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โรงเรียนสาธิตพัฒนา
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8 เทคนิคงายๆ สอนลูกใหรูจักพึ่งพาตัวเอง

เมนูเด็ด จากประเทศอาเซียน10
The Theory of Multiple Intelligences

“น้ำ”จัดการได
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Message from Director

จดหมายขาวฉบับที่ 4 นี้จะเปนฉบับสุดทายของภาคตน ปการศึกษา 2555 เนื้อหาสาระตางๆ

ที่คณะบรรณาธิการไดชวยกันคนหาและรวบรวมมาใหทานผูปกครองไดอานมีมากมายหลายเรื่อง

ท่ีเปนประโยชน ท้ังน้ีเพราะยุคปจจุบันเปนยุคของโลก IT เด็กๆ ยุคน้ีจึงไดรับการดูแลแตกตางจาก

ผูปกครองสมัยกอนที่เลี้ยงดูลูกตามธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางครอบครัวจะเปนครอบครัวใหญ

มีคุณปู คุณยา คุณตา คุณยาย พี่ ปา นา อา สมาชิกในครอบครัวจะเรียนรูไปดวยกัน และปฏิบัติ

ตอกันดวยกฎ กติกาที่ทุกคนยอมรับ สังคมครอบครัวจึงเปนเสมือนครูที่สอนใหทุกคนไดเห็น

เปนแบบอยาง ท้ังเร่ืองของระเบียบวินัย บทบาทหนาท่ี การดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และการรูจัก

พ่ึงพาตนเอง แตสังคมปจจุบันทุกอยางเรงรีบไปหมด ทำใหความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว

กลายเปนครอบครัวเดี่ยวเสียเปนสวนใหญ เวลาที่เคยเปนของสมาชิกในครอบครัวก็มีนอยลง

กวาแตกอนมาก จึงจำเปนตองไดรับการสงเสริม และพัฒนาใหเขามีทักษะชีวิต โดยเริ่มตั้งแต

ยังเปนเด็กตัวเล็กๆ การเรียนรูจากแบบอยางท่ีดีและถูกตองเหมาะสมจะคอยๆ ซึมซับในตัวตนของเขา

และเพิ่มมากขึ้นเมื่อเติบโตในแตละวัย   ทั้งในเรื่องของระเบียบ วินัย กฎ กติกา การดูแลและ

ชวยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบในหนาท่ีของลูกท่ีดี และนักเรียนท่ีดี ส่ิงตางๆ เหลาน้ีคงไมใช

บทบาทของครูผูสอนในโรงเรียนเทานั้น แตเปนบทบาทหนาที่สำคัญของครอบครัวดวย ดังนั้นบาน

และโรงเรียนจึงตองรวมมือกันในการคนหาจุดดี จุดเดนของเขาเพื่อสงเสริมใหดียิ่งขึ้น ในขณะ

เดียวกันตองรวมกันหาสาเหตุและแกไขสิ่งที่ยังเปนปญหาของแตละคนใหถูกทางดวย นานาสาระ

ที่สรรหามาเลาทั้งเรื่อง “วินัยเรื่องใหญที่ตองแก” “ 8 เทคนิคงายๆ สอนลูกใหรูจักพึ่งพาตนเอง”

และ “เคล็ดลับในการเลี้ยงดูลูกใหเกง ดี มีความสุข” เปนเพียงตัวอยางเล็กๆ นอยๆ ที่นำมา

เลาสูกันฟง โดยหวังวาจะเปนประโยชนกับคุณพอ คุณแม ที่จะนำไปปรับใชกับการดูแลลูก

เพ่ือใหเขาเปนท้ังคนดีและคนเกงตามศักยภาพของตนเอง อันจะนำไปสูความสุขอยางย่ังยืนตอไป

นอกจากนั้นการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนเปนอีกสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนตระหนักดวยการสงเสริม

ใหนักเรียนทุกระดับช้ันไดรูจัก และเขาใจผานแหลงเรียนรูหลายรูปแบบ จดหมายขาวเร่ืองประชาคม

อาเซียนในแตละฉบับจะดูแลรับผิดชอบในการศึกษาคนควาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาดวยการ

สรรหาสาระตางๆ ท่ีนักเรียนทุกคนควรเรียนรูเก่ียวกับเพ่ือนบานของเราซ่ึงอีกไมนานตองอยูรวมกัน

ไดอยางกลมกลืนมาเลาสูกันฟง โรงเรียนกำลังเตรียมการที่จะจัดทำสถานที่ที่เปนแหลงเรียนรู

เก่ียวกับประชาคมอาเซียน เพ่ือใหนักเรียนไดเขามาศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู และเตรียมความพรอม

สูการเปนประชาคมอาเซียนไดอยางสงางามตอไป
(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)

ผูอำนวยการโรงเรียน

สัปดาหสุดทายของการเรียนและการสอบ

ประจำภาคตนจะส้ินสุดลงวันศุกรท่ี 5 ตุลาคม

2555 นี้ หวังวานักเรียนทุกคนไดพยายาม

แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองอยางเต็ม

ความสามารถแลว ผลการสอบจะออกมา

เปนอยางไร เราก็ตองยอมรับ ถาคิดวายัง

ทำไดไมเต็มที่ ภาคปลายแกตัวใหม แตหาก

ต้ังใจเรียนอยางสม่ำเสมอและทำงานทุกอยาง

ไดครบถวน ผลที่ออกมาจะเปนอยางไร

ก็ควรภาคภูมิใจ เพราะเราไดทำอยางเต็ม

ความสามารถแลว ชวงปดเรียนภาคตน

ประมาณ 1 เดือน ควรใชเวลาใหเปนประโยชน

เพราะทุกๆ วันที่ผานไปเปนการเรียนรูของ

นักเรียนจากประสบการณตรงของแตละคน

ซ่ึงอาจจะแตกตางกันไป พยายามจดจำและ

บันทึกการเรียนรูท่ีนักเรียนคิดวามีความหมาย

มีคุณคาตอตนเองใหมากที่สุดเทาที่ทำไดใน

แตละวัย แลวอยาลืมนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู

กับเพ่ือนๆ เม่ือเปดเรียนภาคปลายดวย พบ

กันใหมในจดหมายขาวฉบับเดือนพฤศจิกายน

พรอมกับกิจกรรมตางๆ อีกมากมายท่ีโรงเรียน

เตรียมไวให
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Editor talk

ไพลิน ชยามาศ
บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ
รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม
ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร
รองศาสตราจารยดวงกมล สินเพ็ง
จิรัฎฐ ชีพนุรัตน
  
บรรณาธิการ
ไพลิน ชยามาศ

ผูชวยบรรณาธิการ
กิตติพร รอดรุงเรือง
ยุพาภรณ ลาวเกษม
ธนาศักดิ์ ภูมิชัย

กองบรรณาธิการ 
ไพลิน ชยามาศ
ยุพาภรณ ลาวเกษม
ณิภารัตน ติวา
จันทรผกา เลิศพงษไทย
ธนาศักดิ์ ภูมิชัย
พิมพศิริ สุขประเสริฐ
อินทิรา อินทวงศ
อรอุมา กิตติศิลปกรชัย
วัลยา ซอเสียงดี
นที เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Harry Jacobs

พิสูจนอักษร
ธนาศักดิ์ ภูมิชัย

ออกแบบรูปเลม
เกริกชัย เตมะศิริ

จัดพิมพโดย
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

สวัสดีคะทานผูปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาทุกคน จดหมายขาวฉบับน้ีเปนฉบับท่ี 4 แลว

ทามกลางสายฝนที่ยังคงโปรยปรายมาใหชาวสาธิตพัฒนาไดชื่นฉ่ำกันไมเวนแตละวัน ชวงนี้แมการ

ปวยไขของนักเรียนจะลดนอยลงกันไปมากแลว แตก็ยังตองดูแลรักษาสุขภาพกันใหดี เพราะอยูในชวง

สอบประจำภาคดวย เดือนที่ผานมาโรงเรียนไดสงนักเรียนเขารวมแขงขันเพชรยอดมงกุฎหลายรายการ

ท้ังวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย และเศรษฐศาสตร ขอแสดงความยินดีกับผูท่ีไดรับรางวัลทุกคน

และขอเปนกำลังใจใหกับผูแทนนักเรียนทุกคนที่เขารวมแขงขันดวย ความมุงมั่นตั้งใจของนักเรียน

จะทำใหนักเรียนประสบความสำเร็จในวันขางหนา อยางไรก็ตามนักเรียนยังคงตองทำหนาท่ีของตนเอง

ใหดีที่สุด คือ หนาที่ของการเปนลูกที่ดีของพอแม เปนนักเรียนที่ดี สรรสาระเพื่อการเรียนรูขอแนะนำ

ผูปกครองใหรูจัก “8 เทคนิคงายๆ สอนลูกใหรูจักพึ่งพาตัวเอง” นานาสาระสรรหามาเลากับหัวขอ

“เคล็ดลับ 5 ขอ ในการเลี้ยงลูกใหเกง ดี มีความสุข” รวมถึงเลาสูกันฟงกับ “หนูนอยหยอนวินัย

เร่ืองใหญท่ีตองแก” สวนมุมมองใหมในความคิดของฉันฉบับน้ีขออิงกระแสน้ำทวมท่ีกำลังเปนท่ีติดตาม

อยูในขณะนี้ ผานความคิดสรางสรรคของเด็กๆ หัวขอ “ความคิดและจินตนาการจากวัสดุและเศษวัสดุ

เหลือใชในชวงน้ำทวมตามความคิดของฉัน” และ Special Issue “น้ำ จัดการได” นอกจากการช่ืนชม

ความดีของนักเรียนท้ังฝายอนุบาล ประถมและมัธยม ท่ียังติดตามไดในฉบับแลว เปดประตูสูอาเซียน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ขอเพิ่มความพิเศษดวยรูปแบบใหมในหัวขอ “เรียนรูวัฒนธรรม

ผานการทองเที่ยว” มาใหไดเพลิดเพลินกันดวย

ขอใหนักเรียนทุกคนวางแผนการทบทวนบทเรียนวิชาตางๆ ใหดี มีใจความตอนหน่ึงจากตำราพิชัยสงคราม

ซุนวูของจีนกลาวไววา “การรบถาร�จักการวางแผนที่ดี รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง”  การวางแผนที่ดี

การรูจักจัดลำดับความสำคัญของงาน และรูคุณคาของเวลา คือส่ิงท่ีจะนำมาซ่ึงความสำเร็จ แมการเรียน

จะไมไดเหมือนกับการออกรบ แตถานักเรียนรูจักวางแผนในการเรียน การเตรียมตัวสอบ ทบทวน

บทเรียนสม่ำเสมอ นักเรียนก็จะประสบกับชัยชนะเชนกัน แลวพบกันใหมฉบับหนา

คุยกับ
บรรณาธิการ

โครงการคายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสาธิตพัฒนา



ภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ

รายชื่อนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9
ประจำปการศึกษา 2555

ณ โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย

วันที่ 8-9 กันยายน 2555

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3

 ด.ญ.ชวัลญา เหลามานะเจริญ ป.3/2

 ด.ช.ยสพัทธ เจริญศักดิ์ขจร ป.3/1

 ด.ช.ปพนธธันย อุยยานนวาระ ป.3/4

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6

 ด.ญ.ณิชนันทน โสพรรณพานิชกุล ป.5/2

 ด.ช.ศศิศ วีระวุฒิพล (รางวัลชมเชย) ป.6/3

 ด.ช.ธีรเมธ คุณานันทวิศาล ป.6/1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

 ด.ช.สรสิช สันติวัฒนา (ผานเกณฑ) ม.3

 ด.ญ.จิณิฐตา รติมาศ ม.3

 ด.ญ.พิมพนิดา พิจิตรพงศชัย ม.3

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 น.ส.วชิราภรณ ศรีสกุล ม.5

 น.ส.ไอริณ ชิวะสุจินต ม.5

 น.ส.พุทธรักษา โพธิ์ทอง ม.4
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รายชื่อนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน

เถาแกนอย เอแม็ท ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 7
ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา บางนา วันที่ 25-26 สิงหาคม 2555

ประเภทการแขงขัน : Crossword Game / Scrabble

ระดับประถมศึกษา

 ด.ช.ปยุต สิทธิโชคสุวรรณ ป.5/1 คูกับ ด.ช.กาว จองสารทิศ ป.5/1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

 ด.ญ.ธัชสรณ สิทธิโชคสุวรรณ ม.2/1 คูกับ ด.ญ.ณิชมน ศรีพยัพ ม.2/1

ประเภทการแขงขัน : A-Math

ระดับประถมศึกษา

 ด.ช.วโรดม ชั้นไพบูลย ป.6/3 คูกับ ด.ช.ภู จองสารทิศ ป.6/3

ประเภทการแขงขัน : คำคม

ระดับประถมศึกษา

 ด.ช.พีรภัทร เหมือนหาญ ป.6/1 คูกับ ด.ช.กวิน กิจคณากร ป.6/3 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

 ด.ช.รัฐการ สุขสวัสดิ์ชล ม.2/1 คูกับ ด.ญ.จีระนันท โกรฟส ม.2/1

ประเภทการแขงขัน : FOUR  STAR 

ระดับประถมศึกษา

 ด.ช.สุขวุฒิ ปฐพาณิชยโชติ ป.6/1

 ด.ญ.เบญจณี วัชรวสุนธรา ป.6/1

เถาแกนอย เอแม็ท ชิงแชมปประเทศไทยเถาแกนอย เอแม็ท ชิงแชมปประเทศไทย

หนูนอยเลาเรื่องไดมากที่สุด

ระดับชั้นอนุบาล 2 ด.ญ.ณัฐกฤตา กีรติบรรหาร อ.2/3 ได 44 เรื่อง

ระดับชั้นอนุบาล 3 ด.ญ.จันทกานต เจนอุดมทรัพย อ.3/6 ได 20 เรื่อง

หนูนอยขยันเลาเรื่อง

ระดับชั้นอนุบาล 2 ด.ญ.ธัชกร รอดรัตน อ.2/3 ได 27 เรื่อง

ระดับชั้นอนุบาล 3  ด.ช.ภทร กิติสุธาธรรม อ.3/6 ได 19 เรื่อง

ระดับชั้นอนุบาล 3 ด.ช.ปณณ นฤมิตรเรขการ อ.3/6 ได 19 เรื่อง

ระดับชั้นอนุบาล 3  ด.ญ.ชนมณ ชอง อ.3/6  ได 18 เรื่อง

หนูนอยเลาเรื่องได

ระดับช้ันเตรียมอนุบาล ด.ช.อิสระ ศิริศักดิ์ ตอ.หอง 2 ได 7 เรื่อง

ระดับชั้นอนุบาล 1 ด.ญ.จันทรัศม เจนอุดมทรัพย อ.1/1 ได 10 เรื่อง

เลาเร�องดวยภาพเลาเร�องดวยภาพ

กิจกรรมสงเสริมการอาน

“เลาเร่ืองดวยภาพ” ระหวาง

เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

2555 กิจกรรมนี้หองสมุด

ไดจัดลำดับรางวัลใหกับเด็กๆ

ที่มาเลาเรื่องดวยภาพใหฟง

มีนักเลาเกงดังนี้
ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3

 ด.ญ.ชวัลญา เหลามานะเจริญ ป.3/2

 ด.ช.ชยธร ลอทวีสวัสดิ์ ป.3/2

 ด.ญ.รภัคสตา รัชตขจรกิจ ป.3/3 (ผานเกณฑ)

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6

 ด.ญ.ณิชากร สุนทรมโนกุล ป.5/1

 ด.ญ.นพิน ทวีอุดมทรัพย ป.5/2

 ด.ช.พชร โชติจิรนันท ป.5/2

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

 ด.ญ.ชุตินธร พันธางกูร ม.2

 ด.ญ.สุชานันท บูรณะจรรยากุล ม.2 

รายชื่อนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน

เศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ คร้ังท่ี 4
ประจำปการศึกษา 2555

ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2555

เศรษฐศาสตร เพชรยอดมงกุฎเศรษฐศาสตร เพชรยอดมงกุฎ



วิทยาศาสตร เพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร เพชรยอดมงกุฎ

รายชื่อนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน

วิทยาศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9
ประจำปการศึกษา 2555

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา และ

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี

วันที่ 1-2 กันยายน 2555

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3

 ด.ช.ธร ภูเจริญ ป.3/1

 ด.ญ.ญานินดา โลอธิกุล ป.3/1

 ด.ช.ปณณธร พุมใหญ ป.3/4

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6

 ด.ญ.อันน ชโยธิน ป.6/1

 ด.ญ.เบญจานี วัชรวสุนธรา ป.6/1

 ด.ช.พสิษฐ รัตนพันธุศรี ป.5/2

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

 ด.ช.สรสิช สันติวัฒนา ม.3 (ผานเกณฑ)

 ด.ช.ภคพงษ โตะทอง ม.3

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 น.ส.อิศราภรณ พยุงธนวรานันท ม.4

 น.ส.ไอริณ ชีวะสุจินต ม.5

News
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โรงเรียนสาธิตพัฒนาเห็นความสำคัญในการสรางโอกาสและสิ่งแวดลอม

ใหเด็กๆ ไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งดานรางกาย อารมณ

สังคมและสติปญญา จึงจัดกิจกรรม “เสริมศักย สรางสุข สนุกสบาย”

ใหกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ในวันที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 15.15 น. -

16.15 น. ณ ลานหนาเสาธง ฝงอนุบาล เปนเวทีของการแสดงออกในทุกดาน

ตามความสามารถและความสนใจของแตละบุคคล เชน การแสดง การทดลอง

ทางวิทยาศาสตร การรองเพลง เลนดนตรี ศิลปะ นาฎศิลป เลานิทาน

งานประดิษฐ มายากล ทักษะทางดานรางกายเปนตน เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ

ทักษะชีวิตแกนักเรียน อีกทั้งเปนการสรางปฏิสัมพันธระหวาง นักเรียน ครู

และผูปกครองอีกดวย *ชมภาพกิจกรรมที่ หนา26

นิทรรศการศิลปะนิทรรศการศิลปะ

นิทรรศการศิลปะ ระดับอนุบาลวันพุธที่ 26

กันยายน 2555 ณ อาคารตนกลาสาธิต 2

บริเวณโถงอาคารและหองศิลปะ เปนการแสดง

ผลงานท่ีเด็กๆ ทำและเลือกแสดงดวยตนเอง

ของเด็กทุกคน มีทั้งงานวาด งานสีน้ำและ

งานปน สรางความภาคภูมิใจใหกับเด็กๆ

เปนอยางยิ่ง เมื่อคุณพอคุณแมไดเห็นผลงาน

ของลูกแลว คุณพอคุณแม อยาลืมชื่นชม

ใหกำลังใจกับลูกเพ่ือเปนแรงกระตุนการเรียนรู

ใหลูกรักมีสุนทรียภาพดานศิลปะตอไปดวย

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



Event Calendar

กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง ปการศึกษา 2555

วันอังคารที่  25 ก.ย. 2555 โครงงานเรื่อง คุกกี้ ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด ระดับชั้น อ.3  

วันพุธที่ 26 ก.ย. 2555 โครงงานเร่ือง แมลง ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับช้ัน อ.3   

วันพุธที่ 26 ก.ย. 2555 โครงงานเรื่อง ไอศกรีม ณ รานไอศกรีม Alahcus@Fastival Walk ระดับชั้น อ.3  

วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ย. 2555 โครงงานเรื่อง ฟกทอง ณ บานสวนเรียนรู Organic Way ราษฎบูรณะ ระดับชั้น อ.3    

วันศุกรที่  28 ก.ย. 2555 โครงงานเรื่อง เครื่องบิน ณ ศูนยฝกอบรมลูกเรือ หลักสี่ ระดับชั้น อ.2/1 และ อ.2/6 

วันจันทรที่ 1 ต.ค. 2555 โครงงานเรื่อง สม ณ สวนสมคุณลุงวีรยุทธ จ.ปทุมธานี ระดับชั้น อ.2/5 

วันจันทรที่ 1 ต.ค. 2555 โครงงานเรื่อง รถ ณ บริษัท บางเขนฮอนดาคารส จำกัด ระดับชั้น อ.3  

วันจันทรที่ 1 ต.ค. 2555 โครงงานเร่ือง เส้ือผาเด็ก ณ รานตัดเส้ือผาแฟช่ันและเส้ือผาเด็กปานจิตต ซ.สายไหม 49 ระดับช้ัน อ.3 

วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ

วันจันทรที่ 3 - วันศุกรที่ 7 ก.ย. 2555  - คุยกับคุณครู (ประถม-มัธยมศึกษาปที่ 2)

วันจันทรที่ 10 - วันศุกรที่ 21 ก.ย. 2555  - คุยกับคุณครู (อนุบาล)

  - สอนเสริมพิเศษนักเรียน ม.6 เพื่อเตรียมความพรอมสอบ GAT/PAT

วันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย. 2555  - สาธิตพัฒนาโชว ครั้งที่ 14

วันจันทรที่ 17- 25 ก.ย. 2555  - สอบยอยและสอบภาคปฏิบัติเก็บคะแนนสำหรับภาคตน ครั้งที่ 2

วันเสารที่ 22 ก.ย. 2555  - นักเรียน ม.6 ปดเรียนภาคตน 2555

วันอังคารที่ 25 ก.ย. 2555  - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไดรับรางวัล “สุดยอดนักอาน” (ภาคตน)

วันเสารที่ 22 -วันอาทิตยที่ 23 ก.ย. 2555  - โครงการคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุนใหญ ม.1 - 3

   ณ คายชั่วคราวโรงเรียนสาธิตพัฒนา

วันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 5 ต.ค. 2555  - สอบประจำภาคตน ครั้งที่ 2

  - นิทรรศการนำเสนอผลงาน (อนุบาล)

วันศุกรที่ 5 ต.ค. 2555  - วันสุดทายการเรียนภาคตน 2555

  - กิจกรรมประเมินตนเอง สังสรรคภายในหองและทำความสะอาดหองเรียน

วันเสารที่ 6 - วันอังคารที่ 9 ต.ค. 2555  - นักเรียน ม.6 สอบ GAT/PAT

วันพุธที่ 10 - วันศุกรที่ 12 ต.ค. 2555  - ครูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการในงานมหกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู

   ครั้งที่ 5 (Educa 2012) ณ อิมแพค เมืองทองธานี

วันเสารที่ 20 - วันอาทิตยที่ 28 ต.ค. 2555  - ครูหยุดพัก 1 สัปดาหทำการ

  - โครงการบริการวิชาการชวงปดเรียนภาคตน ปการศึกษา 2555

วันจันทรที่ 29 ต.ค. 2555  - ครูเปดทำงาน และเตรียมแผนการเรียนการสอน

วันอังคารที่ 30 ต.ค. 2555  - ประชุมครู

วันอังคารที่ 30 ต.ค. 2555  - ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำป 2555

วันจันทรที่ 5 พ.ย. 2555  - เปดเรียนภาคปลาย

วันจันทรที่ 5 - วันศุกรที่ 9 พ.ย. 2555  - นักเรียนสอบแกตัว

วันศุกรที่ 16 พ.ย. 2555  - แจกสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6)

ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน ปการศึกษา 2555Calendar
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ชาวอาเซียนไมรู..ไมไดแลว!

