives to describe them. 

Phonics: Using polite vowels - ie,ue or ui

Good/Bad things that happened yesterday/last week/last year.

Past tense irregular verbs. Words with the au/ aw/oi/oy sounds.

Reduce, Reuse, Recycle, Global Warming, Amazing facts

about the human body.

We Can: Unit 5

Inspirations: Unit 3 and 4. Tenses.

Elective: Reading, understanding directions, making inferences

and understanding fables.

Grammar - past tenses;, Writing - short biographical passages.

Elective: Reading, Understanding brochures, summaries

and identifying character

Grammar - must, should, could, can't; vocab. - food,

Grammar - must, should, could, can't; vocab. - food, rules &

regulations’

Elective: Finding supporting details, simple present, present

continuous and writing compound sentences with but, and so and or.

Grammar - reported speech; vocab - related to physical

appearance; Writing - using informal language. Editing texts.

AAdjective forms, word families and making uncountable

nouns countable.

Writing; expressing ones personal opinions;  Reading A to Z

readers as ongoing supplement

Word groups and prefixes and suffixes

Shapes and textures.

Animals and their young. What animals eat.

Atmosphere, air and water.

Photosynthesis, plant and animal

responses. Solar system.

Animal reproduction, propagation, life

cycles of animals. Properties of matter.

Living things and life processes.

Heat

Light and Optics

Circulatory and Respiratory Systems

Forces & Motion

Life processes in animals.

Optics

Electricity and magnetism.

Multiplication and division word

problems.

Comparing and ordering fractions,

operations on fractions and decimals.

Factors and multiples.

Indices & Algebraic Terms

Square and cube roots.

Linear equations and inequalities

in two variables.

Reasoning; polynomials.

Trigonometry, Exponential and

logarithmic functions.

Calculus: Integration.

English Science Math

16Newsletter



ถายทอดโดย : ครูภัทรพล ลาภเกียรติพร

In My Opinion

“ÃØ‹¹¾ÕèµÑÇÍÂ‹Ò§”
ในการใชชีวิตของมนุษยยอมมีความแตกตางกันไป บางคนเดินทางตรง

บางคนเดินทางออม บางคนเดินทางลัด แตทายที่สุดทุกคนตางก็ไขวควา

หาความสำเร็จในชีวิต ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทำใหถึงเปาหมายดังกลาวคือบุคคล

ตนแบบ หรือหลายคนชอบเรียกทับศัพทภาษาอังกฤษวา “Idol”

ครูมองเห็นพี่ ม.6 อยูคนหนึ่งที่สามารถเปนรุนพี่ตัวอยางใหกับเพื่อนๆ

นองๆไดเปนอยางดี โดยพี่ไดมาแบงปนประสบการณในการดำเนินชีวิต

ผานการสนทนาระหวางครูกับลูกศิษย

¢ŒÍ¤Ô´µ‹Ò§æ ·Õèä´Œ¨Ò¡¾ÕèâÁ¹Ñé¹ÁÕ¤Ø³¤‹ÒáÅÐà»š¹»ÃÐâÂª¹�ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡

ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»»ÃÑºãªŒ¡ÑºªÕÇÔµä´Œ ÍÂÒ¡ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¹Óä»à»š¹á¹Ç¤Ô´

áÅÐÅÍ§»¯ÔºÑµÔ¨ÃÔ§äÁ‹ÁÕã¤Ã·Õè»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ä´Œà¾ÕÂ§á¤‹Ë¹Öè§ÇÑ¹

áµ‹ËÒ¡àÃÔèÁÅ§Á×Í·Ó ¹Ñè¹¡ç¶×ÍÇ‹Ò “¡ŒÒÇË¹ŒÒÊÙ‹¤ÇÒÁÊÓàÃç¨” áÅŒÇ
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ครูภัทรพล : สวัสดีครับ

พี่โม : สวัสดีคะ

ครูภัทรพล : แนะนำตัวหนอยครับ

พี่โม : ชื่อ น.ส.อาศยา พักตรวงศสกุล
                ชั้นม.6 สายวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร

