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สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนที�รักทุกคน

โรงเรียนเปดเรียนภาคตนมาได 1 เดือนเต็ม แมวาในชวงแรกๆ จะขลุกขลักเรื่องการกอสราง

อาคารเรียนของระดับมัธยมศึกษาที่ลาชาทำใหตองเปดเรียนชาไป 1 สัปดาห ขณะนี้การกอสราง

อาคารเรียนระดับมัธยมศึกษายังคงดำเนินการในสวนของหองประชุมชั้น 5 ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จ

ในภาคตนนี้ และทันใชงานในภาคปลายของปการศึกษา 2556 นี้ โรงเรียนจึงจัดการประชุม

ปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนเกาที่ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนดมีจำนวนผูปกครองเขารวมประชุม

687 ทาน สวนผูปกครองของนักเรียนที่เขาเรียนใหมในปการศึกษานี้ จำนวน 266 ทาน จัดให

มีการประชุมปฐมนิเทศท่ีอาคารกีฬาในรม โดยมีการปรับความกองของเสียง ซ่ึงแกไขไดระดับหน่ึง

อยางไรก็ตามตองขออภัยในความไมสะดวกหลายๆ ประการที่เกิดขึ้น เมื่อหองประชุมชั้น 5 ของ

อาคารเรียนมัธยมเสร็จเรียบรอยการประชุมปฐมนิเทศปการศึกษา 2557 คงเปนไปดวยความราบร่ืน

จดหมายขาวฉบับเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2556 น้ี ยังคงมีคอลัมนเดิมเร่ิมต้ังแตความเปนคนดี

มีจิตอาสาของเด็กๆ ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

มิถุนายน - กรกฎาคม สรรสาระเพื่อการเรียนรู นานาสาระสรรหามาเลา ชวนลูกอานหนังสือ

เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เปนวันสุนทรภู ซึ่งเด็กๆ ไดเรียนรูผานการเลนละครของพี่ๆ

แลวในจดหมายขาวฉบับนี้ไดนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการอานสามารถสรางอัจฉริยะไดตั้งแต

ลูกยังเล็กอยู และจุดประกายการอานจากนักอานตัวยงที่เปนแฟนพันธุแทของสุนทรภูซึ่งถายทอด

ประสบการณการอานของตนเองต้ังแตเด็กจนโต เพ่ือใหเด็กๆ ไดรูวาวรรณคดีไทยไมยากอยางท่ีคิด

และทำใหเราไดรูจักรากเหงาความเปนตัวตนของเราอีกดวย

นอกจากน้ันในปน้ีโรงเรียนไดจัดทำแหลงเรียนรูอาเซียนศึกษา (Asean Resourses) บริเวณโถงช้ัน 2

ของอาคารปูชนียะ เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับอาเซียนของเด็กๆ ประกอบกับในวันท่ี 8 สิงหาคม

2556 เปนวันอาเซียน โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมสัปดาหอาเซียนในวันจันทรท่ี 5 - วันศุกรท่ี 9 สิงหาคม

2556 พรอมท้ังเปดบานใหนักเรียน ครู โรงเรียนอ่ืนๆ รวมถึงผูสนใจท่ัวไปเขามาเย่ียมชมและเขารวม

ฟงการบรรยายของวิทยากร การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับเพ่ือนครู การแขงขันตอบปญหาอาเซียน

การแขงขันกีฬา การเลนดนตรี - รองเพลง และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมายตามตารางวัน เวลาท่ีกำหนด

ในโบรชัวร ซึ่งจะแจกเร็วๆ นี้ ดังนั้น หากผูปกครองทานใดมีความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะรวมทั้ง

อยากเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนในสัปดาหดังกลาว โปรดแจงความจำนง

ไดที่ฝายวิชาการของโรงเรียน ภายในวันศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2556 นี้ เพื่อดำเนินการตอไป
(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)

ผูอำนวยการ

สิ่งสำคัญที่โรงเรียนตองขอความรวมมือ

โดยดวน คือ การสมัครเปนคณะกรรมการ

เครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต-

พัฒนาประจำปการศึกษา 2556 ซ่ึงมีจดหมาย

เชิญชวนไปแลว ขณะน้ีมีผูสมัครเพียง 30 ทาน

จากจำนวนทั้งสิ้น 53 ทาน โดยมีรายละเอียด

แจงในจดหมายขาวฉบับนี้มาดวย โรงเรียน

ยังไมสามารถแตงต้ังคณะกรรมการเครือขายได

จึงขอเชิญชวนทานผูปกครองของนักเรียน

หองที่ยังไมไดสมัคร โปรดอาสาสมัครเขามา

เปนกรรมการเครือขายฯ เพื่อจะไดรวมคิด

รวมทำ รวมพัฒนาโรงเรียนของลูกหลานทาน

ใหมีความเขมแข็งในทุกๆดานมากยิ่งขึ้น

ทายที่สุดนี้หวังเปนอยางยิ่งวาผูปกครอง

ทุกทานเขาใจ และใหความรวมมือในการ

ดำเนินงานของโรงเรียน หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ที่ตองการใหโรงเรียนดำเนินการเพื่อเปน

ประโยชนตอนักเรียนขอไดโปรดนำเสนอผาน

คณะกรรมการเครือขายฯ และขอขอบคุณ

ในไมตรีจิตของทุกทานมา ณ โอกาสนี้ดวย

M e s s a g e  f r o m  D i r e c t o r

บอกเลาเกาสิบ

จากผูอำนวยการ
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ภณิดา ยานะ
บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ

รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม

ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร

รองศาสตราจารยดวงกมล สินเพ็ง

ครูจิรัฎฐ ชีพนุรัตน

บรรณาธิการ

ภณิดา ยานะ

กองบรรณาธิการ

กิตติพร รุงเรือง

ยุภาภรณ ลาวเกษม

ธิดาเรือง ทันหลา

หทัยรัตน เพชรมณี

กัญญาภัคร เพชรรวง

กาญจนา เกื้อมกลาง

ยุภาภรณ จีระออน

อักษราพร คำยอด

สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย

Douglas Colgan

David Ford

He Shuhui

ออกแบบรูปเลม

เกริกชัย เตมะศิริ

รัฐนนท สวางผล

จัดพิมพโดย

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เลขที่ 380 ถนนปญญาอินทรา

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท : 0 2915 5390-2

โทรสาร : 0 2915 5501

อีเมล : info@satitpattana.ac.th

เว็บไซต : www.satitpattana.ac.th

สวัสดีผูปกครองทุกทานและนักเรียนท่ีรักทุกคน เดือนมิถุนายน นับเปนเดือนท่ีมีบรรยากาศแหง

การเริ่มตน ฝนที่โปรยปรายลงมา คือสัญญาณของการตอนรับวันเปดภาคเรียนใหม เชนเดียว

กันกับจดหมายขาวฉบับแรกของปการศึกษา 2556 นี้ ที่มีเรื่องราวหลากหลายและนาสนใจ

มาตอนรับผูอานสูรั้วโรงเรียนสาธิตพัฒนาซึ่งเปรียบเสมือนบานหลังที่สองของพวกเราทุกคน

เร่ิมจากปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม เร่ืองเลาของชาวอนุบาล ตนกลาทำความดี เด็กดี

ท่ีประถม และคุยเฟองเร่ืองมัธยม ท่ีเต็มไปดวยเร่ืองราวเด็กดีใหติดตามช่ืนชมกัน สวนสรรสาระ

เพื่อการเรียนรู เปนเรื่องราวเกี่ยวกับ Project Loon ของบริษัทกูเกิล (Google ) ที่มีแนวคิด

จะปลอยบอลลูนยักษขึ้นสูชั้นบรรยากาศของโลก เพื่อชวยใหเขาสูอินเทอรเน็ตไดสะดวกยิ่งขึ้น

สำหรับนานาสาระไดเสนอวิธีการสอนลูกใหเปนนักอาน และเปดประตูสูอาเซียนฉบับนี้ อาสา

พาทานผูอานกาวขามวัฒนธรรมอาเซียนไปกับการวิเคราะหนิทานเรื่อง เติ๋มกาม ของประเทศ

เวียดนาม ซ่ึงมีเน้ือเร่ืองคลายกับนิทานเร่ือง ปลาบูทองของประเทศไทย ในสวนของ Teacher’s

talk มีเร่ืองราวมาบอกเลาเชนเคย นอกจากน้ียังเพ่ิมคอลัมนของครูสอนภาษาอังกฤษจากสถาบัน

British Council และครูสอนภาษาจีนที่นำเสนอความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนภาษาดังกลาว

ปดทายฉบับดวยคอลัมนฝกสมองประลองปญญา พรอมภาพประทับใจจากกิจกรรมตักบาตร

และการเลือกต้ังสภานักเรียนซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนเปนผูนำดวยหัวใจประชาธิปไตย

ทั้งนี้ เพื่อใหเขากับบรรยากาศกิจกรรมวันสุนทรภูที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น จึงมีคอลัมนพิเศษ คือ