การวางรากฐานของประชาคมอาเซียนดวย 3 เสาหลัก

เปนท่ีทราบกันดีวา ในชวงกวา 40 ปท่ีผานมา อาเซียนไดประสบความสำเร็จ

เปนท่ียอมรับในหลายดาน ไมวาจะเปนบทบาทการสรางบรรยากาศของ

สันติภาพและการอยูรวมกันโดยสันติของประเทศในภูมิภาค การชวยแกไข

ปญหาความขัดแยงในกัมพูชา การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน เปนตน

เมื่อเดือนตุลาคม 2546 ผูนำอาเซียนไดรวมลงนามในปฏิญญาวาดวย

ความรวมมืออาเซียน ที่เรียกวา ขอตกลงบาหลี 2 เห็นชอบใหจัดตั้ง

ประชาคมอาเซียน คือการใหอาเซียนรวมตัวเปนชุมชนหรือประชาคม

เดียวกันใหสำเร็จภายในป 2563 แตตอมาไดตกลงรนระยะเวลาจัดตั้ง

ใหเสร็จในป 2558 โดยจะเปนประชาคมที่ประกอบดวย 3 เสาหลัก

ซึ่งเกี่ยวของสัมพันธกัน ในฉบับนี้ขอนำเสนอ เสาหลักแรก คือ 

ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน

(ASEAN Political-Security Community :  APSC)

ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองเปนพื้นฐานสำคัญในการพัฒนา

ดานอื่นๆ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจึงเปนเสาหลัก

ความรวมมือหนึ่งในสามเสาหลัก ที่เนนการรวมตัวของอาเซียนเพื่อ

สรางความม่ันใจ เสถียรภาพ และสันติภาพ ในภูมิภาค เพ่ือใหประชาชน

ในอาเซียนอยูรวมกันอยางสันติสุขและปราศจากภัยคุกคามดาน

การทหารและภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน ปญหายาเสพติดและปญหา

อาชญากรรมขามชาติ ประชาคมการเมืองความม่ันคงอาเซียนมีเปาหมาย

3 ประการ ไดแก

 1.1 สรางประชาคมใหมีคานิยมรวมกันในเรื่องของการเคารพ

  ความหลากหลายของแนวคิด และสงเสริมใหประชาชนเปน

  ศูนยกลางของนโยบายและกิจกรรมภายใตเสาการเมืองและ

  ความมั่นคง

 1.2 ใหอาเซียนสามารถเผชิญกับภัยคุกคามความม่ันคงในรูปแบบเดิม

  และรูปแบบใหม และสงเสริมความมั่นคงของมนุษย

 1.3 ใหอาเซียนมีปฎิสัมพันธท่ีแนนแฟนและสรางสรรคกับประชาคมโลก

  โดยอาเซียนมีบทบาทเปนผูนำในภูมิภาค และจะชวยสงเสริม

  ความมั่นคงของภูมิภาค 

นอกจากการมีเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคแลวผลลัพธ

ประการสำคัญที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียนก็คือ การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีกลไก

และเครื่องมือที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหา

ท่ีเก่ียวกับความม่ันคงตางๆไมวาจะเปนปญหาความขัดแยง ดานการเมือง

ระหวางรัฐสมาชิกกับรัฐสมาชิกดวยกันเอง ซึ่งจะตองแกไขโดยสันติวิธี

หรือปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหมๆ  ซ่ึงประเทศใดประเทศหน่ึงไมสามารถ

แกไขไดโดยลำพัง เชน การกอการราย การลักลอบคายาเสพติด

ปญหาโจรสลัด และอาชญากรรมขามชาติ เปนตน

หวังเปนอยางยิ่งวาความรวมมือดังกลาวจะเปนไปตามเปาหมายเพราะ

อาจกลาวไดวาความมั่นคงของชาติใดชาติหนึ่งยอมสงผลกระทบตอ

ความม่ันคงของอาเซียนดวยเชนกัน แตเหนือส่ิงอ่ืนใดคงไมอาจปฏิเสธ

ไดวา ความรวมมือภายในชาติยอมตองคำนึงถึงกอนเสมอ 

à»�´»ÃÐµÙ
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ASEAN     COMMUNITY

ถายทอดโดย : ครูไพลิน ชยามาศ

ที่มา :
คูมือการคาและการลงทุน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คูมือการคาและการลงทุน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
http://www.thai-aec.com/what-national-in-aec/



ถายทอดโดย : ครูครูยุพาภรณ ลาวเกษม

เด็กตัวเล็กๆกับสงที่ยิ่งใหญ

Kindergarten Talk

กิจกรรมนทิานเบิกบานยามเชา ครั้งที่ 6

ตอ.1 ด.ช.เชณ ลออนวล (เชณ) และ ด.ช.ธนบูลย อัสโส (ซัน) มีน้ำใจนำหนังสือมาแบงปนใหเพื่อนๆไดเรียนรูรวมกันเสมอ

ตอ.2 ด.ช.คณาธิป เจนศักด์ิศรีสกุล (เตเต) และ ด.ญนันทนิชฎ วงศประเสริฐกุล (เนส) เม่ือเห็นประตูหองเปดอยู นองจะรีบเดินไปปดทันทีโดยไมตองมีใครบอก

ตอ.3 ด.ญ.ลภัสรดา กิจดำรงชัย (ไอวี่) และ ด.ช.ภูวดล กระแสรเสียง (แซน) พูดจาไพเราะทุกครั้งและมีน้ำใจชวยเหลือเพื่อนๆ โดยไมตองบอก

อ.1/1 ด.ช.คัคนินท ชอง (น๊ินท) และ ด.ช.ศุภนัฐ ปนเวหาส (มิกก้ี) เม่ือเลนของเลนเสร็จจะเก็บของเลนเขาท่ีอยางเรียบรอย แมบางคร้ังไมไดเลนยังมีน้ำใจ

 ชวยเก็บของเลนเสมอ

อ.1/2 ด.ช.ปณต อนุเคราะหดิลก (เอ็ม) และ ด.ญ.ณภาภัช วรนพกุล (จีจี้) ชอบชวยเหลือเพื่อนเก็บของเลนถึงแมตนเองไมไดเลนดวยก็ตาม

อ.1/3 ด.ช.พันธวรา ปริวราพันธ (ไบรท) และ ด.ช.ปุณณพัฒน ธาระเวช (ทีม) มีน้ำใจชวยเหลือเพ่ือนและคุณครู ชวยปดน้ำปดไฟและนำส่ือมาแบงปนเพ่ือนเสมอ

อ.1/4 ด.ญ.นัทธมน ยุพาพินทุ (แพรวา) และ ด.ญ.กานตรวี ชมพูนุชธานินท (พราว) มีน้ำใจเก็บเศษขยะในหองเรียนเสมอและคอยชวยเหลือเพ่ือนเปนประจำ

อ.1/5 ด.ญ.อัญชิษยา คงปฏิมากร (พราวด) และ ด.ช.กวิน โตะพาน (วิน) มีมารยาทเวลารับของจากผูใหญจะยกมือไหวขอบคุณอยางสวยงามพูดจาไพเราะสม่ำเสมอ

อ.1/6 ด.ช.อภิชา แมนศรแผลง (โชแปง) และ ด.ญ.กานตสิรี บุญชัยพานิชวัฒนา (กานต) มีน้ำใจชวยดูแลความสะอาดในหองเรียน ชวยเหลือคุณครูและเพ่ือนๆ เสมอ

อ.2/1 ด.ช.ศรัณยภัทร ปริยัติ (ภัทร) และ ด.ญ.พิมพรตา จันทรปาน (เบลล) มีน้ำใจชวยเหลือเพ่ือนเสมอ มาโรงเรียนแตเชา เลนกับเพ่ือนอยางถูกวิธีและพูดจาไพเราะ

อ.2/2 ด.ช.คุณขาว เต็งติชวลิตกุล (คุณขาว) และ ด.ญ.ภุมดี สมพงษชัยกุล (ภุม) มาโรงเรียนทันเขาแถวทุกวัน ชอบชวยเหลือผูอื่นเสมอเมื่อมีโอกาส

อ.2/3 ด.ช.วิทยชยังกูล ลาภจตุรพิธ (พี) และ ด.ญ.ชัชชญา ศรีสวัสดิ์ไกรสร (เคโกะ) ปฏิบัติตัวเรียบรอย สอนเพื่อนใหกราบพระกอนนอนและทำความดี

 กับคุณพอคุณแม

อ2./4 ด.ช.กฤติน ธนากิตติศักดิ์ (เต็ป) และ ด.ญ.นวลนภา ธนานนท (น้ำอุน) มาโรงเรียนแตเชาและชวยคุณครูพานองๆ เขาหองเรียนอยางขยันขันแข็ง

อ.2/5 ด.ญ.ปาณิสรา ปทุมมณี (บัว) และ ด.ญ.ธัญรัตน ศรีรอด (มะเหมี่ยว) พูดจาไพเราะ ทำความเคารพคุณครูโดยไมตองบอก ตั้งใจเรียนและมีจิตอาสา

 ชอบชวยเหลือเพื่อนและคุณครูเสมอ 

อ.2/6 ด.ช.ณัฏฐ ธนกนกชัย (ณัฏฐ) และ ด.ช.รวิพล จันทมณีโชติ (เพาเวอร) มีน้ำใจชวยเหลือเพื่อนและคุณครู มีจิตอาสา มีสัมมาคารวะจะยกมือไหวแมบาน

 ทำความสะอาดทุกครั้งที่พบเห็น

อ.3/1 ด.ญ.อธิรวี จันทวิลาศ (รวี) และ ด.ช.ณัฐภูมิย ศรีวิฑูรย (ปลื้ม) มีน้ำใจคอยชวยเก็บหองใหสะอาด เสียสละเพื่อสวนรวมและมีวินัยในตนเองดีมาก

อ.3/2 ด.ช.พิชยะ พราหมณะนันทน (ลีโอ) และด.ญ.ปรียาภรณ เชิดรัตนรักษ (ปารัช) ตั้งใจเรียนและเลนกิจกรรมอยางสนุกสนาน มีน้ำใจชวยเหลือผูอื่น

 รูจักหนาที่ของตนเองอยางดี

อ.3/3 ด.ญ.ปวริศา เฉิน (ซานดา) และ ด.ญ.มุกอันดา ณ ระนอง (เมน่ี) ต้ังใจเรียนและมีจิตอาสาชอบชวยเหลือผูอ่ืน ทำส่ิงตางๆ อยางต้ังใจและรูจักหนาท่ีของตนเอง

อ.3/4 ด.ญ.สุวราศรณ โสทรทวีพงศ (มินมิน) และ ด.ช.ธีราธร มุกดาเพชรรัตน (เพิรธ) ต้ังใจเรียน สุภาพเรียบรอยและรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเองอยางดี 

อ.3/5 ด.ช.ศรันยปวิช ศรีเจริญ (เปรม) และ เบญจมินทร พิริยพณิช (เมมโม) ตั้งใจเรียน มีระเบียบวินัย ดูแลหนาที่ของตนเองไดดี และสุภาพเรียบรอย

อ.3/6 ด.ช.ภทร กิติสุธาธรรม (อารช) และ ด.ญ.ณัชชา ทิพยโสธร (บริล) พูดจาไพเราะ ทำความเคารพคุณครูทุกคนโดยไมตองบอก ตั้งใจทำกิจกรรม

 และมีน้ำใจดูแลหองเรียนใหสะอาดอยูเสมอ
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ถายทอดโดย : ครูณิภารัตน ติวา
 ครูจันทรผกา เลิศพงษ ไทย

àÅ‹ÒÊÙ‹¡Ñ¹¿˜§

ª‹Ç§ÇÑÂ 3-5 ¢Çº
มีพัฒนาการทุกดานพรอมมากขึ้น ควรฝกเรื่องระเบียบวินัยตอสวนรวม

เชน การทำตามกติกาในการเลน ฝกใหลูกมีความพยายามในการเลน

หรือทำงานบางอยางใหสำเร็จ ฝกการรูจักการรอคอยซ่ึงเปนหัวใจสำคัญ

ของการฝกการควบคุมตัวเองของเด็กวัยนี้

ËÑÇã¨ÊÓ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃ½ƒ¡ÇÔ¹ÑÂ มีดังนี้ 

 1 พอแม ผูปกครองตองเปนตัวอยางท่ีดีเพราะการไดเห็นพฤติกรรม

  ที่ดีจะชวยใหลูกเขาใจไดงายมากขึ้น

 2 คำนึงถึงพัฒนาการตามวัยของเด็ก

à¤Åç´ÅÑº¡ÒÃ½ƒ¡ÇÔ¹ÑÂ·Õè´Õ ไดแก

 1 พอแม ผูปกครองตองใจเย็นรูจักระงับสติอารมณและมีความ

  หนักแนนในการลงโทษเมื่อเด็กทำผิดกติกา ที่สำคัญผูปกครอง

  ตองปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เปนระยะเวลานานและตอเน่ือง