ครูภัทรพล : การเรียนสายวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร คอนขางหนัก
มีวิธีการเรียนอยางไร                      

พี่โม : อานหนังสือท้ังกอนเรียนและหลังเรียน เรียนพิเศษเพ่ิมเติม

ครูภัทรพล : มีเทคนิคในการจดจำบทเรียนอยางไร

พี่โม : เนนสรุปเน้ือหาท่ีสำคัญ แตงเร่ืองราวจินตนาการเปนภาพ
แลวนำมาวาดรูป                                 

ครูภัทรพล : เวลาเครียด มีวิธีการจัดการอยางไร

พี่โม : เลนกีตาร วาดรูป เลนเกม ขี่จักรยาน

ครูภัทรพล : มีวิธีจัดการกับวิชาที่ไมคอยถนัดอยางไร  

พี่โม : คิดวามันจะมีประโยชนและสามารถนำไปใชไดจริงในอนาคต
แลวพยายามตั้งใจเรียนมากขึ้น                   

ครูภัทรพล : “Idol” ของคุณคือใคร

พี่โม : สตีฟ จ็อบส

ครูภัทรพล : ประทับใจอะไรในตัวสตีฟ จ็อบส

พี่โม : ชอบแนวคิดท่ีวา “ทำวันน้ีใหเหมือนวันสุดทาย” การใชชีวิต
ที่เรียบงาย ถึงแมเขาจะร่ำรวย                    

ÃÒ§ÇÑÅ·Õè1 »ÃÐ¡Ç´ÇÒ´ÀÒ¾ Ê×º ¹Ò¤ÐàÊ¶ÕÂÃ

¹.Ê.ÍÒÈÂÒ ¾Ñ¡µÃ�Ç§È�Ê¡ØÅ
ÃÐ´ÑºªÑé¹ ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 6
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ครูภัทรพล : เขารวมการแขงขันอะไรมาบาง

                  พี่โม : ดานศิลปะ เชน                                                   
                    - อ.3 แขงวาดรูปวันลอยกระทง รางวัลที่ 1                  
                    - ป.5 แขงวาดรูปประกอบเพลง รางวัลชมเชย ระดับภูมิภาค     
                    - ป.6 แขงวาดรูปการละเลนเด็กไทย รางวัลท่ี 2 ระดับภูมิภาค     
                    - ป.6 แขงวาดภาพในหลวงกับพระราชกรณียกิจ รางวัลท่ี 2     

                    ของบริษัทมิชลินประเทศไทย                            
                      - ม.5 แขงวาดรูปสืบ นาคเสถียร รางวัลที่ 1 ของ              
                      คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร              

ครูภัทรพล : รางวัลที่ภูมิใจที่สุดคือรางวัลอะไร

พี่โม : วาดรูป สืบ นาคเสถียรเพราะเปนงานช้ินแรกท่ีไดรางวัลท่ี 1
จากองคกรที่มีชื่อเสียง                            

ครูภัทรพล : คิดวาการแขงขันมีประโยชนอยางไร

พี่โม : ไดเห็นความคิดแปลกใหมจากคนอ่ืน สามารถนำมาปรับใช
ในผลงานของตนเองได                          

ครูภัทรพล : คิดอยางไร กับความรักในวัยเรียน

พี่โม : เปนสิ่งที่ดี แตตองใหถูกกาลเทศะและเหมาะสม

ครูภัทรพล : นองท่ีกำลังข้ึนจะข้ึน ม.4 มีคำแนะนำในการเลือกสายเรียนอยางไร   

พี่โม : ใหดูวาตนเองชอบอะไร แลวเลือกสายท่ีเรียนในส่ิงท่ีตนเองชอบ
รวมถึงอาชีพในอนาคต                               

ครูภัทรพล : สิ่งที่จะทำใหประสบความสำเร็จไดคืออะไร

พี่โม : ทำหนาที่ของเราใหเต็มที่และดีที่สุดในสิ่งที่เราชอบ



ครูภัทรพล : เขารวมการแขงขันอะไรมาบาง

                  พี่โม : ดานศิลปะ เชน                                                   
                    - อ.3 แขงวาดรูปวันลอยกระทง รางวัลที่ 1                  
                    - ป.5 แขงวาดรูปประกอบเพลง รางวัลชมเชย ระดับภูมิภาค     
                    - ป.6 แขงวาดรูปการละเลนเด็กไทย รางวัลท่ี 2 ระดับภูมิภาค     
                    - ป.6 แขงวาดภาพในหลวงกับพระราชกรณียกิจ รางวัลท่ี 2     