สัมภาษณแฟนพันธุแทสุนทรภู พรอมดวยคอลัมน มุมมองใหมในความคิดของฉัน ไดรวบรวม

คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอผลงานของสุนทรภู ครูกลอนที่ไดรับการยกยองจากองคกรยูเนสโก

(UNESCO) วาเปน “กวีเอกของโลก”

ดังนั้น จดหมายขาวฉบับนี้ จึงขอทิ้งทายดวยคำสอนของสุนทรภู จากเรื่อง ขุนชาง ขุนแผน

ตอน กำเนิดพลายงาม ที่วา

           “รู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชา ไปเบื�องหน้าเติบใหญ่จะให้คุณ”

และขอใหนักเรียนสาธิตพัฒนาทุกคนมีความมุงม่ันในการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน เช่ือฟง

คำสอนของครูและพอแม เพื่อที่จะเติบโตขึ้นเปนเหมือนตนไม ใหญที่ยืนตนดวยความรูและ

ยืนหยัดดวยความดี

จดหมายขาว

ฉบับที่ 1

ประจำเดือน กรกฎาคม

ปการศึกษา 2556

คุยกับ
บรรณาธิการ

Editor talk
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กรอบขาว
สาธิตพัฒนา
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โครงการ

เสริมศักย สรางสุข สนุกสบาย คร้ังท่ี 1

เชิญชวนนักเรียน แสดงความสามารถ เชน

เลนดนตรี ออกกำลังกาย เลานิทาน ทอลคโชว

มายากล ทดลองวิทยาศาสตร (เนนใหนักเรียน

เปนผูคิดการแสดงเอง)

 - รับสมัครวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2556

  เวลา 15.15-16.00 น. ณ หองดนตรี

  รับจำนวนจำกัด หรือครบจำนวนท่ีสมัคร 

 - ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กรกฎาคม 2556

  เวลา 15.15-16.00 น.

 - ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2556

  เวลา 15.15-16.00 น.

(กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสม)

โครงการ “ชวนลูกรักอานหนังสือ

ณ หองสมุดเคล�อนที่”

คุณพอคุณแมเปนครูคนแรกที่ลูกเรียนรูและ

ทำกิจกรรมรวมกันดวยความรักและอบอุน

มีความสุข การท่ีคุณพอคุณแมเลาเร่ืองใหลูกฟง

และการฟงลูกเลาเรื่อง เปนการสงเสริมและ

ซึมซับนิสัยรักการอานใหลูกๆ ไดเปนอยางดี

อีกทั้งเปนการกระชับความสัมพันธระหวาง

พอแมลูกจากการทำกิจกรรมการอานดวยกัน

หองสมุดโรงเรียนสาธิตพัฒนาดานอนุบาล

จึงไดจัดโครงการสงเสริมการอาน “ชวนลูกรัก

อานหนังสือ ณ หองสมุดเคลื่อนที่” บริเวณ

สนามหลังหองสมุด

 - วันที่ 1 กรกฎาคม- 30 กันยายน 2556

  เวลา 15.00 - 16. 15 น.

(ยกเวนกรณีที่มีกิจกรรม เสริมศักดิ์ สรางสุข

สนุกสบาย)

โครงการ นิทานยามเชา

นิทานชวยเสริมปญญา ปลูกฝงใหเด็กเปนคน

ชางคิด ชางถาม ชางสังเกต ทำใหเรียนรูภาษา

ไดเร็ว สามารถจับประเด็นเกงและวิเคราะหได

ทำใหเด็กมีจินตนาการ เสริมสรางคุณธรรม

และสมาธิ และยังชวยสรางใหเด็กมีความรู

ความฉลาดทางอารมณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ดานอนุบาล จึงจัดโครงการนิทานยามเชา

อยางตอเนื่องโดยปการศึกษานี้ จัดแสดง

ณ บริเวณหนาเสาธง วันอังคารสัปดาหที่ 2

และ 4 ของทุกเดือน ระหวางเดือนมิถุนายน -

กันยายน จัดตอเนื่องจากกิจกรรมเบิกบาน

ยามเชาซ่ึงเปนการนำเสนอรวมกันของนักเรียน

และคุณครู

โครงการ

สานตอความเปนไทย สูหัวใจดวงนอย

โครงการสานตอความเปนไทย สูหัวใจดวงนอย

คือเวทีแหงการสืบสานความเปนไทยโดยถายทอด

ในรูปแบบการแสดงตางๆ ใหนักเรียนไดชม

เพ่ือสรางโอกาสใหนักเรียนไดเห็นศิลปวัฒนธรรม

ที่เปนของคนไทย รวมถึงเปนการสงเสริมให

นักเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเองท้ังรางกาย

อารมณ สังคม สติปญญาและทักษะชีวิตดวยการ

เชื่อมโยงตอยอดในกิจกรรมอื่นๆ จนนักเรียน

เกิดทัศนะคติท่ีดี รักและ ภาคภูมิใจท่ีไดเกิดมา

เปนคนไทย

จัดแสดงบริเวณหนาเสาธง โถงอาคารอนุบาล

ตามวันและเวลา ดังนี้

 - ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2556

  เวลา 8.20-8.40 น. 

 - ครั้งที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2556

  เวลา 8.20-8.40 น. 

 - ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กันยายน 2556

  เวลา 8.20-8.40 น.

กิจกรรม บรรณารักษอาสา หองสมุดมัธยม

หลังจากท่ีหองสมุดมัธยมศึกษา ไดเร่ิมเปดบริการเม่ือตนเดือนมิถุนายน ท่ีผานมา ทางหองสมุด

ก็ไดเปดรับสมัครบรรณารักษอาสาขึ้น ซึ่งมีนักเรียนใหความสนใจเปนอยางมาก โดยมีนักเรียน

ในระดับ ประถมศึกษาปที่ 5 - มัธยมศึกษา ไดสมัครเขารวมเปนบรรณารักษอาสา โดยนักเรียน

ท่ีเปนบรรณารักษอาสาไดชวยงานภายในหองสมุด ไมวาจะเปนการจัดหนังสือข้ึนช้ัน การใหบริการ

ตอบคำถามแตผูที่มาใชบริการ และเมื่อถึงเวลา 5 โมงเย็นของทุกวัน บรรณารักษอาสาทุกคน

ก็รวมกัน เคลียหองสมุด ดูแลหองคอมพิวเตอร ปดไฟ ภายในหองสมุด ซ่ึงนักเรียนแตละคนน้ัน

มาดวยใจ พรอมใหบริการและมีจิตอาสาที่ดี



กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง ปการศึกษา 2556

วันพุธที่ 19  มิ.ย. 2556 ระดับ ป.3 พิพิธภัณฑของกองทัพอากาศ  ดอนเมือง

วันอังคารที่ 9 ก.ค. 2556 ระดับ ป.6 Kidzania

วันพุธที่ 10 ก.ค. 2556 ระดับ ป.5 นิทรรศการเพ่ือการเรียนรูสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนสรางเสริมสุขภาพ

  (สสส.) กิจกรรมพิเศษ แรลลี่ ขยะแปลงรางสรางสุข 

วันศุกรที่ 12 ก.ค. 2556 ระดับ ป.4 บานพักคนชรา รังสิต

วันพุธที่ 24 ก.ค. 2556 ระดับ อ.3 วัดพระราม 9

วันอังคารที่ 30 ก.ค. - วันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค. 2556 ระดับ อ.2 โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา

และวันจันทรที่ 5 ส.ค. 2556

วันอังคารที่ 6 ส.ค. 2556 ระดับ ป.1 Siam Ocean World

วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 2556 - กิจกรรมตักบาตร ครั้งที่ 1

วันศุกรที่ 21 มิ.ย. 2556 - ประกาสผลคัดเลือกนักกีฬา

วันจันทรที่ 24 มิ.ย.2556 - กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

วันจันทรที่ 24 - วันศุกรที่ 28 มิ.ย. 2556 - สอบยอย ครั้งที่ 1 ในชั่วโมงเรียน

วันพุธที่ 26 มิ.ย. 2556 - วันสุนทรภู

วันเสารที่ 6 ก.ค. 2556 - คายผูนำคณะกรรมการสภานักเรียน รุนที่ 4

วันจันทรที่ 1 ก.ค. 2556 - พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.ค. 2556 - กิจกรรมตักบาตร ครั้งที่ 2

 - สาธิตพัฒนาโชว ครั้งที่ 1/2556

วันจันทรที่ 15 - วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค. 2556 - สอบภาคตน ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 16 ก.ค. 2556 - กิจกรรมหลอเทียนพรรษา

วันศุกรที่ 19 ก.ค. 2556 - กิจกรรมแหเทียนพรรษา

 - กิจกรรม “รักษดนตรี” 