  อยางสม่ำเสมอ

 2 หากลูกมีอารมณหงุดหงิด กาวราว เวลาถูกขัดใจ เชน เด็กมักจะ

  อารมณเสียเวลาถูกพอแมเรียกใหมากินขาวหรืออาบน้ำขณะที่

  เลนอยู ลองพูดคุยกับลูกและแสดงใหเห็นวาพอแมเขาใจความรูสึก

  ของเขา สอนใหลูกเขาใจความรูสึกที่เกิดขึ้น

 3 ถาเด็กไมทำตามเอาแตใจ พอแมควรปรับพฤติกรรม เชน งดกิจกรรม

  ที่เด็กชอบชั่วคราว

 4 เม่ือเด็กทำดีหรือทำพฤติกรรมท่ีพึงประสงค พอแมควรใหแรงเสริม

  ดวยคำชมเชย ยิ้มหรือกอดและลูบหลัง ใหรางวัลหรือของขวัญ

  ที่เหมาะสม

 5 การลงโทษเด็กทางรางกาย จิตใจหรือการประจานไมชวยทำใหเด็ก

  มีระเบียบวินัย แตยังทำใหเกิดพฤติกรรมที่กาวราวตามมาได

¨Ð·ÓÍÂ‹Ò§äÃ
เม่ือหนูนอยไมมีวินัยจะมีอาการอยูไมน่ิง ว่ิงวุนวายไปมา ขวางปาส่ิงของ

ทั่วบาน หวงแตเลนโดยไมเก็บของเขาที่ อยากเลนทุกอยางที่ขวางหนา

รอชาตามกติกาไมได ติดโทรทัศน ติดเกม เลนจนไมกินไมนอน เอาแตใจ

ตัวเอง ไมยอมรับกติกาใดๆ ทั้งสิ้น

  

·ÓäÁµŒÍ§½ƒ¡ÇÔ¹ÑÂ
การฝกวินัยจะชวยใหเด็กไดเรียนรูและปรับตัวเองหรือฝกควบคุมอารมณ

ตนเอง โดยไมตองใหใครมาคอยกำกับวาส่ิงใดควรทำและส่ิงใดไมควรทำ

¨Ð½ƒ¡ÅÙ¡ÃÑ¡ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ 
พอและแม คือคนสำคัญท่ีสุดตองไมตามใจลูกจนเกินไป ไมควรซ้ือของเลน

ใหลูกทุกคร้ังท่ีลูกรองขอ สอนใหลูกรูวาถาอยากไดของเลนหรืออยากเลน

ของเลนของเพื่อนตองขออนุญาตกอนเสมอ สอนใหลูกรูวาอะไรควรทำ

อะไรไมควรทำ สำหรับในเด็กเล็กๆ อาจดูยุงยากแตสามารถฝกได

คอยเปนคอยไป ความรักและความผูกผันที่มั่นคงจะเปนพื้นฐานในการ

ฝกวินัยไดงายขึ้น

ª‹Ç§¢ÇºáÃ¡  
เด็กตองการความรัก การดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด ควรฝกใหลูกกิน

และนอนใหเปนเวลา ใหเริ่มเรียนรูที่จะรอคอยและเขาใจกติกางายๆ

เชน การรอกินอาหารที่โตะอาหาร  

ª‹Ç§ÇÑÂ 2-3 ¢Çº
เด็กวัยน้ีมีความอยากรูอยากเห็น เปนตัวของตัวเองทำใหเด็กวัยน้ีอยูไมน่ิง

แตเด็กมีความพรอมและมีความสามารถที่จะทำอะไรไดหลายอยาง

เชน พูดโตตอบ เขาใจคำส่ังงายๆ กินขาวเองได ควรฝกใหชวยเหลือตัวเอง

ชวยงานงายๆ คอยชมวามีหลายอยางท่ีหนูทำไดดี ใหโอกาสลูกไดเลนอิสระ

ในชวงเวลาและสถานที่ที่กำหนด ทำใหเด็กเริ่มเรียนรูวามีบางครั้งที่

เลนไดหรือทำไมได
08Newsletter

ที่มา : บทความจากหนังสือสุขภาพดี ทั้งชีวิต…เราดูแล   
 ดวยความหวงใยจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

Ë¹ Ù¹
ŒÍÂËÂ‹Í¹ÇÔ¹ÑÂ

àÃ ×èÍ§ãËÞ‹
·ÕèµŒÍ§á¡Œ



à´ç¡´Õ
·Õè»ÃÐ¶Á
à´ç¡´Õ
·Õè»ÃÐ¶Á

ถายทอดโดย : ครูนที เทพหัสดิน ณ อยุธยา

Primary Talk

ป.1/1 ขอชื่นชมนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1/1 ทุกคนที่มีความตั้งใจในการฝกซอม

  ละครเปนอยางดี ทำใหผลงานการแสดงเปนที่นาชื่นชม

ป.1/2 ขอชื่นชม ด.ช.พกร ทิพากร ซึ่งไดรับเลือกจากเพื่อนๆ ใหเปนหัวหนาหอง

  ปฏิบัติหนาที่ไดดีมาก ดูแลและชวยเหลือเพื่อน เปนตัวอยางที่ดี

ป.1/3 ขอชื่นชม ด.ญ.อัยยทะเล ภูวิจิตรวราภรณ และ ด.ช.อเล็กซ ศรีเจริญ ซึ่งเปน

  นักเรียนที่มีน้ำใจ ชวยเหลืองานในหองเรียนเปนอยางดี มีจิตอาสา เปนนักเรียน

  ที่มีความประพฤติสุภาพ เรียบรอย มองโลกในแงดี เปนที่รักของเพื่อนๆ

ป.1/4 ด.ญ.จินตจุฑา จรัสสุขสวัสด์ิ เปนนักเรียนท่ีขยัน ต้ังใจเรียน พูดจาไพเราะ ชวยเหลืองานสวนรวมสม่ำเสมอ ลายมือเรียบรอย รับผิดชอบดีมาก

  เปนแบบอยางที่ดีใหกับเพื่อนๆ

ป.1/5  ด.ช.จอม เหมวิจิตรพันธ เปนนักเรียนท่ีมีความสามารถกลาแสดงออก มีความต้ังใจในการฝกซอมสาธิตพัฒนาโชวและเปนผูนำในการแสดงท่ีดี

  อีกทั้งมีน้ำใจชวยเหลือในการแจกของวางและสมุดจดการบานเปนประจำ

ป1/6  ขอชื่นชม ด.ช.กฤตธี เบญจศิลารักษ และ ด.ญ.นิรินธนา มาชู ที่มีการพัฒนาตนเองในดานการเรียนและการทำงานมากขึ้นอยางเห็นไดชัด

  รูจักหนาที่ ชวยเหลืองานตางๆ ไดมากขึ้น ขอใหรักษาความดีนี้ตลอดไป

ป.2/1 ด.ญ.พรธีรา ภูเตริญ มีความพยายามในการเรียนที่ดีขึ้น 

ป.2/2  ขอชมเชยและปรบมือใหนักเรียนหอง ป.2/2 ทุกคนที่ใหความรวมมือในการซอมชุดการแสดงสาธิตพัฒนาโชวเปนอยางดี

ป.2/3 ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่รวมมือรวมใจแสดงสาธิตพัฒนาโชวเพลง “แมงมุมลาย” ใหผานพนไปดวยดี โอกาสหนาจะฝกซอมและชวยกัน

  แสดงกันใหม

ป.2/4 ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ใหความรวมมือในการแสดงสาธิตพัฒนาโชวของหอง ป.2/4 ซึ่งทำใหการแสดงผานไปไดดวยดี

ป.2/5 ขอชื่นชม ด.ช.อชิรธร เลียมหาญ เปนนักเรียนที่ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำงาน และสงตามกำหนดเวลา คุณครูหลายทานฝากชื่นชม

ป.3/1 ด.ช.ยสพัทธ เจริญศักดิ์ขจร ตั้งใจเรียนทุกวิชา ไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนเพื่อเขาแขงขันวิชาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

  ของระดับประถมศึกษาปที่ 3 ดวย

ป.3/2 ด.ญ.ภัทรียา หวานชิด และ ด.ช.ชยธร ลอสวัสดิ์ ชวยคุณครูจัดหองเรียน คอยตอนรับผูปกครองและบริการน้ำดื่มในวันคุยกับคุณครู

  มีน้ำใจมาก ขอชื่นชม

ป.3/3 ขอช่ืนชม ด.ช.เจตน เหมวิจิตรพันธ ท่ีมีจิตอาสาชวยเหลืองานตางๆ ในหองเรียน เอาใจใสตอการเรียน รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายดีมาก

ป.3/4 ครูขอช่ืนชมนักเรียนทุกคนท่ีมีความสามัคคี พรอมใจกันฝกซอมการรองเพลง และเลนดนตรี เพลงทะเลสีดำและเพลงพ่ีสาวครับ เปนอยางดี

  ทำใหการแสดงสาธิตพัฒนาโชวในครั้งนี้ ออกมาเปนที่ชื่นชม 

ป.4/1 ขอช่ืนชมนักเรียนทุกคนท่ีเปนเด็กดี เช่ือฟงครู ดูแลความสะอาดของหองเรียน การเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี สามารถชวยเหลือดูแลตนเอง

  ไดดีทุกคน ขอใหรักษาความดีนี้ไวตลอดไป

ป.4/2 ขอชื่นชม ด.ช.วงศพัทธ ถมยา ที่ทำคะแนนไดดีทุกวิชา ทำงานเรียบรอย เขียนตัวหนังสือสวยงามสม่ำเสมอ

ป.4/3 ขอช่ืนชม ด.ญ.พรปรียา ฉิมเจริญ ท่ีอาสาชวยงานตางๆ ในหองเรียน เชนชวยตรวจสอบการบานเพ่ือน และ ด.ญ.บินญนารี คงศรี ท่ีเปน

  ตัวแทนนำสวดมนตตอนเชา

ป.5/1 ด.ญ.ณิชากร สุนทรมโนกุล มีความกระตือรือรนในการเรียน รูจักหนาที่ของตนเอง มีน้ำใจชวยเหลือเพื่อนและครูในเรื่องตางๆ

  เปนแบบอยางที่ดีใหแกเพื่อนๆทั้งในเรื่องการเรียนและความมีระเบียบวินัย

ป.5/2 ด.ญ.นพิน ทวีอุดมทรัพย ชวยทำความสะอาดหลังเลิกเรียนเปนประจำทุกวัน คุณครูทุกคน ขอชื่นชม

ป.6/1 ขอช่ืนชม ด.ช.ชวิน คุณานันทวิศาล ท่ีทำหนาท่ีหัวหนาหองไดดีมาก ปฎิบัติตนไดเปนแบบอยางท่ีดีตอเพ่ือน ยึดม่ันตามกฎกติกาของหองเรียน

  ไดอยางสม่ำเสมอ

ป.6/2 ขอชื่นชม นักเรียนทุกคนที่พยายามปฏิบัติตนใหดีมีระเบียบมากขึ้นและหวังเปนอยางยิ่งวาจะดียิ่งขึ้นไป