                    ของบริษัทมิชลินประเทศไทย                            
                      - ม.5 แขงวาดรูปสืบ นาคเสถียร รางวัลที่ 1 ของ              
                      คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร              

ครูภัทรพล : รางวัลที่ภูมิใจที่สุดคือรางวัลอะไร

พี่โม : วาดรูป สืบ นาคเสถียรเพราะเปนงานช้ินแรกท่ีไดรางวัลท่ี 1
จากองคกรที่มีชื่อเสียง                            

ครูภัทรพล : คิดวาการแขงขันมีประโยชนอยางไร

พี่โม : ไดเห็นความคิดแปลกใหมจากคนอ่ืน สามารถนำมาปรับใช
ในผลงานของตนเองได                          

ครูภัทรพล : คิดอยางไร กับความรักในวัยเรียน

พี่โม : เปนสิ่งที่ดี แตตองใหถูกกาลเทศะและเหมาะสม

ครูภัทรพล : นองท่ีกำลังข้ึนจะข้ึน ม.4 มีคำแนะนำในการเลือกสายเรียนอยางไร   

พี่โม : ใหดูวาตนเองชอบอะไร แลวเลือกสายท่ีเรียนในส่ิงท่ีตนเองชอบ
รวมถึงอาชีพในอนาคต                               

ครูภัทรพล : สิ่งที่จะทำใหประสบความสำเร็จไดคืออะไร

พี่โม : ทำหนาที่ของเราใหเต็มที่และดีที่สุดในสิ่งที่เราชอบ
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Puzzle Page

ช�อ……………………………………………………

นามสกุล……………………………………………

ระดับชั้น…………………………………………….

เกมฝกสมองประลองปญญา

ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 2 ปการศึกษา 2555

สงคำตอบเกมไดที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2555

ลุนรับของรางวัล  (สำหรับผูที่ตอบไดถูกตอง)

ถายทอดโดย : ครูวิภาดา คงเมือง

ฝกสม   ง
 ประลองป�ญญา

ระดับอนุบาล /

ชวยพาเจาพะยูนมาหาเจาหอยกันหนอย!!!



Puzzle Page

ติดตามเฉลยได ในจดหมายขาวฉบับหนา

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 / ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 /

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 /

หาเลขปริศนา? เปนเลขสามหลัก

 - เลขทั้งสามตัว เมื่อรวมกันแลวได 12

 - นำตัวเลขทั้งสามตัวมาคูณกันได 50

 - ตัวเลขนั้นคือเลขอะไร 

ฝกมองลองอานเรื่องนี้

พอขับรถไปสงลูกชาย ปรากฏวาเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน พอเสียชีวิต

ลูกชายไดรับบาดเจ็บสาหัส มีผูนำเด็กชายสงโรงพยาบาล เม่ือเขาหองผาตัด

แพทยผูทำการผาตัด เม่ือเห็นเด็กชายก็ตกใจ แลวอุทานวา “น่ีลูกฉันน่ี”

ถามวาทำไมแพทยจึงพูดเชนนั้น

เพราะ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

มอมแมมมีเงินจำนวนหนึ่งอยูในกระเปา อานเงื่อนไขขางลางกอนแลว

บอกหนอยซิวา มอมแมมมีเหรียญอะไรบาง และเหรียญแตละชนิด

มีกี่เหรียญ

 1 เธอมีเหรียญ 1 บาท  เหรียญ 5 บาท และเหรียญ 10 บาท

  อยางนอยเหรียญละ 1 เหรียญ

 2 เธอมีเหรียญทั้งหมด 5 เหรียญ

 3 เธอมีเงินทั้งสิ้นรวม 22 บาท

 4 เธอมีเหรียญ 1 บาทมากกวาเหรียญ 10 บาท

 5 เธอมีจำนวนเหรียญ 1 บาท เทากับเหรียญ 5 บาท

มาหาเลขโดด ที่แทนที่ตัวอักษรเหลานี้กันเถอะ

S O O N

     -  R  I  N G

R  I  N G

S แทน……………………………  N แทน……………………………

O แทน……………………………  R แทน……………………………

I  แทน……………………………  G แทน……………………………

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 /
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เหรียญ 1 บาท