วันจันทรที่ 22 ก.ค. 2556 - วันอาสาฬหบูชา

วันอังคารที่ 23 ก.ค. 2556 - วันเขาพรรษา

วันพุธที่ 24 ก.ค. 2556 - ซอมพิธีไหวครู

วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.ค. 2556 - พิธีไหวครู

วันเสารที่ 27 - วันอาทิตยที่ 28 ก.ค. 2556 - คายพักแรมนายหมู ลูกเสือและเนตรนารี ป.4 - ม.3

    ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสาธิตพัฒนา

วันจันทรที่ 29 ก.ค. 2556 - วันภาษาไทยแหงชาติ

ปฏิทินกิจกรรม
ประจำเดือน กรกฎาคม ปการศึกษา 2556
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โรงเรียนขอชมเชยนักเรียน ที่มีจิตอาสาชวยพี่ๆ รปภ.และแมบานกวาดน้ำในตอนเย็นวันที่ฝนตกหนักระหวางรอผูปกครอง

มารับกลับบาน ทุกคนชวยอยางเต็มที่ ดวยความเต็มใจ คุณครูภูมิใจในตัวนักเรียนทุกคนมากคะ

 ด.ช.ปณณ เติมศรีสุข ป.3/2

 ด.ช.เทมสนที สวยสะอาด ป.5/1

 ด.ช.ปรัชญ เติมศรีสุข ป.5/1

 ด.ช.เขม โชติกะวรรณ ป.6/1

 ด.ช.ชินกฤต ตีรณกุล ม.3

 ด.ช.กฤตเมธ สื่อมโนธรรม ม.4
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ถายทอดโดย : ครูครูยุพาภรณ ลาวเกษม

ตอ.1 ด.ญ.พิมญาดา สินศุภฤกษ (อาญา) และด.ช.ณัฐพัชร รัชตเทวินทร(ไมล) มาโรงเรียนแตเชาโดยไมรองไห เก็บของใชตนเองไดถูกตอง

 และชวยเหลืองานคุณครู

ตอ.2 ด.ญ.ณปภัช จิรกิตติกุล (เตย) และด.ช.ณัฏฐ คุววัฒนสัมฤทธิ์ (คอปเตอร) มาโรงเรียนอยางมีความสุข เดินเขาโรงเรียนดวยตนเอง

 ถอดและใสกางเกงไดดวยตนเอง

ตอ.3 ด.ญ.ธนิตานันท กีรติภัทรไชยยศ (เกรซ) และด.ญ.ชนัฐปภา บุญเกิดทรัพยสิน (น้ำหนุน) ชวยเก็บของเลนของใชเสมอและยังชวยเก็บ

 เศษกระดาษไปทิ้งลงถังขยะ

ตอ.4 ด.ช.ธนเสฏฐ ชัญมาตรกิจ (ชิณ) และด.ช.คฑาทอง เนียรทะสาตร (ปล้ืม) ชวยเก็บกลองนมทุกคร้ังและชวยเก็บขนมท่ีหลนพ้ืนไปท้ิงถังขยะ

ตอ.5 ด.ญ.ธนันทญธรณ กิตติคุณาดุลย (เนย) และด.ญ.อภิชญา คงปฏิมากร (พรายด) ชวยเพื่อนเก็บของใชและชวยปลอบเพื่อนที่รองไหดวย

อ.1/1 ด.ช.อิสระ ศิริศักดิ์ (บารเลย) และด.ญ.เจนี่ อาริยา โฮลมส (เจนี่) ชวยเก็บพลาสติกหอหลอดไปทิ้งถังขยะและชวยเพื่อนแกะกระดุมเสื้อ

อ.1/2 ด.ญ.อัญมณี วงศปณทิพย (อัญ) และด.ช.สุธีพงศ ประสารศิวะมัย (พูม) สุภาพ เรียบรอย มีวินัยและชวยคุณครูดูแลเพื่อนในการเก็บ

 ของใชตางๆ อยางสม่ำเสมอ

อ.1/3 ด.ช.ณภัทร สวางจิตต (เคนตะ) และด.ญ.ซอนญา เคย โฮลมส (ซอนญา) จะชวยดูแลปดไฟหองน้ำทุกครั้งเมื่อเพื่อนใชหองน้ำเสร็จแลว

อ.1/4 ด.ช.วสุ ฉันทนานุกูล (เฟอรก้ี) และด.ช.ณฤทธ์ิ ภูพัทธยากร (โอม) พูดไพเราะ สุภาพเรียบรอย ชวยเก็บของใชและชวยงานตางๆ ในหองเรียน

อ.1/5 ด.ญ.นภัสรนันท เอื้อมงคลการ (ผิงผิง) และด.ช.ภาวัต สวัสดิ์กำธร (คุณ) ชวยเตือนเพื่อนใหนำกระติกน้ำกลับบานทุกวัน

อ.2/1 ด.ญ.เพชรชรพร ทรัพยมากอุดม (แพรว) และด.ช.กษิดิท เกษตรสิน (พัตเตอ) มาโรงเรียนแตเชาเสมอและรับประทานอาหารหมดทุกวัน

อ.2/2 ด.ช.ธีระ ธำรงนาวาสวัสด์ิ (ธีร) และด.ช.ณัฐนันท กีนะพันธ (ออตโต) มาโรงเรียนแตเชา รูจักหนาท่ีของตนเอง มีน้ำใจชวยเก็บของเลนเสมอ

อ.2/3 ด.ช.จิรวัฒณ เตโชจิรภัค (ออตโต) และด.ญ.สุธิณี จำปาทอง (มิ้นท) มาโรงเรียนแตเชา มีน้ำใจชอบชวยเหลือผูอื่นและพูดไพเราะ

อ.2/4 ด.ช.ธิติพัทธ เนียมรัตน (กระแปง) และด.ญ.ปริญาภัธ เจริญกุล (นานะ) มาโรงเรียนแตเชา ตั้งใจทำกิจกรรม รับผิดชอบเก็บของใชของ

 ตนเองเขาที่และทำหนาที่ของตนเองอยางดี

อ.2/5 ด.ญ.กานตรวี ชมพูนุชธานินทร (พราว) และด.ญ.เฌนิศา ศรีวลีรัตน (ปูน) มาโรงเรียนแตเชา ตั้งใจทำกิจกรรม คอยดูแลความเรียบรอย

 ของหองเรียน ชวยเหลือครูและเพื่อนอยูเสมอ

อ.2/6 ด.ช.ปุณณพัฒน สินธุภิญโญ (ขาวปน) และด.ญ.วรัญฌญาญ วงศหทัยไพศาล (ฟอรจูน) ต้ังใจทำกิจกรรม พูดไพเราะ ปฏิบัติกิจกรรมและ

 กิจวัตรประจำวันดวยตนเองโดยไมตองบอก ชวยเหลือคุณครูและเพื่อนๆ เสมอ

อ.3/1 ด.ช.กฤติน ธนากิตติศักดิ์ (เต็ป) และด.ญ.ชลิตา ชีวรัตนพร (ฟา) มาโรงเรียนแตเชาเมื่อพบคุณครูจะยกมือสวัสดีอยางนอบนอม และมีน้ำใจ

 ชวยเก็บกวาดหองเรียนอยูเสมอ 

อ.3/2 ด.ช.พิสิษฐ วัตตะยัง (อารม) และด.ญ.ณิชาภัทร วัฒนโรจนาพร (หวา-หวา) ทำหนาที่ของตนเองไดเปนอยางดีและชวยเก็บเศษกระดาษ

 ในหองเรียนเสมอ

อ.3/3 ด.ญ.ภัททมน พบคูทอง (ออม) และด.ช.ภูมิ เคหนาดี (ฟฟา) ทำหนาท่ีของตนเองไดดี มีน้ำใจคอยดูแลชวยเหลือเพ่ือนๆ และชวยเก็บกวาด

 หองเรียนใหสะอาดอยูเสมอ

อ.3/4 ด.ช.อิทธิพัทธ วัฒนโรจนาพร (อิชิ) และด.ญ.กฤษกะรัต แกวนอย (หนูดี) มาโรงเรียนแตเชา รับผิดชอบหนาที่และทำกิจวัตรประจำวัน

                                                              ของตนเองอยางดีและมีน้ำใจชวยดูแลความเรียบรอยของหองเรียนอยางสม่ำเสมอ

                                                                อ.3/5 ด.ญ.พิชญาภา มัทธุรนนท (พีค) และด.ช.สัตตยพิพัฒน พรหมเสนา (จาวา)

                                                                          มีน้ำใจชวยเช็ดผากันเปอนใหเพื่อนทุกวันและคอยดูแลเพื่อนที่ไมสบาย

                                                                               อ.3/6 ด.ช.อินทัช เวชรังสี (อิชิ) และด.ญ.กวินนิชชา ฉินสิน (กีวี่)