ป.6/3 ขอชื่นชม ด.ช.วโรดม ชั้นไพบูลย มีจิตอาสาพรอมจะชวยงานหองทุกครั้ง
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ถายทอดโดย : ครูพิมพศิริ สุขประเสริฐ
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1 กิจวัตรประจำวัน พอแมทำใหลูกดูเปนตัวอยางกอน ไมวาจะ

  เปนการอาบน้ำ ลางหนา แปรงฟน ชวงแรกๆ อาจจะจับมือลูก

  ใหทำตามกอนสักอาทิตยสองอาทิตย หลังจากนั้นก็ปลอยใหลูก

  ทำเองโดยท่ีเรายังคอยชวยเหลืออยูขางๆ หรือถาเห็นวาลูกพอจะ

  ทำเองไดแลว ก็อาจจะเขียนข้ันตอนการแปรงฟน อาบน้ำ ลางหนา

  เปนรูปการตูนนารักๆ หรือขอความสั้นๆ ติดเอาไวที่กระจก

  ในหองน้ำก็ได แลวปลอยใหลูกทำเองไดเลย 

2 ใหลูกเปนผูชวย เมื่อคุณแมจะออกไปจายตลาดซื้อของหรือ

 เขาครัวทำกับขาว พยายามชักชวนลูกใหเขามามีสวนรวมทำ

 กิจกรรมดวยทุกครั้งเพราะนอกจากจะสอนใหลูกรูจักวิธีซื้อของ

 ทำกับขาวหรือชวยตัวเองในชวงท่ีเราไมวางไดแลว ยังชวยสานสัมพันธ

 ที่ดีใหกับคนในครอบครัวอีกดวย

3 เรียงลำดับของใช ถาอยากจะสอนใหลูกรูจักการเรียงลำดับ

  ความสำคัญ อาจจะเร่ิมสอนลูกจากการเก็บของเลนหรือของใชกอน

  นั่นคือใหลูกเก็บของใชที่ใชบอยๆ ไวที่ชั้นลางสุดของตู แลวเรียง

  ลำดับข้ึนไปตามความถ่ีในการใชและเอาของท่ีไมคอยใชไวช้ันบนสุด

  วิธีน้ีจะทำใหลูกเรียนรูการจัดเก็บของและการเรียงลำดับความสำคัญ

  ของสิ่งของไปพรอมๆ กัน

4 ทำของเกาใหเกิดประโยชน เมื่อเราซื้อเสื้อผาใหมหรือ

 ของเลนใหมใหกับลูก ควรสอนใหเขารูจักนำเสื้อผา ของเลน

 หรือตุกตาเกาๆ ไปบริจาคดวย เพราะจะไดรูจักการแบงปนสิ่งของ

 ใหกับคนอื่นๆ สวนของที่คุณพอคุณแมหรือลูกไมได ใชแลว

 พยายามชวนลูกมาชวยกันเติมแตงของเกาใหดูนาสนใจและสามารถ

 นำกลับมาใชใหมไดอีกครั้ง

5 เก็บของใหเปนที่ ถาลูกถามหาของที่เขาตองการ คุณพอ

 คุณแมควรชี้ไปที่จุดเก็บของแลวปลอยใหเขาเดินไปหยิบเอง

 พรอมกับกำชับลูกดวยวาหลังใชเสร็จ ก็ใหนำของกลับไปเก็บไว

 ที่เดิมดวยใหเขาทำจนเปนนิสัย หลังจากนี้คุณพอคุณแมก็ไมตอง

 ตามเก็บของใหลูกบอยๆ แลว

6 แยกหมวดสิ่งของ นอกจากการเก็บของใหเปนระเบียบแลว

  ควรสอนลูกใหรูจักการแยกประเภทสิ่งของดวย คุณพอคุณแม

  อาจจะเร่ิมสอนวันละนิดวันละหนอย เชน สอนใหลูกแยกของเลน

  กับอุปกรณการเรียน หรือถาอยากเลือกวิธีที่งายกวานั้น ก็ลอง

  ทำเกมใหลูกเลนก็ได โดยตัดภาพเล็กๆ ใหลูกลองจับคูดูกอน

  แลวคอยเปลี่ยนเปนสิ่งของใชจริงอื่นๆ ตอไป

7 อานสัญลักษณตางๆ คุณพอคุณแมคงทราบกันดีอยูแลววา

  ตามหางรานตางๆ นั้น มักจะมีชวงลดราคาสินคาอยู ฉะนั้นถา

  อยากจะสอนใหลูกรูจักการใชเงิน ก็ควรสอนใหลูกรูจักสังเกต

  ปายราคาสินคาตางๆ ดวยวา ปายแบบไหน สีอะไร ที่เปนของ

  ลดราคา ซึ่งวิธีนี้ก็จะทำใหลูกไดเรียนรูการซื้อของไปในตัวดวย

8 เขียนรายการส่ิงของ ถาอยากจะพาลูกๆ ไปเท่ียวตางจังหวัด

  คร้ังแรกคุณพอคุณแมควรเขียนรายการส่ิงของเปนตัวอยางใหลูกดู

  ครั้งตอๆ ไปก็ใหเขาลองจัดกระเปาเอง แลวคุณแมคอยตรวจเช็ค

  ดูอีกครั้ง ถาลูกทำไดก็ควรใหรางวัลดวย เชน ขนม ของเลน

  หรืออื่นๆ เพื่อเปนแรงบันดาลใจใหเขาทำตอไป 

สำหรับคุณพอคุณแมแลวคงไมมีสิ่งใดนายินดีไปกวา การเห็นลูกๆ

สามารถทำส่ิงตางๆ ไดดวยตัวเขาเอง ดังน้ันหวังวา 8 วิธี ท่ีนำมาฝากน้ี

จะสามารถทำใหเด็กๆ ชวยเหลือตัวเองไดอยางยั่งยืน

เทคนิคงายๆ
สอนลูกใหรูจักพึ่งพาตัวเอง

ทั้งงานในบานและงานนอกบาน ตางก็ทำใหคุณพอคุณแมทั้งหลายรูสึกเหน�อยลาแตบทบาทหนาที่

ในการสอนใหลูกรูจักชวยเหลือตัวเองเปนส่ิงท่ีจำเปนทุกครอบครัวเพราะระเบียบวินัยตองเร่ิมจาก

ครอบครัวกอนวันนี้ขอนำวิธีสอนลูกอยางงายมาฝากคุณพอคุณแม ดังนี้

ที่มา: http://poem.mthai.com/view/
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Secondary Talk

ม.1 ขอชื่นชมนักเรียน ม.1 ทุกคนที่ยังคงรักษาระเบียบวินัยในเรื่องตางๆไดเปนอยางดี เชน การเดินแถวไปเรียนวิชาพิเศษ การเก็บของสวนตัว

 ไดเรียบรอย และชวยกันดูแลการปดไฟปดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งเมื่อไมใชแลว

ม.2 ขอขอบคุณในความเสียสละของนักเรียนกองรอยพิเศษทุกคน ที่อาสามาชวยงานคุณครูในคายลูกเสือโรงเรียน ความอดทนและความมีน้ำใจ

 ครั้งนี้จะเปนแบบอยางที่ดีใหแกรุนนองตอไป

ม.3 ขอชื่นชม ด.ช.กฤติพจน หอมสุวรรณ รับผิดชอบ ติดตามงานและแตงกายถูกระเบียบดีขึ้น และด.ญ.วรันธร สุวรรณนที ที่คนพบตนเอง

 วามีความถนัดทางภาษา แตก็ยังรับผิดชอบวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดดี ผูที่รูจักรับผิดชอบเชนนี้ความสำเร็จอยูแคเอื้อม

ม.4 ขอชื่นชม นายกิตติกานต วองพานิช และนายธนิต ธัญณิชธาดานนทที่มีจิตอาสาทำความสะอาดหองเรียนดวยความเต็มใจ

ม.5 ขอชื่นชม นางสาววรางคณา เลิศชัยประเสริฐ มาโรงเรียนตั้งแตเชาตั้งใจเรียนสม่ำเสมอ

การแสดงโครงการรักษดนตรี ครั้งที่ 2



ถายทอดโดย : ครูวัลยา ซอเสียงดี

สรรหามาเลา

นานาสาระ

12Newsletter
ที่มา: http://www.nph.go.th/knowledge/12753/12753.html

ถายทอดโดย : ครูวัลยา ซอเสียงดี

สรรหามาเลา

นานาสาระ

12Newsletter

เกง ดี มีความสุข คือความฉลาดทางอารมณ คนที่ เกง ดี มีความสุข

จะมีความสามารถในการรูจัก เขาใจและควบคุมของตนไดสอดคลอง

กับวัยมีการประพฤติปฏิบัติตนในการอยูรวมกับผูอื่นอยางเหมาะสม

และมีความสุข ความฉลาดทางอารมณเปนคุณลักษณะพื้นฐานสำคัญ

ที่จะนำไปสูความเปนผู ใหญ ทั้งความคิด อารมณ และพฤติกรรม

คนเราจะเกงอยางเดียวไมพอ ตองเกง ดี มีความสุข ไปพรอมๆ กัน ดังน้ี 

à¡‹§ คือ ความพรอมท่ีจะพัฒนาตนไปสูความสำเร็จ โดยประเมินจาก

ความกระตือรือรน/สนใจใฝรู การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงและ

การกลาพูดกลาแสดงออก

´Õ คือ ความพรอมทางอารมณที่จะอยูรวมกับผูอื่น โดยประเมินจาก

การรูจักอารมณ การมีน้ำใจ และการรูวาอะไรถูกอะไรผิด

ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ คือ ความพรอมทางอารมณที่ทำใหเกิดความสุข

โดยประเมินจากการมีความพอใจ ความอบอุน และความสนุกสนานราเริง 

à¤Åç´ÅÑº 5 ¢ŒÍ ã¹¡ÒÃàÅÕéÂ§ÅÙ¡ãËŒ

à¡‹§ ´Õ ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢

ÊÔè§ÊÓ¤ÑÞ¤×ÍµŒÍ§ÂÍÁÃÑºã¹µÑÇÅÙ¡ÁÕàÇÅÒã¡ÅŒªÔ´áÅÐ¾Ù´¤ØÂ¡Ñ¹º‹ÍÂæ

นพ.ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำเคล็ดลับ 5 ขอ ในการ

เลี้ยงลูกใหเกง ดี มีความสุข งายๆ ดังนี้ 

1  ¾‹ÍµŒÍ§ÃÑ¡áÁ‹¢Í§ÅÙ¡ ตองรักกันมีความผูกพันกัน

  เพราะความสุขของพอแมจะทำใหลูกมีความสุขไปดวย 

2 ¤ÅØ¡¤ÅÕ ã¡ÅŒªÔ´ พูดคุยกับลูกบอยๆ เทคนิคการพูดคุย

  ที่จะชวยเพิ่มความเกงใหกับลูก คือ สนใจตอบคำถามของลูก

  ใชคำถามเพื่อสงเสริมใหลูกคิด เชน ทำไม อยางไร 

3 ÁÕàÇÅÒãËŒàÁ×èÍÅÙ¡ÁÕ»˜ÞËÒ คอยรับฟงและให

  กำลังใจลูก

4 ̈ Ñ´ËÒ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ
  ãËŒÅÙ¡ä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂµ¹àÍ§ ลูกจะไดคนพบ

  ตนเองวาชอบอะไรถนัดอะไร 

5 ÍÂ‹ÒÊÍ¹´ŒÇÂ¡ÒÃÊÑè§ แตควรใชการขอความเห็น

  หรือหารือเพื่อกระตุนใหลูกคิดแกปญหา โดยเฉพาะคุณพอที่มี

  ลูกวัยรุนลูกควรเปนสวนหน่ึงในการตัดสินใจเร่ืองตางๆ ภายในบาน

  ทำตัวเปนเพ่ือนถายทอดประสบการณในชีวิตพอใหลูกฟงบนพ้ืนฐาน

  ความสัมพันธที่ดีและจูงใจใหลูกคิดตามโดยไมยัดเยียด

  