เหรียญ 5 บาท

เหรียญ 10 บาท



ประกาศรายช�อผู โชคดีไดรับของรางวัล เกมฝกสมองประลองปญญา

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3

 ด.ช.ภคนาวิน ใชวีระ ป.1/6  ด.ช.ภัคพล ตันวัฒนา ม.1

 ด.ญ.อรรฆพร สรอยสุข ป.3/4  ด.ช.สิรภพ รุงตระกูลชัย ม.1

 ด.ช.นักรบ รัตนเดช ป.1/3  ด.ช.จอมพล ปญกล ม.1

Answer

เฉลย คำถามเกมฝกสมองประลองปญญา
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 1 ปการศึกษา 2555
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ระดับอนุบาล /

ระบายสีภาพทั้งหมดใหสวยงามตามใจชอบ ยกเวนภาพวงกลม (สีแดง) , ภาพสี่เหลี่ยม (สีเหลือง) , ภาพวงรี (สีสม) และภาพตนไมสีเขียว



Answer
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ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 / ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 /

เติมคำศัพทที่กำหนดใหลงในตารางตามจำนวนชองที่มีใหครบทุกตัว

ถาเติมไดถูกตองคำในตารางจะตองมีลักษณะตอเนื่องกัน

เติมตัวเลข 1-25 ใหเต็มตาราง หามซ้ำกัน โดยผลรวมของตัวเลข

ในแตละแถวตองเทากับตัวเลขภายนอกตารางที่กำหนดให

SNOW

CLOUDS

WIND

SUN

RAIN

RAINBOW

14

16

21

7

20

4

8

12

1

15 11 13

18 22 5

63

65

58

67

72

3375866170

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 /

สลับอักษรแตละขอใหเปนคำที่ถูกตอง จากนั้นนำตัวอักษรในชองสี่เหลี่ยมทึบของแตละขอมาเรียงเปนคำใหมในตารางดานลาง

ใหดึง 1 พยางค จากแตละคำที่กำหนดออกมาเพื่อผสมแตละพยางคนั้นใหเปนคำใหมที่มีความหมายตามตัวอยาง

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 /

1 รติปก

2 ฉโลเลม

3 ปตีนลา

4 สคยรออ

5 หาขาลวม

คำใหมคือ

1 …………………….  = หลบตา เภทภัย ตกหลุม

2 …………………….  = จุใจ ลินดา อินทรีย

3 …………………….  = หนทาง หัวเผือก คลองชาง

4 …………………….  = คมมีด ชักดาบ สิบสอง

5 …………………….  = สมบัติ เหตุการณ ระอุ 

ผาปูเตียง = ปูลม เสื้อผา เตียงนอน

C

L

O

U

D

S

U 17 10 3

24

23 6

25

ป   ร   ก   ติ

เ   ล   อ   โ   ฉ   ม

ป   ล   า   ตี   น

ส   ร   อ   ย   ค   อ

ข   า   ว   ห   ล   า    ม

ป   ล   า   ร   า

หลุมหลบภัย

จุลินทรีย 

ทางชางเผือก

ดาบสองคม

อุบัติเหตุ

2

9 19
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สามารถเปดชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

Satitpattana Show
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555
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สามารถเปดชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

1 วัดสวนแกว ระดับชั้น ม.1-3

2 โครงการอนุรักษขนมไทย ระดับชั้น ป.4

3 ซาฟารีเวิลด ระดับชั้น ป.2

4 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เรือพระราชพิธี ระดับชั้น ป.6

5 โรงเรียนนายรอย จปร. จ.นครนายก ระดับชั้น ม.4-6
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