                                                                                              มีน้ำใจชวยเก็บอุปกรณเครื่องเขียนเขาที่เสมอและ

                                                                                               คอยเก็บกวาดหองเรียนใหสะอาดทุกวัน

กิจกรรม เสริมพลังสมอง สรางอัจฉริยะ กับ เอนฟา เอพลัส
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ถายทอดโดย : ครูเนาวรัตน สมสูงเนิน
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¨Ö§à»š¹¡ÒÃ½ƒ¡·Ñ¡ÉÐÊÑ§¤Áá¡‹ÅÙ¡«Öè§à»š¹¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·ÕèÊÓ¤ÑÞÊÓËÃÑº¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇ¢Í§à́ ç¡æã¹¡ÒÃÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹

แหลงที่มาขอมูลจาก : พญ.นลินี เชื้อวณิชชากร กุมารแพทยดานพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพฯ

 หนังสือรักลูก ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2554 หนา 170 - 172

จะเห็นไดวา ทักษะสังคม เปนสิ่งสำคัญที่จะชวยให

ลูกสามารถปรับตัวและอยูรวมกับผูอื่นในสังคม

ไดอยางมีความสุข ดังนั้นจดหมายขาวฉบับนี้จึงมี

·Ò§ÅÑ´¾ÔªÔµ·Ñ¡ÉÐÊÑ§¤Á มาฝากทานผูอาน ดังนี้

1 ¡ÒÃ¡ÃÐ·Ó´Ñ§¡Ç‹Ò¤Ó¾Ù´
ถาพอแมอยากใหลูกเปนแบบไหนตองทำใหดูเปนตัวอยาง

เพราะเด็กๆ มักจะเลียนแบบพฤติกรรมของพอแม

อยูเสมอ อยากใหลูกปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางไร พอแมก็ควร

ปฏิบัติใหดูเปนตนแบบ

2 Å´¤ÓµÓË¹Ô à¾ÔèÁ¤ÓªÁ
ในชวงวัยน้ีถาลูกยังทำไมไดทุกอยางตามท่ีพอแมสอน

ก็ไมควรตำหนิลูกควรคอยๆ ฝกและปลูกฝงอยางใจเย็น

หากครั้งไหนที่ลูกทำไดก็ควรชมโดยวิธีพูดชมลูกนั้น

ไมควรชมที่ตัวเด็กแตใหชมหรือขอบคุณที่พฤติกรรม

ของเด็ก เชน ขอบคุณท่ีชวยแมเก็บของเลน ขอบคุณ

ท่ีชวยท้ิงขยะเด็กท่ีถูกชมเชยก็อยากจะทำส่ิงดีๆ ตอไป

3 ÁÕ¡®àÂÍÐ ¤×Í¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹
บานท่ีมีการต้ังกฎเยอะ เด็กก็จะมีโอกาสตอตานไดมาก

เพราะเด็กวัยเยาวเร่ิมชวยเหลือตนเองไดมากข้ึนจึงมัก

จะไมชอบใหพอแมบังคับ แตควรทำใหดูเปนตัวอยาง

หรือใชการสอนที่สอดแทรกความสนุกไปดวยลูกจะได

ไมรูสึกวาถูกบังคับใหทำ

เด็กควรไดรับการปลูกฝงเร่ืองทักษะสังคม เพ่ือจะไดรับการยอมรับจากคนอ่ืนและเปนท่ีรัก

ของเพ่ือนๆ ไมวาเขาจะอยูในสถานการณใดเขาจะรูจักปรับตัวและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม

ไดอยางมีความสุข พอแมคือบุคคลสำคัญที่จะเปนผูปลูกฝงทักษะสังคมพื้นฐานที่จำเปน

ใหแกลูก ไดแก

¡ÒÃ·Ñ¡·ÒÂ
สำนวนที่วา “ä»ÅÒ ÁÒäËÇŒ” ยังจำเปนสำหรับทุกคนจนถึงปจจุบันเพราะเวลาที่เรา

พบใครก็ตาม ควรกลาวคำทักทายดวยคำวาสวัสดีครับ/คะพรอมกับยกมือไหว เพื่อเปน

การแสดงความเคารพและใหเกียรติผูที่เราทักทายดวย นอกจากนี้ยังรวมถึงการพูดมี

หางเสียงลงทายประโยคดวยคำวา “¤ÃÑº/¤‹Ð”

ÁÒÃÂÒ·º¹âµ�ÐÍÒËÒÃ
สำหรับเด็กวัยนี้มารยาทบนโตะอาหารขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม

ในการเรียนรูและควรปลูกฝงคือการนั่งใหเรียบรอย ไมวิ่งเลนไปมา

ระหวางรับประทานอาหาร ไมควรพูดขณะมีอาหารอยูในปากเปนตน 

¡ÒÃ¢Íº¤Ø³áÅÐ¢Íâ·É
การกลาวคำขอบคุณและคำขอโทษ เปนการแสดงความรูสึกตอการกระทำที่เราปฏิบัติ

ตอผูอ่ืน เชน การขอบคุณ เปนการแสดงความรูสึกดี ช่ืนชมตอส่ิงท่ีมีผูอ่ืนมากระทำดีตอเรา

สวนคำขอโทษก็เปนการแสดงความรูสึกผิดตอเหตุการณที่เรากระทำกับผูอื่นและตอง

แสดงออกมาจากความรูสึกที่แทจริง ไมใชเปนเพียงแคคำพูดเทานั้น  

¡ÒÃÍ´·¹ÃÍ¤ÍÂ
การอดทนรอคอยเปนคุณสมบัติสำหรับการอยูรวมกับผูอื่นที่สำคัญเพราะไมวาเด็กๆ

จะอยูในสถานการณใด ถาไดรับการปลูกฝงใหมีการอดทนรอคอย ก็จะไมทำใหผูที่อยู

รอบขางเดือดรอน เชน การเขาคิวการอดทนไมสงเสียงดังในที่สาธารณะเปนตน

¡ÒÃáº‹§»˜¹
การสอนใหลูกๆ รูจักแบงปน ไมวาจะเปนสิ่งของหรือการใหความชวยเหลือเพื่อนๆ

ถือเปนการปลูกฝงทักษะสังคมใหกับเด็กๆ โดยเริ่มสอนที่งายจากคนใกลตัวดวยการ

สอนใหลูกรูจักแบงปนหรือชวยเหลือพอแมกอนเปนอันดับแรก

·Ñ¡ÉÐÊÑ§¤Á¢Í§ÇÑÂÍ¹ØºÒÅ

·Ñ¡ÉÐÊÑ§¤ÁàÃÔèÁµŒ¹·ÕèºŒÒ¹ 3 ·Ò§ÅÑ´ ¾ÔªÔµ·Ñ¡ÉÐÊÑ§¤Á

      ËÒ¡à¢ŒÒã¨¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡æ ¾ÃŒÍÁ¡Ñº          ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁÅÙ¡¡ç¨Ð  à̈ ÃÔÞàµÔºâµÁÕ·Ñ¡ÉÐÊÑ§¤ÁÊÒÁÒÃ¶áÅÐãªŒªÕÇÔµÍÂÙ‹ã¹ÊÑ§¤Áä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢
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ป.1/1 ด.ช.ปณณ ถาวรชัยสิทธิ์ มีน้ำใจกับเพื่อนๆและคุณครู

 มีจิตอาสาดวยการขอทำความสะอาดหองเรียน

ป.1/2 ด.ช.พิชญะ พราหมณะนันทน มีความรับผิดชอบดีมาก

 สามารถจดการบานไดดวยตนเอง มีน้ำใจ มีวินัยในตนเอง

 ดูแลตนเองและดูแลเพื่อนไดเปนอยางดี

ป.1/3 ด.ช.ธรรม สุทนต เปนเด็กที่มีกริยามารยาท สุภาพ เรียบรอย มีน้ำใจ และตั้งใจเรียน

ป.1/4 ด.ช.อธิศรุจ แสงเกษมสันต และด.ญ.ปวริศา เฉิน เปนนักเรียนท่ีมีน้ำใจ พูดจาไพเราะ ย้ิมแยมแจมใส มีจิตอาสาชอบชวยเหลืองานสวนรวม

 ดวยความเต็มใจและเปนแบบอยางที่ดีใหกับเพื่อนๆ

ป.1/5 ด.ญ.ชวิศา เทพรินทร เปนเด็กนารัก พูดจาไพเราะ สามารถดูแลตนเองไดดี และมีน้ำใจ

ป.1/6 ด.ญ.ญาดา ทิวากรกฎ มีความกระตือรือรนในการเรียน ชวยเหลือครู ดูแลเพื่อนๆ ในหอง และเปนแบบอยางที่ดีใหเพื่อนได

ป.2/1 ด.ญ.ปวริศา ชัยรัตน นองแกมผูแจมใส ต้ังใจเรียน มีน้ำใจดีมาก มีจิตอาสาชอบชวยเหลืองานตางๆ ในหอง และใสใจกับความเจ็บไขไดปวย

 ของคนใกลชิด สวนด.ญ.ชนกนันท ลอทวี-สวัสดิ์ และด.ช.กานต บุญยกะลิน ผูรักการเรียนและเขียนหนังสือตัวบรรจง สวยงาม