ทั้งหมดนี้เปนเคล็ดลับงายๆ 5 ขอ ในการเลี้ยงลูกใหเกง ดี มีความสุข

ของอธิบดีกรมสุขภาพจิต เม่ืออานแลวอดไมได ท่ีจะนำมาฝากทานผูอาน

ลองนำไปใช ผลเปนอยางไรกรุณาบอกตอๆ ไปดวย



 อาหารยอดนิยมของ

 ประเทศอินโดนีเซีย

Asean Community
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 อาหารยอดนิยมของ

 ประเทศกัมพูชา

อาม็อก (Amok) มีลักษณะคลาย

หอหมกของไทย นิยมใชเน้ือปลาปรุงดวย

น้ำพริก เคร่ืองแกงและกะทิ ทำใหสุกโดย

การนำไปน่ึงอาจใชเน้ือไกหรือหอยแทนได

แตที่นิยมใชเนื้อปลาเพราะหาไดงาย

อาม็อก เปนหน่ึงในอาหารยอดนิยมของ

ชาวกัมพูชาเปนอาหารยอดนิยมของประเทศ

 อาหารยอดนิยมของ

 ประเทศลาว

ซุปไก (Chicken Soup)

เปนอาหารพื้นเมืองของประเทศลาว

เปนแกงรสชาติหวานอรอยกลมกลอม

มีสวนผสม ไดแก ตะไคร ใบสะระแหน

กระเทียม และหอมแดง รวมถึงรสชาติ

เปรี้ยวจากมะนาว และเผ็ดจากพริก

รับประทานรอนๆ กับขาวเหนียวไดคุณคา

ทางโภชนาการและความอรอยไปพรอมๆ กัน

กาโด กาโด (Gado Gado)

คลายกับสลัดแขกของไทย เปนอาหาร

สำหรับผูที่รักสุขภาพ ประกอบดวยผัก

และธัญพืช เชน มันฝร่ัง กะหล่ำปลี ถ่ัวงอก

ถั่วเขียว ขาวเกรียบกุง เสริมโปรตีน

ดวยเตาหูและไขตม รับประทานคูกับ

ซอสถั่วที่คลายกับซอสสะเตะ

 อาหารยอดนิยมของ

 ประเทศมาเลเซีย

นาซิ เลอมัก (Nasi Lemak)

คือขาวหุงกับกะทิและใบเตย รับประทาน

พรอมเครื่องเคียง 4 อยาง ไดแก ไขตม

ปลากะตักทอดกรอบ แตงกวาหั่น และ

ถ่ัวอบ นาซิ เลอมักแบบด้ังเดิมจะหอดวย

ใบตองและมักรับประทานเปนอาหารเชา

แตในปจจุบัน กลายเปนอาหารยอดนิยม

ท่ีรับประทานไดทุกม้ือ และแพรหลายในประเทศเพ่ือนบานอีกหลายแหง

เชน สิงคโปร และภาคใตของไทย

เรากำลังจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียน การเรียนรูวัฒนธรรมของชาติอ�น

จึงเปนสวนสำคัญที่จะเช�อมประสานความสัมพันธระหวางกันไดดีขึ้น

เม�อกลาวถึงการทองเที่ยวแลว ที่ขาดไมไดอีกเร�องที่นาสนใจ

คือ อาหารของแตละชาติ จากการเขาชมเว็บไซตตางๆ ท้ังในโลกสังคม

ออนไลนเองก็มีการนำเสนอ “10 เมนูเด็ดจากประเทศอาเซียน”

กันอยางแพรหลาย 

 อาหารยอดนิยมของ

 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

อัมบูยัต (Ambuyat) จัดเปน

อาหารประจำชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของ

บรูไน มีลักษณะเดนคือ เหนียวขนคลาย

ขาวตมหรือโจก ไมมีรสชาติ มีแปงสาคู

เปนสวนผสมหลัก วิธีรับประทานจะใช

แทงไมไผ 2 ขาซึ่งเรียกวา chandas

มวนแปงรอบๆ แลวจุมในซอสผลไมเปร้ียว

ท่ีเรียกวา cacah หรือซอสท่ีเรียกวา cencalu ซ่ึงทำจากกะป รับประทาน

คูกับเครื่องเคียงอีก 2-3 ชนิด เชน เนื้อหอใบตองยาง เนื้อทอด เปนตน

การรับประทานอัมบูยัตใหไดรสชาติ ตองรับประทานรอนๆ และกลืน

โดยไมตองเคี้ยว
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 อาหารยอดนิยมของ

 ประเทศสิงคโปร

ลักซา (Laksa) เปนกวยเตี๋ยว

ตมยำใสกะทิ ลักษณะคลายขาวซอย

ของไทย น้ำแกงเขมขนดวยรสชาติของ

กะทิ กุงแหงและพริก โรยหนาดวยกุงตม

หอยแครง ลักชามีหลายประเภทท้ังแบบ

ที่ใสกะทิและไมใสกะทิ

 อาหารยอดนิยมของ

 ประเทศเวียดนาม

เม่ียงสดเวียดนาม (Fresh

Spring Rolls) เปนอาหารยอด

นิยมของเวียดนาม หน่ึงในอาหารพ้ืนเมือง

ที่โดงดังของประเทศนี้ แผนแปงทำจาก

ขาวจาว นำมาหอไสซ่ึงอาจเปนไก หมู กุง

หรือหมูยอ รวมกับผักท่ีมีสรรพคุณเปนยา

นานาชนิด เชน สะระแหน ผักกาดหอม

รับประทานคูกับน้ำจิ้มหวานและบางครั้งอาจมีเครื่องเคียงอยางอื่น

เพิ่มมาดวย มองๆ ไปก็ดูคลายกับกวยเตี๋ยวลุยสวนของบานเรา

 อาหารยอดนิยมของ

 ประเทศพมา

หลาเพ็ด (Lahpet) เปนใบชา

หมักรับประทานกับเครื่องเคียง เชน

กระเทียมเจียว ถั่วชนิดตางๆ งาคั่ว ขิง

กุงแหง มะพราวค่ัว จัดวาเปนอาหารวาง

คลายกับยำเม่ียงบานเราน่ันเอง หลาเพ็ด

เปนอาหารท่ีขาดไมไดในโอกาสพิเศษหรือ

เทศกาลสำคัญๆ วากันวาไมมีงานเลี้ยง

หรืองานเฉลิมฉลองใดจะสมบูรณไดหากไมมีอาหารยอดนิยมอยางหลาเพ็ด

 อาหารยอดนิยมของ

 ประเทศฟลิปปนส

อโดโบ (Adobo) เปนอาหารที่

ทำจากเนื้อหมูหรือเนื้อไกที่ผานกรรมวิธี

หมักและปรุงรส โดยจะใสน้ำสมสายชู

ซีอิ๊วขาว  กระเทียมสับ  ใบกระวาน 

พริกไทยดำ นำไปทำใหสุกโดยอบในเตา

อบหรือทอด รับประทานกับขาวสวยรอนๆ

ในอดีตอาหารจานนี้เปนที่นิยมในหมู

นักเดินทางเนื่องจากสวนผสมและวิธีการปรุง ทำใหอโดโบสามารถ

เก็บรักษาไวไดนาน เหมาะสำหรับพกไวเปนเสบียงอาหารระหวางการ

เดินทาง ปจจุบันเปนอาหารยอดนิยมทุกที่ทุกเวลา

 อาหารยอดนิยมของ

 ประเทศไทย

ตมยำกุง (Tom Yum Kung)

เปนอาหารประเภทแกง เปนอาหารคาว

ท่ีรับประทานกับขาวสวย รับประทานกัน

ท่ัวทุกภาคในประเทศ เนนรสชาติเปร้ียว

และเผ็ดเปนหลัก จะออกเค็มและหวาน

เล็กนอย ตมยำจะใสเนื้อสัตวอะไรก็ได

เชน กุง หมู ไก ปลา หัวปลา หรือจะ

ไมใสเนื้อสัตวเลยก็ได ผักที่นิยมใสมากที่สุดในตมยำไดแก ใบมะกรูด

ตะไคร ขา พริก ผักอ่ืนๆท่ีนิยมใสรองลงมาไดแก มะเขือเทศ เห็ดหูหนู

เห็ดฟาง เห็ดนางฟา หัวปลี ใบผักชี สวนเครื่องปรุงที่จำเปนตองใสคือ

มะนาว น้ำปลา น้ำตาล น้ำพริกเผา

นอกจากจะนารับประทานแลว เมนูเหลานี้ยังมีคุณคาทาง

โภชนาการและเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพดวย เพราะมีสวนผสม

ของพืชผักสมุนไพรเปนหลัก แถมยังมีโปรตีนจากเนื้อสัตว

อีกดวย หากมีโอกาสไดไปเยือนประเทศตางๆ ในแถบอาเซียน

อยาลืมแวะเวียนไปลิ้มลองเมนูเด็ดเหลานี้กันนะ

ถายทอดโดย : นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4

ที่มา : www.kapook.com



eacher’s
alk by Harry Jacobs

Much has been said about what we learn in school and why we

study the various subjects that define the school’s curriculum.

Alternatively, very little has been discussed in terms of how we learn.

The study of “how we learn” has been the focus and lifelong effort

of Harvard University’s eminent professor, Howard Gardner.

In response to the all-important investigation of how we learn;

Gardner derived the theory of “multiple intelligences,”
in his seminal work Frames of Mind:  The theory of multiple

intelligences. Simply put, Gardner’s theory claims that there are

seven separate ways in which any person may learn or acquire

intelligence. Prior to Gardner’s research, intelligence was regarded

as a single entity, measured via a standard IQ test.  But if we

believe Gardner’s theory as plausible, then we must consider

intelligence that applies beyond cognitive measurement.

We must consider the more wide-ranging multiple intelligences

as defined by Gardner; a brief description of those intelligences

are listed below:
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The Theory of

Multiple
Intelligences

1. Linguistic intelligence: involves sensitivity to spoken
and written language; the ability to learn languages; the ability to

use language effectively in both written and spoken form.

2. Logical-mathematical intelligence:  analyze
problems logically; carry out mathematical operations, reason

deductively, and investigate scientifically.

3. Musical intelligence: skill in performance, composition,

and appreciation of music; According to Howard Gardner, musical

intelligence shares similarities with linguistic intelligence. 

   

4. Bodily-kinesthetic intelligence: using the body
to solve problems; essentially, one’s mental abilities are able to

direct one’s body to accomplish physical goals.

5. Spatial intelligence: involves the potential to recognize
and use space effectively.

6. Interpersonal intelligence:  involves the ability to
understand the intentions, motivations, and desires of other people,

and therefore work effectively with others. 

7. Intrapersonal intelligence:  entails the capacity
to understand oneself, to appreciate one’s own feelings, fears,

and motivations, and thus using this understanding and knowledge

to manage our lives well.

8. Naturalist intelligence: enables human beings

to recognize, categorize and draw upon certain features of the

environment.

Frames of Mind
Author: Gardner, Howard

Date Published: 1983
ISBN: 0-465-02509-9



Howard Gardner himself believes that most individuals are

dominated by a single one of the eight intelligences. However,

he further recognizes  that the eight intelligences rarely operate,

altogether independently. Generally, the eight intelligences

complement each other, working in an unconscious yet cooperative

manner to develop skills and solve problems. 

 

Still, the theory of multiple intelligences remains somewhat

controversial; not all educators accept Gardner’s theory.

The theory of multiple intelligences has, however, been endorsed

as a valuable contribution to the study of education by a large

number of prominent, influential educators. At the least, Gardner’s

theory requires educators to reconsider the foundations of

pedagogy that define testing or assessment, teaching strategies

and methodologies, and classroom management practices. 

  

Today, Howard Gardner himself continues to work on expanding

his theory of multiple intelligences. Gardner raises important

concerns regarding the necessity for developing one’s moral or

spiritual intelligence-specifically inclined to address individual or

personal and professional responsibility. Gardner believed we

ought to use as many intelligences as possible throughout our

lives-so as to live well and create extended opportunities.