ป.2/2 ด.ช.สิรภพ เดชสัจจา มีน้ำใจในเรื่องการดูแลการวางกลองนมและเก็บกลองนมของเพื่อนๆ ใสถุงใหเรียบรอยอยูเสมอ

ป.2/3 ด.ช.ชวัล เบ็ญราฮีม ด.ช.พศวีร ลีตระการ ด.ช.ยศพัทธ อมรรตัยกุล และด.ญ.ณัฐฐิฐา ศรีสวัสดิ์ไกรสร อาสาชวยงานคุณครูอยูเสมอ

 ขอชื่นชมผูชวยคนเกงของคุณครู

ป.2/4 ด.ญ.ชวนันท เอกธัญสกุล ดูแลเพื่อนๆ และชวยจัดระเบียบตางๆ ในหองดีมาก

ป.2/5 ด.ญ.ณหฤทัย ทองเจิม มีความกระตือรือรน ชวยเหลือครูและเพื่อนๆ มีความเปนผูนำ และมีระเบียบวินัย

ป.2/6 ด.ญ.ชวัล คุณานันทวิศาล ท่ีเปนเด็กนารัก มีน้ำใจ ชอบชวยเหลืองานตางๆ ของครูอยูเสมอ มักจะนำดอกไมมาตกแตงหองเรียนอยูเปนประจำ

 ตั้งใจทำงานดี และมีความรับผิดชอบ

ป.3/1 ด.ช.จิรธรรม บุญเกิด มีน้ำใจ มีจิตอาสาชวยเหลืองานตางๆ ในหองเรียนเปนอยางดี เปนเด็กดี มีวินัยใฝเรียนรู พูดจาสุภาพไพเราะ

 และเปนแบบอยางที่ดีใหกับเพื่อนๆ คุณครูขอชื่นชม

ป.3/2 ด.ช.กนกภัณฑ ลีลานาเก และด.ญ.อภิศรา กองจอหอ มีน้ำใจชวยเหลือคุณครูทำงานตางๆ ในหองและดูแลเพื่อนๆ ทุกคนเปนอยางดี

ป.3/3 ด.ช.ปณณวิชญ เตียววิชญกุล มีความรับผิดชอบ เขียนหนังสือตัวบรรจง สวยงาม สะอาดเรียบรอยเปนแบบอยางท่ีดีใหกับเพ่ือนและนองๆ

ป.3/4 ด.ญ.ธนวรรณ ลีตระการ และด.ญ.พิมพอร คุมทองมาก มีจิตอาสาชวยเหลืองานหอง พูดจาไพเราะ รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายเสมอ

ป.3/5 ด.ช.ศุทธณัฐ สินธุภิญโญ เปนนักเรียนที่มีกริยามารยาทเรียบรอย ตั้งใจเรียน และมีความรับผิดชอบ

ป.4/1 ด.ช.ยสพัทธ เจริญศักดิ์ขจร เปนนักเรียนที่สุภาพ เรียบรอย และตั้งใจเรียนทุกวิชา

ป.4/2 ด.ญ.คริษฐา ฮาวล อาสาชวยงานครูและเพื่อนๆเสมอ

ป.4/3 ด.ญ.พริมมาดา จักรพันธ ณ อยุธยา มาโรงเรียนเชาทุกวัน มีสัมมาคารวะ ชวยครูเก็บกลองนม มีน้ำใจกับเพ่ือนในหอง สนใจและต้ังใจเรียนดี

ป.5/1 ด.ญ.ศศิรภา สารชน เปนเด็กขยัน มีน้ำใจ สนใจการเรียน และที่สำคัญเปนผูที่มีสัมมาคารวะตอครูอาจารยอยางสม่ำเสมอ

ป.5/2 ด.ญ.ณิณญา คะบุศย มีน้ำใจ คอยชวยเหลืองานเล็กๆ นอยๆ ในหองเรียน นิสัยเรียบรอย และมารยาทดี

ป.5/3 นักเรียนทุกคนเปนเด็กที่นารัก ครูดีใจที่ทุกคนตั้งใจเรียนและปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน

ป.6/1 ด.ช.พัสกร บุญชุม มีความเปนผูนำสูงขึ้น ดูแลตนเองและเพื่อนๆ คอยชวยเหลือและใหคำแนะนำอยูเสมอ

ป.6/2 นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัยในการเดินแถวไปรับประทานอาหารที่โรงอาหาร และมีจิตอาสาชวยเหลืองานตางๆ อยางกระตือรือรน

ถายทอดโดย : ครูกาญจนา เกื้อมกลาง

วิชาเลือกเสรี วิชานักดูนก
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PROJECT LOON
BALLOON-POWERED INTERNET FOR EVERYONE

สวัสดีนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาทุกคน คอลัมนสรรสาระของจดหมายขาวฉบับน้ี มีเร�องราวซ่ึงถือวาเปนเทคโนโลยี

ใหมลาสุดที่จะทำใหผูคนทั่วโลกสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดอยางทั่วถึง ซึ่งเปนโครงการของบริษัท กูเกิล (google)

ท่ีช�อวา Project Loon โดยมีแนวคิดในการปลอยบอลลูนยักษข้ึนสูช้ันบรรยากาศของโลก เพ�อชวยใหการเขาสูอินเตอรเน็ต

ไดไมวาจะอยูสวนไหนของโลกเปนไปดวยความงายดายยิ่งขึ้น

ความกาวหนาของโครงการถึงขั้นที่ ทางบริษัท กูเกิล ทดลองปลอยบอลลูนแรงดันสูง 30 ลูก จากเขตแคนเทอรเบอรี

บริเวณเกาะใตของนิวซีแลนด พรอมติดอุปกรณถายทอดสัญญาณอินเทอรเน็ต ความเร็ว 3 จี ไปยังจุดที่มีการติดตั้ง

อุปกรณทดสอบรับสัญญาณ 50 จุดทั่วนิวซีแลนด โดยบอลลูนทั้งหมดจะลอยไปทั่วโลกในทิศทางที่ไดรับการกำหนดไว

กูเกิล เผยวา แมการเขาถึงจะยังคงไมมีความตอเนื่อง แตหวังวาเมื่อใชงานจริงจะครอบคลุมพื้นที่หางไกล และสามารถ

ใชงานไดในพื้นที่ประสบภัยตางๆ เพื่อนำความชวยเหลือไปยังจุดที่การสื่อสารถูกตัดขาด

แผนของกูเกิลที่เตรียมการมานานกวา 18 เดือน มีชื่อโครงการวา "โปรเจ็คต ลูน" (Project Loon) โดยมีภารกิจในการ

ทดลองสงบอลลูนขึ้นสูชั้นบรรยากาศในเพดานความสูง 20 กิโลเมตรจากพื้นโลก เพื่อปลอยสัญญาณอินเทอรเน็ต

ใหครอบคลุมทุกสวนของพื้นโลก รองรับผูที่ไมมีสัญญาณอินเทอรเน็ต เพราะอยูในที่หางไกล จำนวน 4,800 ลานคน

ใหเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดแบบไรรอยตอ ทั้งนี้บอลลูนแตละลูกจะมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 15 เมตร หรือขนาด

เทาเครื่องบินเล็ก พรอมอุปกรณตางๆ อาทิ เสาวิทยุ คอมพิวเตอรควบคุมการบิน ระบบควบคุมความสูง และแผงรับ

แสงอาทิตยเพื่อนำไปใชเปนพลังงานขับเคลื่อน

บอลลูนแตละลูกจะขึ้นสูบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟยร หรือราว 20 กม.เหนือพื้นโลกหรือสูงกวาระดับที่เครื่องบินพาณิชย

ทั่วไปทำการบิน และจะลอยอยูราว 100 วัน จะสงสัญญาณอินเทอรเน็ตครอบคลุมพื้นที่เสนผานศูนยกลางลูกละ 40 กม. 

โดยมีทิศทางเคลื่อนจากตะวันตกไปตะวันออก

กูเกิลเผยวา แนวคิดดังกลาวจะชวยใหประชากรกวา 2 ใน 3 ของโลก สามารถเชื่อมตอถึงกันได โดยไมจำเปนตอง

อาศัยการเชื่อมตอเครือขาย  ปจจุบันกูเกิลไดวางแผนงานเพื่อเปนพันธมิตรกับองคกรตางๆ เพื่อติดตั้งอุปกรณ

ลักษณะเดียวกันนี้ตามอาคารตางๆในประเทศที่อยูในละติจูดเดียวกับนิวซีแลนด อาทิ อารเจนตินา ชิลี แอฟริกาใต

และออสเตรเลียซึ่งหากโครงการนี้สำเร็จ จะทำใหผูคนทั่วโลกมีโอกาสในการเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางทั่วถึง

และเทาเทียม ตามแนวคิดของโครงการที่วา “Loon for all”

แหลงที่มาขอมูลจาก : หนังสือพิมพมติชน

 http://www.google.com/loon/
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ป.1 พวกเรารูจักทานสุนทรภู ครูเลาใหฟงวาสุนทรภูเปนกวีที่มีความคิดสรางสรรค พวกเราเคยวาดรูปสิ่งประดิษฐที่ทานสุนทรภูจินตนาการ

 ขึ้นมา เชน หีบเพลง ที่ทำใหคนฟงคิดวามีคนรองอยูในนั้นจริงๆ และโตะกล ที่มีปุมกดใหเลื่อนเองได สวนเรือยนตก็มหัศจรรย

 เพราะเปนเรือเดินสมุทรลำใหญ สามารถปลูกตนไม เลี้ยงสัตว มีตึก และรานอาหารอยูบนเรือดวย พวกเราคิดวาเรือของสุนทรภู

 คือตนแบบของรถ เรือดำน้ำ และเครื่องบินในปจจุบัน นอกจากนี้ทานยังแตงเรื่องพระอภัยมณีไดสนุกมาก พวกเรารูจักนางเงือก

 ตัวเปนคนแตหางเหมือนปลา สวนสุดสาครอยูกับพระษีที่เกาะแกวพิสดาร และมานิลมังกรเปนมาของสุดสาคร มีเขี้ยวเปนเพชร

 เกล็ดเปนสีนิลที่แปลวาสีดำ หนาเหมือนมังกร หางเปนพญานาคมีฤทธิ์เยอะ และเปนมาที่เกงมาก

ป.2  ผลงานของสุนทรภูที่พวกเรารูจักคือเรื่อง พระอภัยมณี ครูเคยเลาใหฟงสนุกมาก ที่ปายความรูหนาหองมีตัวละครตางๆ ตัวละคร

 ที่พวกเราจำไดคือ สุดสาครลูกของพระอภัยมณี นางเงือกตัวเปนคนหางเปนปลา พระษีที่คอยเลี้ยงดูและสอนคาถาใหสุดสาคร

 อาศัยอยูที่เกาะแกวพิสดาร นางยักษผีเสื้อสมุทรนากลัวมาก และมานิลมังกรมีหัวเปนมังกร เกล็ดเปนนิล ลิ้นเปนปาน นอกจากนี้

 พวกเรายังรูจักเรื่อง สิงหไกรภพ ที่แสดงวันสุนทรภู แสดงไดตลกมาก สนุกมาก อยากใหพี่ๆ แสดงใหดูอีก

ป.3  ชอบทานสุนทรภูเพราะเปนกวีเอกของโลก จากเร่ืองพระอภัยมณี พวกเราไมชอบยักษ เพราะนิสัยไมดี ไปลักพาตัวพระอภัยมณีและบังคับ

 ไมใหไปไหน ชอบสุดสาครเพราะเปนคนเกงและกตัญู เวลาไดฟงเรื่องที่ทานสุนทรภูแตงแลวรูสึกสนุกเหมือนไดเขาไปอยูในเรื่องนั้นจริงๆ

ป.4 ชอบนิทานที่ทานสุนทรภูแตงเพราะเปนเรื่องที่สนุก มีคำกลอนที่ไพเราะทั้งยังสอดแทรกขอคิดและสามารถนำมาใชเตือนตัวเองใน

 ชีวิตประจำวันไดอีกดวย และที่ชอบมากที่สุดก็คือปนี้ไดเรียนเรื่องพระอภัยมณีตอนกำเนิดสุดสาครและการผจญภัยของสุดสาคร

 พวกเราอยากมีความกลาหาญเหมือนสุดสาครและพวกเราก็จะนำคำสอนของพระษีท่ีวา อยาไวใจใครงายๆ โดยท่ีเรายังไมรูจักคนคนน้ัน

                 ดีพอ อยากใหมีนิทานคำกลอนแบบนี้เยอะๆ นอกจากนี้ พวกเรายังชอบการแสดงวันสุนทรภูปนี้มากหลังจากดูการแสดง

                   เรื่อง สิงหไกรภพ พวกเราก็ไปขอลายเซ็นพี่นักแสดง ถามีโอกาสพวกเราอยากฝกแสดงใหเกงเหมือนพี่ๆ  

                  ป.5 อานผลงานของทานสุนทรภูแลวรูสึกสนุกมาก เร่ืองราวลึกซ้ึง ใชถอยคำไดไพเราะ เม่ืออานจบแลวจะไดขอคิดท่ีสามารถ

                 นำไปใชในชีวิตประจำวันได ปน้ีท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรมสุนทรภู มีพ่ีๆ เลนละครเร่ือง สิงหไกรภพ สนุกมากอยากใหแสดงอีก

                           ป.6 ทานสุนทรภูเปนนักแตงกลอนที่เกงมาก มีผลงานหลายชิ้นที่พวกเราประทับใจ เพราะมีเรื่องราวสนุกสนาน

                             ใชภาษาไพเราะ มีสัมผัสนอก สัมผัสใน และใหขอคิดสอนใจดีมาก แมทานไดเสียชีวิตไปแลว แตผลงานของ

                              ทานยังโดงดังและอยูในใจของคนทุกยุคทุกสมัย

                                                 ม.1 พวกเราไดศึกษาผลงานของสุนทรภูจากหนังสือเรียน และเคยชมผลงานของทานจาก

                                                   สื่อตางๆ เชน การตูน และละครทางโทรทัศน วันสุนทรภูปนี้พวกเราชวยกันจัดปาย

                                                 ความรูเกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู  ทำใหเราซาบซึ้งและไดขอคิดเพิ่มขึ้น  

                                                       ม.2 พวกเราเคยเรียนเรื่องที่ทานสุนทรภูแตงหลายเรื่อง เชน นิราศภูเขาทอง นิราศ

                                                      เมืองแกลง พระอภัยมณีหลายตอน เชน กำเนิดสุดสาคร การผจญภัยของสุดสาคร

                                                    สวนกลอนของทานสุนทรภูที่พวกเราทุกคนจำไดคือ “แลวสอนวาอยาไว ใจมนุษย

                                                  มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด  ถึงเถาวัลยพันเก่ียวท่ีเล้ียวลด  ก็ไมคดเหมือนหน่ึงในน้ำใจคน”

                                                 ม.3 ผลงานของทานสุนทรภู เปนผลงานที่ทรงคุณคา ชาวไทยควรชวยกันอนุรักษและสืบทอด

                                                 พวกเราเคยเรียนเร่ืองพระอภัยมณี มีคำประพันธหลายบทท่ีพวกเราชอบ เพราะนอกจากจะใช้

                                                 ภาษาท่ีมีสัมผัสไพเราะแลวยังใหขอคิดสอนใจไดเปนอยางดี สวนวันสุนทรภูปน้ีพวกเราไดจัด

                                                 ปายความรู แสดงชุดมัคคุเทศกนอย และจินตลีลาประกอบเพลง คำม่ันสัญญา ซ่ึงเปนเพลง

                                                                 มีเนื้อหาจากวรรณคดีของสุนทรภู ทานแตงไดไพเราะกินใจมาก
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ม. 1/1 ด.ญ.ลลิลลัฐิ เอ้ือปญญาพร มีความม่ันใจในตนเอง เช่ือฟงคำสอน

 ของคุณครู เปนแบบอยางที่ดีของเพื่อนในดานความซื่อสัตย

 และการปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน

ม.1/2 ด.ญ.ณ มน นุกูลสุขศิริ มารยาทเรียบรอย ยิ้มแยมแจมใส

 เปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อน

ม.2  ด.ญ.ญาณา วรปญญา และด.ญ.พริมา โรจนาปยาวงศ รับผิดชอบ

 ตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เปนตัวแทนในการทำกิจกรรมตางๆ