Regardless, of what we think of Howard Gardner’s theory of multiple

intelligences, it is certainly pause for serious consideration.

Howard Earl Gardner
born July 11, 1943 (age 69)
in Scranton, Pennsylvania
Nationality American

Kindergarten News
Upcoming themes as 24th September 2012
Pre Kindergarten : (Sounds and Story Time)
 • Children will review the phonemic sounds “E’ and “F”.
 • Children will learn the story of the floating fish that has a hole.
 • Children will sing “my floating fish” song. (Jolly phonics)
Kindergarten 1 : Theme (Jolly Phonics)
 • Children will learn the phonemic sound “R”
 • Children will learn the Jolly phonic songs related to the
  sounds “D” and “E”.
 • Children will color and cut out four phonemic sounds
Kindergarten 2 : Themes (Phonic Supersonic)
 • Students will be reviewing the phonetic sounds up the
  letter “L”, all sounds that have been learnt so far will
  also be reviewed.
 • Students will be making a “Phonic Supersonic Plane”,
  which consists of students coloring and recognizing all
  the letters of the alphabet and then following instructions
  on how to correctly fold a paper airplane.
Kindergarten 3 : (Phonic Math and Fruit)
 • Kindergarten students will figure out the correct words
  from drawings by taking the first letter from each picture
  to make a new word.
 • Students will learn about the different types of fruit, taste
  and skin. Children will perform a blindfolding tasting session.

Primary and Secondary News
It’s that time of the semester again, and how quickly they are
upon us: Exams!!! The first weeks of October sees the first
semester final exams. All students are having preparatory
classes as I write this, but it is important that they, especially
the older ones, take charge of their own revision.

Not everyone prepares in the same way, but below are some
useful tips for revision and preparation:
 • Little and often: revising for exams and practicing
  problems is best done a little at a time but often.
  This helps you avoid getting bored and allows the mind
  time to remember things.
 • Don’t cram: staying up all night before the exam, trying to
  remember everything won’t help. It will just make you tired.
 • Get plenty of sleep: don’t lose sleep worrying about
  exams. If you do everything that you can, and prepare
  well the exam will be easy.
 • Ask if you have a problem: if you don’t understand
  something you’re revising go and ask your teacher.
  They’ll be more than happy to go through the problem
  with you.
 • Come to the room prepared: pens, sharpened pencils,
  rubber and a ruler. Make sure you know what to bring
  for subjects like maths; that might need a protractor or
  compasses. Ask your teacher.
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Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

Grade 7

Grade 8

Grade 9

Grade 10

Grade 11

Grade 12

Toys. Asking and answering about quantity.

Wild animals, from here to there: directions.

Phonics: consonant blends.

Sports and times. Verb helpers. Sports and

sports vocabulary.

Things I should do, things I shouldn’t do.

Present and past tense irregular verbs.

Sentences with “If”. Will and would. Reading

about Romeo and Juliet.

Amazing Animals. Personal pronouns,

prepositions of place.

Inspirations: Unit 5. People and places.

Possessive pronouns, comparative adjectives.

Talking about routines and jobs.

Inspirations: Unit 5. Present continuous, object

pronouns, countable and uncountable nouns.

Inspiration: Unit 5. Present perfect, just,

already, yet, for and since. Linking words;

so and because.

Going for Gold: Unit 9-11. Making comparisons,

giving advice, phrasal verbs.

Going for Gold Unit 8: Land of the Pharaohs.

Articles and relative clauses, phrasal verbs

and measurements.

Gold Plus: Unit 56 It’s Your Call.

Certainty and possibility. Passives.

Technology vocabulary.

Operations on numbers 11-20.

Introduction to multiplication.

Multiplication and division. Volume of objects.

Motion and reflection of light.

Forces and motion.

Parallel and transversal lines,

alternate and interior angles on the

same side of the transversal line.

Forces and Motion.

Elements, compounds and mixtures.

Electricity.

Atomic structure and quantum

mechanics.

Physics and Astronomy

Electricity II

Measuring lengths. Converting units

of length. Eye-estimation.

Collection and classification of data.

Drawing and comparing bar graphs.

Organisms, populations, communities

and food chains.

Geometrical Constructions

Transformations

Graphs of Functions

Real Numbers and Polynomials.

Exponential and logarithmic functions.

Statistics

English Science Math

The primary and secondary schedule for the start of the second
semester is outlined below: 

17 Newsletter
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In My Opinion

ด.ญ.สลิล สมพงษชัยกุล ป.3/2 นำขวดน้ำมาทำกระถางตนไม เพราะในชวงน้ำทวมไมมีพื้นดินใหปลูกตนไม

ด.ญ.ภัทรดา วนะชิวนาวิน ป.3/4 นำขวดน้ำพลาสติกและโฟมมาทำเปนที่อยูอาศัยของสัตวในชวงน้ำทวม

ด.ญ.นันทิตา จิตรมีศิลป ป.4 /1 นำขวดมาปดฝาใหสนิท นำมาตอกันเปนกรง แลวนำโฟมมารองเพื่อใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวเลี้ยงในชวงน้ำทวม

ด.ญ.ณิญา วรปญญา ป.4/1 นำถุงพลาสติกหรือขวดน้ำครึ่งขวดมาผูกติดกับเศษไมยาวๆ และนำไปตักขยะเมื่อน้ำทวม

ด.ญ.ศศิรภา สารชน ป.4/2 ในชวงน้ำทวมหนูจะนำขวดน้ำมาทำเปนเรือหรือนำมาทำเปนเครื่องกรองน้ำ กลองโฟมซึ่งสามารถลอยน้ำได

                                นำมาทำเปนเรือสำหรับลูกสุนัข

ด.ญ.บินญนารี คงศรี ป.4/3 นำขวดน้ำมาทำชูชีพในชวงน้ำทวมเพื่อปองกันอันตรายสำหรับคนวายน้ำไมเปน

ด.ญ.นพิน ทวีอุดมทรัพย ป.5/2 เราสามารถนำวัสดุและเศษวัสดุนำไปประดิษฐสิ่งของตางๆ ซึ่งสามารถนำมาใชประโยชนในชีวิตประจำวันได

  เชน ขวดน้ำอาจนำไปทำเปนกระถางตนไม โดยตัดสวนลางของขวดแลวนำไปปลูกตนไม

µÒÁ¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§©Ñ¹

¤ÇÒÁ¤Ô´áÅÐ Ô̈¹µ¹Ò¡ÒÃ
¨Ò¡ÇÑÊ´ØáÅÐàÈÉÇÑÊ´ØàËÅ×ÍãªŒã¹ª‹Ç§¹éÓ·‹ÇÁ

ถายทอดโดย : ครูอินทิรา อินทวงศ

รายการครอบครัวขาวเด็ก ชอง3มาสัมภาษณนักเรียนช้ัน ป.6ท่ีไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2งานประกวดงานประดิษฐหรืองานศิลปะจากวัสดุเหลือใช ในหัวขอ“โลกในฝนของฉัน”
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Special Issue

หากลองคนหาขอมูลเหตุการณน้ำทวมครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ

ต้ังแตอดีตของกรุงรัตนโกสินทรจนถึงปจจุบัน จะพบวาเหตุการณน้ำทวม

เกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราดวยกัน แสดงใหเห็นวาเหตุการณน้ำทวม

ในประเทศไทยไมใชประเด็นใหมที่ทุกคนควรใหความสนใจและใหความ

สำคัญแตประการใด หากแตถือเปนเหตุการณที่เกิดควบคูกับสังคม

มาแตโบราณกาล เมื่อเหตุเกิดขึ้น สิ่งที่ควรทำและขวนขวายหา คือ

การเรียนรูเพื่อหาทางออกของปญหาอยางยั่งยืน 

แมจะฝนธรรมชาติไมได แตการดูแลและเขาใจธรรมชาติเปนสิ่งที่มนุษย

ไมควรละเลย เพราะความเขาใจจะทำใหมนุษยใชประโยชนและอยูรวมกับ

ธรรมชาติไดอยางสมดุล เชนเดียวกับการจัดการน้ำตองเร่ิมจากเขาใจ

ธรรมชาติของน้ำ เพราะหากปราศจากความเขาใจ ตอใหมีเครื่องมือ

ดีแคไหนการจัดการใดๆ ก็สำเร็จยาก

การเขาใจความเปนไปของธรรมชาติ มีสวนชวยใหจัดการกับสิ่งตางๆ

ดีขึ้นได ไมวาจะเปนการวางแผน การเลือกใชเครื่องมือ เลือกจังหวะ

การใชงาน เพื่อชวยกำหนดทิศทางการจัดการใหเปนไปตามเปาหมาย

ที่กำหนด โดยเฉพาะหากมีโอกาสเตรียมการลวงหนาบนฐานขอมูล

ที่เปนจริงดวยแลว โอกาสผิดพลาดยอมลดนอยลงหรืออาจหมดไป

ในที่สุด

กรณีของน้ำ เมื่อเราเขาใจธรรมชาติ ในมุมตางๆ ทั้งสถานะจากไอ

ของแข็ง ของเหลว ที่อยูของน้ำ ทั้งใตดิน บนดิน หรือในอากาศ

รูจังหวะการเคลื่อนไหว ไหลเชี่ยว เร็ว แรง หรือไหลเอื่อย เขาใจ

พฤติกรรม ทำลายลางสิ่งขวางหนาได ปรับรูปรางไปตามสิ่งรองรับ

ไหลจากท่ีสูงลงสูท่ีต่ำ หรืออยูน่ิงๆ มนุษยผูเปนฝายคิดเปนและเรียนรูได

ก็สามารถนำความเขาใจน้ีไปจัดการใชประโยชนไดมากมาย คนสวนใหญ

เลือกตั้งถิ่นฐานบนที่ราบลุมริมฝงน้ำ หากิน และใชชีวิตอยูกับน้ำ

เปนแหลงอาศัยที่อุดมสมบูรณจนเปนที่ยอมรับทั่วไปวา “น้ำคือชีวิต”

เพราะใหประโยชนตอการดำรงอยูของมนุษย เปนแหลงรวมของพืช สัตว

และมนุษย มิหนำซ้ำคนไทยและคนในภูมิภาคน้ีหลายประเทศไดช่ือวาเปน

“ชาวน้ำ” อีกดวย

น้ำยังคงธรรมชาติและลักษณะเชนเดิมตราบท่ีมันถือกำเนิดมาบนโลกน้ี

มีแตมนุษย ท่ีอาจจะลืมใหความสำคัญ หรือลืมธรรมชาติของน้ำในบาง

แงมุมไปบาง เมื่อน้ำแสดงอาการที่มนุษยหางหายไปนาน ทำใหมนุษย

เฝาแตคิดวา เปนเพราะอะไร คนหาคำตอบและวิธีการกันใหวุนวาย

ทั้งที่คำตอบยังคงเปนสิ่งที่มีอยูจริงในธรรมชาติและไมเคยหายไปไหน

เหมือนกับที่คนไทยอยูกับน้ำ อยูในวัฒนธรรมที่เปยกได บานเรือน

เคยยกพื้นสูง ใชเรือเปนพาหนะในหนาน้ำนอกจากการเดินเทาในเวลา

ปกติ ตองลางเทา ถอดรองเทากอนเขาบาน เพราะธรรมชาตินอกบาน

เปนดินเปนโคลน แตเมื่อวันหนึ่งเราเลือกใหพื้นที่บานเปนพื้นที่แหง

รองเทาที่ย่ำโคลนก็ย่ำผานแตคอนกรีตไมเลอะเทอะเหมือนเดิม

น้ำกลายเปนเพียงของใชในชีวิตท่ีปราศจากมิติทางวัฒนธรรม แตส่ิงท่ี

ตอใหลืมก็ตัดขาดไมไดคือ น้ำยังคงธรรมชาติเดิมอยางที่มันเปน

เมื่อตองมาคิดวาการจัดการน้ำที่มนุษยมองวาเปนปญหาตอวิถีชีวิต

แบบใหมจะเริ่มที่ตรงไหน อาจจะตอบไมไดทันที แตถึงที่สุดก็จะมีจุด

ใหเร่ิมตนอยูดี เม่ือถามถึงสาเหตุของน้ำทวม น้ำแลง หรือแมแตน้ำเสีย

เราก็สามารถจะพูดถึงเหตุและผลที่หมุนวนไปมาได ถาคิดจะจัดการ

เรื่องน้ำใหเกิดความสมดุล ใหมองเสียวา ไมวาจากจุดไหนก็ถือเปน

จุดเริ่มตนไดทั้งสิ้น ที่งายที่สุด คือการเริ่มตนจากตัวเราเอง ขยายสู

คนรอบขาง ชุมชน สังคมประเทศ สังคมโลก เพื่อในที่สุดผลกระทบ

ของปญหาก็จะเบาลงไดสักวันหนึ่ง ไมวาจะเปนปญหาน้ำในแงไหน

คนไทยรูจักการเรียนรูและผานพนกับเหตุการณน้ำทวมใหญมาได

มีหลายครั้งที่ไดเรียนรูและนำบทเรียนมาปรับใชสำหรับการแกปญหา

อยางยั่งยืนเมื่อคราวเกิดน้ำทวมในป พ.ศ. 2374 พระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯ ใหทำการติดตั้งเสาหินเพื่อวัด