 ในหองเรียน มีน้ำใจ

ม.3 ด.ญ.ธัชสรณ สิทธิโชคสุวรรณ เปนหัวหนาหอง มีน้ำใจชวยเหลือ

 เพ่ือน มีความเปนผูนำ และรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย

ม.4 นายปุณณัตถ สุวรรณบดินทร มีจิตอาสาชวยครูลบกระดาน

 สม่ำเสมอ

ม.5  นายกิตติกานต วองพานิช มีจิตอาสา ชวยเหลือครูและเพื่อนๆ

 มีความออนนอมถอมตน เปนสุภาพบุรุษและรูจักใหเกียรติผูอ่ืน 

ม.6 น.ส.วภูรีรัศมิ์ ศรีวรานนท มีน้ำใจแบงกระดาษ A4 ใหเพื่อนๆ

 ตั้งใจเรียน และเปนแบบอยางที่ดีของเพื่อนๆ

ถายทอดโดย : ครูหทัยรัตน เพชรมณี

คุยเฟ�องคุยเฟ�อง

เร�อง

มัธยม

เร�อง

มัธยม

ม.4 พวกเราเคยอานผลงานของทานสุนทรภู และเคย

 นำกลอนของทานมาประกอบการพูดและการเขียน

 เนื่องจากผลงานของทานมีคุณคาเหมาะสำหรับ

 นำมาอางอิง วันสุนทรภูปนี้ พวกเราเปนสวนหนึ่ง

 ของการแสดงละครเรื่อง สิงหไกรภพ คุณครู

 มอบหมายใหพวกเราเตนเพลง สิงหไกรภพ เพื่อ

 เปดฉากการแสดง พวกเราเห็นตรงกันวา การทำ

 กิจกรรมครั้งนี้ชวยใหมีความสามัคคีกันมากขึ้น

 แมจะเปนเพลงที่คิดทาเตนยากแตพวกเราก็ทำได

 หลังจากที่แสดงจบ คุณครูชมวาเตนไดดีมาก

 พวกเรารูสึกภูมิใจที่ทำสำเร็จ

ม.5 ทานสุนทรภูเปนกวีท่ีมีจิตนาการล้ำยุค คำประพันธ

 ของทานไดกลาวถึงสิ่งประดิษฐที่ไมมีในสมัยนั้น

 เชน หีบเพลงของนางละเวง เรือกำปนของโจรสุหร่ัง

 ทั้งนี้ยังไดกลาวถึงเรื่องพันธุวิศวะกรรม หรือที่

 เรียกวาการตัดตอยีนเพื่อดัดแปลงสายพันธุของ

 สิ่งมีชีวิต เชน สินสมุทร เกิดจากการตัดตอ

 พันธุกรรมของพระอภัยมณีกับยักษผีเสื้อสมุทร

 และสุดสาคร เกิดจากการตัดตอพันธุกรรมของ

 พระอภัยมณีกับนางเงือก นอกจากนี้ทานยังมี

 ความรูดานภูมิศาสตร เพราะไดกลาวถึงสะดือสมุทร

 ที่ยังไมมีใครคนพบในสมัยนั้นแตปรากฏในเรื่อง

 รำพันพิลาปที่สุนทรภูแตง  

ม.6 ทานสุนทรภูเปนกวีที่สรางสรรคผลงานไดอยาง

 หลากหลายและนาสนใจ เชน นิราศ กลอน และ

 โคลง นอกจากความสนุกสนานแลว ยังแฝงขอคิด

 ท่ีสามารถนำไปใชในการดำเนินชีวิตไดเปนอยางดี

 กิจกรรมวันสุนทรภูปนี้ พวกเรามีโอกาสแสดง

 ละครเรื่องสิงหไกรภพ แมจะเหนื่อยแตก็สนุก

 พวกเรารูสึกดีใจท่ีทำใหนองๆ หัวเราะ รูสึกภูมิใจ

 ท่ีการแสดงคร้ังน้ีออกมาดี และรูสึกขอบคุณโรงเรียน

 ทานผูอำนวยการ คุณครูทุกทาน ที่สงเสริมให

 พวกเราไดพัฒนาความสามารถในดานนี้

ถายทอดโดย : ครูอักษราพร คำยอด
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ชื่อจริง จักรกฤต โยมพยอม (ทอม)

วันเกิด 24 มิถุนายน 2529

การศึกษา มัธยมศึกษา: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม

            ปริญญาตรี : คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

¼Å§Ò¹Å‹ÒÊǾ
รายการแฟนพันธุแท ตอน สุนทรภู

ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ทางชอง 5

 : เพราะเหตุใดพ่ีจักรกฤตจึงไดมีความสนใจในวรรณคดีไทยมากกวา

  อยางอื่น

 
 : ต้ังแตเด็กแลวรูสึกวาวรรณคดีไทยอานสนุก จินตนาการกวางไกล

  มากๆ มีอภินิหารตื่นตาตื่นใจดีครับ ตอนเด็กๆ คิดแคนั้นจริงๆ

  แลวพอโตขึ้นมาหนอย เมื่อไดอานวรรณคดีเรื่องเดิมๆ เราพบวา

  นอกจากมันจะสนุกแลว มันยังแฝงขอคิด คานิยม คุณคาดาน

  ประวัติศาสตรอีกดวย อยางเชน เร่ืองพระอภัยมณี ถาเราอานผานๆ

  จากแคไมกี่ตอนในแบบเรียน เราก็จะไดแคความสนุกสนาน

  ไดขอคิดนิดๆ หนอยๆ แตถาเราวิเคราะหดีๆ เราจะเห็นเลยครับ

  วาวรรณคดีเรื่องนี้แฝงแนวคิดดานการตอตานอาณานิคมจาก

  ชาติตะวันตก แฝงเกร็ดเร่ืองสงคราม 9 ทัพ หรือเร่ือง Queen Victoria

  แหงสหราชอาณาจักรมาครองดินแดนแถบเอเชียใตดวยครับ

  ตอนเด็กมากๆ ก็อานแบบรอยแกวนี่แหละครับ เพราะอานแลว

  เขาใจงายดี แลวพอโตมาหนอย อานแบบรอยกรองก็รูสึกวาไมได

  ยากเกินกวาเด็กคนหนึ่งจะเขาใจได มีคำแปลกๆ ยากๆ บาง

  แตก็ทำใหเรารูสึกวามันทาทายดีครับ

  อยางอ่ืนพ่ีก็สนใจนะครับไมไดอานแตวรรณคดีไทย พวกวรรณกรรม

  ตางประเทศพี่ก็อาน เกมตางๆ พี่ก็เลน ดูหนัง ดูโทรทัศน ฟงเพลง

  เลนกีฬา พี่สนใจหมดแหละครับ ไมจำเปนวาเราจะตองสนใจ

  อะไรเพียงอยางเดียวครับเราสามารถสนใจอะไรหลายๆ อยาง

  พรอมกันได

 : เพราะเหตุใดจึงไดสนใจศึกษาผลงานของสุนทรภู

 : ตอนเปนเด็ก พ่ีรูสึกวามันเทมากถาเราเกิดวันเดียวกันหรือวาใกลกับ

  คนดัง สุนทรภูเกิดวันที่ 26 มิถุนายน สวนพี่เกิด 24 มิถุนายน

  รูสึกวาหางกันแค 2 วันเอง มันเทมาก แลวที่โรงเรียนก็มีจัดงาน

  วันสุนทรภู มีประกวดน่ันน่ี ย่ิงทำใหเรารูสึกวามันย่ิงเท เลยติดตาม

  อานมาเรื่อยๆ เรื่องหนึ่งก็อานซ้ำไปซ้ำมา รูสึกตื่นเตนและไดพบ

  อะไรใหมๆ ทุกครั้งที่ไดอาน แมวาเราจะอานเรื่องเดิม แตมุมมอง

  ที่เรามีตอเรื่องนั้นกลับไมเหมือนเดิม ยิ่งอานซ้ำหลายรอบ เรายิ่ง

  เห็นขอคิด เห็นสิ่งตางๆ ที่สุนทรภูแฝงไวมากกวาเดิมครับ

 : จากที่ไดชมรายการแฟนพันธุแท อยากทราบวาพี่มีเคล็ดลับอยางไร

  จึงสามารถจดจำบทกลอน ตลอดจนรายละเอียดตางๆ ของวรรณคดี

  แตละเรื่องได

 : ทุกอยางเร่ิมมาจากความชอบครับ พ่ีอานวรรณคดีไทย พ่ีทองกลอน

  เพราะสนุกและมีความสุขที่ไดอานไดทอง ไมใชวาอานไปทองไป

  เพราะวามีใครมาบังคับ พี่เชื่อวาถาเราไดทำอะไรที่เราชอบแลว

  เราจะยิ่งมีความสุขและทำมันไดดีครับ อยางเรื่องการทองกลอน

  นี่ก็ไมใชวาพี่จะทองไดทั้งหมดทุกบททุกเรื่องนะครับ พี่ก็ทองได

  ในสวนบทที่เดนๆ มีขอคิด มีประเด็นนาสนใจ เพราะวาทองไดแลว

  เราก็สามารถเอาไปใชประโยชนตอไดนั่นเองครับ

สัมภาษณโดย : ครูกัญญาภัทร เพชรรวง
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 : อยากใหพี่ชวยเลาเรื่องที่นาสนใจ หรือเกร็ดความรูเกี่ยวกับสุนทรภู

  ที่นักเรียนวัยประถมจนถึงมัธยมควรรูสัก 2-3 เรื่อง

 : ขอเลาเปนขอๆ แลวกันนะครับ

  1 สุนทรภูไมไดเกิดที่ระยองนะครับ แตเกิดที่กรุงเทพมหานคร

   ที่ฝงธน ใกลๆ กับสถานีรถไฟบางกอกนอย แถมยังใชชีวิต

   สวนใหญอยูในเขตกรุงเทพฯ น่ีแหละครับ ดังน้ัน เราตองบอกวา

   สุนทรภูเปนชาวกรุงเทพฯ ถึงจะถูกครับ เพียงแตวาสุนทรภู

   เคยเดินทางไประยอง แลวแตงนิราศเร่ืองแรกคือนิราศเมืองแกลง

   บางคนก็เลยเขาใจไปเองและทึกทักเอาวาสุนทรภูเปนชาวระยองครับ

   ย้ำอีกครั้งนะครับวาสุนนทรภูเปนคนกรุงเทพฯ 

  2 นองๆ เคยทองกลอนบทนี้ไหมครับ ตอนที่พระษีมาชวย

   สุดสาคร บทนั้นบอกวา

   “...ºÑ́ à́ ÕëÂÇ Ñ́§Ë§‹Ò§àË§‹§ÇÑ§àÇ§áÇ‹Ç
    ÊÐ ǾŒ§áÅŒÇàËÅÕÂÇáÅªÐá§ŒËÒ
    àËç¹âÂ¤Õ¢ÕèÃØŒ§¾Ø‹§ÍÍ¡ÁÒ
    »ÃÐ¤Í§¾Ò¢Öé¹ä»¨¹º¹ºÃÃ¾µ...”