ระดับน้ำในแมน้ำเจาพระยาที่คลองเมืองหนาพระราชวังโบราณ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งทำใหประเทศไทยมีขอมูลสถิติน้ำนับจากนั้นมา

จนถึงปจจุบัน หลังเหตุการณน้ำทวมในป พ.ศ. 2518, 2521 และ 2523

ไดมีการกอสรางระบบพื้นที่ปดลอมปองกันน้ำทวมเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน

ประมาณป พ.ศ. 2524 ตอมาจึงเกิดระบบปดลอมขนาดใหญรอบพื้นที่

กรุงเทพฯ และปริมณฑลทางฝงตะวันออกของแมน้ำเจาพระยา และ

โดยเฉพาะอยางยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงริเริ่มและ

ทำตัวอยางใหเห็นในโครงการพระราชดำริท่ีประสบความสำเร็จเก่ียวกับ

การบริหารจัดการน้ำมาแลวมากมาย 

ที่มา : http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=93727
  http://kromchol.rid.go.th

“น้ำ”
จัดการได

ถายทอดโดย : ครูธนาศักดิ์ ภูมิชัย

การรูทันธรรมชาติของน้ำ ใชชีวิตอยูกับน้ำ เม�อถึงเวลาน้ำหลาก

น้ำทวมมาถึงตัวเรา ก็จะหาวิธีแกไขไดอยางมีสติ หวังวาเน้ือหา

สาระที่สรรหามาเลานี้จะชวยใหผูอานทุกทานสบายใจและ

สามารถเตรียมพรอมรับมือสถานการณน้ำซึ่งอาจจะทวมหรือ

ไมทวมก็ตาม
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Puzzle Page

ช�อ……………………………………………………

นามสกุล……………………………………………

ระดับชั้น…………………………………………….

เกมฝกสมองประลองปญญา

ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 4 ปการศึกษา 2555

สงคำตอบเกมไดที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

ลุนรับของรางวัล  (สำหรับผูที่ตอบไดถูกตอง)

ถายทอดโดย : ครูอรอุมา กิตติศิลปกรชัย

ฝกสม   ง
 ประลองป�ญญา

ระดับอนุบาล /

ลากเสนตอจุด 1 - 20 พรอมระบายสีใหสวยงาม

รูปที่ไดคือ_____________________________
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ติดตามเฉลยได ในจดหมายขาวฉบับหนา21 Newsletter

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 /

ชวยพาซานตาไปใหถึงตนคริสมาสต

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 /

สังเกตการเรียงลำดับของตัวอักษร ตั้งแตซายมือบนสุด ( A ) ไลไป

ทางขวามือ ลงลางและหมุนตามเข็มนาิกาไปจนถึงชองสุดทาย ( H )

วามีการเรียงลำดับตัวอักษรซ้ำๆ กันอยางไร จากนั้นเติมตัวอักษร

ในชองวางใหตรงกับความสัมพันธที่พบ

A A B A B C

E F A B C A

D D E F D B

C C H G E C

A E D C B A

B D

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 /

เติมคำศัพทภาษาอังกฤษใหตรงกับความหมาย

Across

1 ผลไมในสกุล ficus ผลคลายมะเดื่อ

6 มะละกอ

8 สาลี่

10 มังคุด

11 ทุเรียน

12 สม

12

11

7

6

4

1 2 3

8

5

10

9

Down

2 องุน

3 สัปปะรด

4 เงอะ

5 แตงโม

7 มะมวง

9 สมโอ

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 /

ทายคำจากภาพ 3 พยางค คำที่ไดคือ____________________________



Answer

เฉลย คำถามเกมฝกสมองประลองปญญา
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 3 ปการศึกษา 2555
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ประกาศรายช�อผู โชคดีไดรับของรางวัล เกมฝกสมองประลองปญญา

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3

ด.ช.กรรณพัจ ตรรกบุตร ป.1/4

ด.ช.ธนัสภพ หลิมจานนท ป.1/6

ด.ช.พนิต นิโลดม ป.1/6

ด.ช.กฤตธี เบญจศิลารักษ ป.1/6

ด.ญ.กนกพิชญ เมืองบาล ป.1/6

ด.ช.ศุทธณัฐ สินธุภิญโญ ป.2/1

ด.ญ.รวิกานต ปนเวหาส ป.2/1

ด.ญ.ณัฐฐิฐา ศรีสวัสดิ์ ไกรศร ป.1/1

ด.ญ.รรรรดา เชวงชวลิต ป.1/1

ด.ช.กิตติภณ กัยวิกัย ป.1/2

ด.ญ.นงนภัส โปรงเมืองไพร ป.1/2

ด.ช.ภูมิ พันธุเพ็ง ป.1/3

ด.ช.พงษพัชร สุขพงษ ป.1/3

ด.ช.ตฤณดิษฐ ณ ถลาง ป.1/4

ด.ญ.อรญา อัศภาภรณ ป.2/3

ด.ญ.เคียงชนก ชอง ป.2/3

ด.ช.ภูมิพัฒน อภิปุณณกุล ป.2/4

ด.ช.ฐปนรรฆ พิชญวิจิตร ป.2/4

ด.ญ.สิรกัญญา จตุรภัทรพนิต ป.3/1

ด.ช.ยศพัทธ เจริญศักดิ์ขจร ป.3/1

ระดับอนุบาล /

มีนักวิทยาศาสตรปลอมตัวมา!! ใหนักเรียนชวยวงตรงจุดที่ไมเหมือนกันของนักวิทยาศาสตรตัวปลอม (คนขวา) 
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ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 /

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 /

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 /

เติมตัวเลขลงในชองวางในตาราง

เติมตัวเลข 1 - 9  ลงในตารางชองละ 1 ตัวเลข โดยกำหนดใหผลบวกตามแนวตั้ง แนวนอนและแนวทแยงมุม แตละแนวมีคาเทากัน

จำนวนผูชมละครเวที

เติมเลข 1 - 5 เทานั้นและไมใหซ้ำกันลงในวงกลม ใหไดผลบวกของจำนวน 3 จำนวนในแนวเสนตรงเดียวกัน แตละแนว เทากับ  8  

มีกระดาษกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร อยู 100 แผน ถาเอามาทากาวและตอกันโดยใหซอนกัน 2 เซนติเมตร ไปจนครบ 100 แผน

ถามวาจะไดแถบกระดาษสีที่มีความยาวเทาใด

     ตอบ __________ เซนติเมตร

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 /

เด็ก

ผู ใหญ

รวม

รอบเชา

10

5

รอบกลางวัน

13

48

รอบเย็น

0

35

รวม

9815

8 1 6

3 5 7

4 9

4

12

802

5

3

2

35

35 45

53



6 665

7 7

1 1 2 2

3 3 3 4

4 4 5 5

8 8

สามารถเปดชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

1 โครงงานเรื่อง คุกกี้ ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด ระดับชั้น อ.3  
2 โครงงานเรื่อง แมลง ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับช้ัน อ.3   
3 โครงงานเรื่อง ไอศกรีม ณ รานไอศกรีม Alacus@Fastival Walk ระดับชั้น อ.3  
4 โครงงานเรื่อง ฟกทอง ณ บานสวนเรียนรู Organic Way ราษฎบูรณะ ระดับชั้น อ.3    
5 โครงงานเรื่อง เครื่องบิน ณ ศูนยฝกอบรมลูกเรือ หลักสี่ ระดับชั้น อ.2/1 และ อ.2/6 
6 โครงงานเรื่อง สม ณ สวนสมคุณลุงวีรยุทธ จ.ปทุมธานี ระดับชั้น อ.2/5 
7 โครงงานเรื่อง รถ ณ บริษัท บางเขนฮอนดาคารส จำกัด ระดับชั้น อ.3  
8 โครงงานเรื่อง เสื้อผาเด็ก ณ รานตัดเสื้อผาแฟชั่นและเสื้อผาเด็กปานจิตต ซ.สายไหม 49 ระดับชั้น อ.3 
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1 กิจกรรมนิทานเบิกบานยามเชา ครั้งที่ 5 
2 ซอมหนีไฟ ประจำป 2555
3 อบรมคายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ
 ระดับชั้น ป.4
4 กิจกรรมตักบาตรวันพฤหัสบดี ครั้งที่ 4
5 Paolo Hospital Tour
 มหัศจรรยการเรียนรู เม่ือหนูอยากเปนหมอ

6 อบรมคายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ
 ระดับชั้น ป.5-6
7 การแสดงโครงการรักษดนตรี ครั้งที่ 2
8 อบรมคายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุนใหญ
 ระดับชั้น ม.1-3
9 โครงงานเรื่อง ไอศกรีม วุนมะพราว เคก



สามารถเปดชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

2 3 4

6 7 8

10 11 12

14 15 16

2018

1

5

9

13

17 19

1 มากกวารัก อ.1/4
2 แอปเปล มะละกอ กลวย สม อ.2/6
3 Twinkle Little Star อ.1/4 และ
 Pireman Sam theme อ.2/4
4 Science show อ.2/1
5 London Bridge อ.2/5

6 แฟนนารัก อ1/3, อ.2/1, อ.2/2
7 โจรสลัด อ.3/3
8 นิทานสีน้ำ อ.3/6
9 อาการรัก อ.3/6
10 รถคันใหญ อ.3/6
11 ลูกหมูสามตัว อ.3/1

12 ชีวิตแมงมุม อ.3/6
13 รำอวยพร อ.3/5
14 ใหรักมันโตในใจ อ.3/5
15 LadeLa อ.3/5, อ.3/4
16 กังนัม สไตล อ.3/3
17 สวัสดี นานาชาติ อ.3/2

18 หนูนอยหมวกแดง อ.3/3
19 เรารักแม อ.3/6
20 รักงอมแงม อ.3/2

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



สามารถเปดชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

สาธิตพัฒนาโชว ครั้งที่ 14 รอบ “โชวของหองเรียน”
1 ทะเลสีมวง และ พ่ีสาวครับ ป.3/4
2 Gapman! ป.6/1
3 ดนตรีแหงความสุข ป.3/2
4 ปลูกตนไม ป.2/5
5 แมงมุมลาย ป.2/3
6 ดีด สี ตี เปา ป.2/1

7 Good Story ป.4/3
8 แอบชอบ (ละอองฟอง) ป.1/5
9 ราชสีหกับหนู ป.1/1
10 เรามา Sing ป.1/6
11 Gangnam Style ป.1/2
12 Starships ป.1/3

13 ยังโสด ป.1/4
14 วาไรตี้ ป.2/2
15 เรามา Show ป.2/4
16 ใหรักมันโตในใจ ม.5
17 Fighting The Dack
    ม.3 และ ม.2
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