   บทนี้ ถาเราไปเปดในตำรา แบบเรียน หรือหนังสือแตละเลม

   รวมถึงเว็บไซตหลายเว็บไซต ภาพที่เราจะเห็นกันก็คือภาพษี

   ข่ีสายรุง 7 สี ออกมาชวยสุดสาคร แตในความเปนจริงแลวไมใช

   แบบนั้นเลยครับ เพราะวาคำวา “รุง” ในที่นี้หมายถึงนกเหยี่ยว

   ชนิดหนึ่งครับผม ตอไปใครจะวาดรูปก็ตองใชรูปพระษี

   ขี่นกเหยี่ยวนะครับ ถึงจะถูกตอง

  3 นอกจากสุนทรภูจะแตงวรรณคดีประเภทนิทานแลว วรรณคดี

   อีกประเภทท่ีสุนทรภูไดสรางสรรคข้ึนมาหลายเร่ืองก็คือวรรณคดี

   ประเภทนิราศนั่นเองครับ “นิราศ” นี่ถาพูดงายๆ ก็เหมือน

   สารคดีทองเที่ยวเลยครับ เมื่อสุนทรภูเดินทางไปสถานที่ตางๆ

   ก็แตงกลอนไปดวยระหวางเดินทาง เจออะไรขางทางก็นำมาใส

   ในเร่ือง เลาท้ังประวัติความเปนมาของสถานท่ีตางๆ แฝงขอคิด

   แถมยังมีพูดถึงหญิงที่รักดวยนะครับ

  บทฝากขอคิดที่หลายคนคงไดยินกันมานานก็เชนกลอนบทนี้

  จากเรื่องนิราศภูเขาทองครับ

   “...¶Ö§ºÒ§¾Ù́ ¾Ù́ Ṍà»š¹ÈÃÕÈÑ¡ Ốì
    ÁÕ¤¹ÃÑ¡ÃÊ¶ŒÍÂÍÃ‹ÍÂ Ô̈µ
    áÁŒ¹¾Ù́ ªÑèÇµÑÇµÒÂ·ÓÅÒÂÁÔµÃ
    ̈ ÐªÍº¼Ố ã¹Á¹ØÉÂ�à¾ÃÒÐ¾Ù́ ¨Ò...”

 : อยากใหชวยยกบทกวีที่เปนวรรคทอง หรือวรรคที่เปนคติเตือนใจ

  ใหกับเด็กๆ

 : สำหรับนองๆ วัยเรียน พี่ขอฝากบทนี้จากเรื่องนิราศวัดเจาฟา

  แลวกันครับ บทนี้สุนทรภูบอกวา

   “...¶Ö§à¡ÒÐàÃÕÂ¹àÃÕÂ¹ÃÑ¡¡çË¹Ñ¡Í¡
    áÊ¹ÇÔµ¡àµçÁµÃÍ§à̈ ÕÂÇ¹ŒÍ§àÍŽÂ
    àÁ×èÍàÃÕÂ¹¡Å¨¹¨º¶Ö§¡ºà¡Â
    äÁ‹ÂÒ¡àÅÂ¶ŒÒàÃÕÂ¹ä Œ́́ Ñ§ã¨¨§...”

  ถาจะใหพ่ีถอดความใหดวยก็ไดครับ ฮาๆ ก็คือวา สุนทรภูเดินทาง

  ไปถึงเกาะเรียน ก็เลยสอนใจเรื่องเกี่ยวกับการเรียนของวัยรุนครับ

  บอกวาอยาริมีรักในวัยเรียน ใหตั้งใจเรียนหนังสือ เนื้อหาบางอยาง

  อาจจะดูยาก แตถาเราต้ังใจเรียนเราก็จะสามารถเขาใจและสอบผาน

  ไดไมยากครับผม

  อีกสักบทจากเร่ืองเพลงยาวถวายโอวาทกแลวกันนะครับ บทน้ีบอกวา

   “...ÍÑ¹¤ÇÒÁ¤Ố ÇÔ·ÂÒàËÁ×Í¹ÍÒÇØ̧
    »ÃÐàÊÃÔ°ÊǾ «‹Í¹ãÊ‹àÊÕÂã¹½̃¡
    Ê§Ç¹¤ÁÊÁ¹Ö¡ã¤ÃÎÖ¡ÎÑ¡
    Ö̈§¤‹ÍÂªÑ¡àª×Í´¿̃¹ãËŒºÃÃÅÑÂ...”

  สุนทรภูเปรียบเทียบความรูสติปญญาเปนเหมือนอาวุธครับ

  ถาไมจำเปนก็ไมตองเอามาอวดมาโชว ถาถึงเวลาจริงๆ ก็คอย

  นำออกมาใช แลวจะเกิดผลดีกับตัวเองครับผม

 : เร่ืองท่ีพ่ีอยากจะฝากถึงเด็กๆ ท่ีรักและชอบวรรณคดี หรือเชิญชวน

  ใหหันมาสนใจวรรณคดีไทย

 : เราไมจำเปนตองมาหวงแหนหรืออนุรักษวรรณคดีไทยเพราะวา

  มันเปนมรดกของชาติหรอกครับ แตพี่อยากใหนองหันมาหวงแหน

  และอนุรักษวรรณคดีไทยเพราะมันเปนสิ่งที่มีประโยชน อานแลว

  ทั้งสนุก ทั้งไดสาระความรู เชน พวกคานิยม ประวัติศาสตร

  วัฒนธรรมของไทยตั้งแตในอดีต เหมือนกับวาวรรณคดีเปนอีก

  สิ่งหนึ่งที่ชวยจารึกเรื่องราวแตครั้งอดีต ทำใหเราเขาใจรากเหงา

  ความเปนตัวเรามากขึ้นดวย ถาเราไมมีภาษาและวรรณคดีไทย

  เราก็คงไมรูความเปนมาของเราตั้งแตครั้งอดีตและคงไมสามารถ

  พัฒนาตัวเรามาไดจนทุกวันนี้

ÊǾ ·ŒÒÂ ¾Õè¢Í½Ò¡¤ÃÑºÇ‹ÒÇÃÃ³¤ Ṍä·ÂäÁ‹ãª‹àÃ×èÍ§¹‹Òàº×èÍàÅÂ¤ÃÑº
¢ÍãËŒÅÍ§à»�́ ã¨ãËŒÇÃÃ³¤ Ṍä·Â áÅŒÇ¨ÐàËç¹ÍÕ¡âÅ¡Ë¹Öè§·ÕèÊ¹Ø¡
µ×è¹àµŒ¹àÃŒÒã¨áÅÐ·Ã§¤Ø³¤‹Ò¤ÃÑº¼Á
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by Douglas Colgan

A very warm welcome back to the new school year, to all students
and parents, old and new. What a busy time the break has been,
and it brings with it a whole host of changes.

The major news is the opening of the new building, which houses
primary 5 and 6, and secondary classes. Although the building
isn’t quite finished, it’s fully functional, providing a wonderful
learning environment for the students. You can find English
department office on the fourth floor.

Kindergarten News
There has been little change in the Kindergarten department,
the core team of Phil, Aaron and Nick has now been joined by
teacher Frank. Frank will focus on the pre-kindergarten students.
The Little- and First-Friends series of textbooks have been
adopted for the K1-K3 classes. The kindergarten duties are
outlined below:

Primary News
Primary English is now the remit of the British Council teachers.
However Roland and Raymond will continue to teach computing

in primary. Extra-curricular activities and elective courses such
as electronics, music and the recycling elective will be taught
by members of the English department.

Secondary News
This year brings a lot of reorganization of the English department
teachers, who are mainly focusing on the secondary students.
In order to maximize the potential of each student we have divided
the junior secondary classes (M 1-3) into two based on ability.
This gives us the opportunity to focus on the needs of the group,
and differentiate instruction to a level that was not possible before.
It must be stressed that each group maintains the same standards
in curriculum and assessment, the change is in the methods of
instructional delivery and pace. Also, progression from the less able
(B) group to the more able (A) group is possible and encouraged.
Already we are seeing improvement in English and behavior in both
groups, but particularly in the B group. Teacher schedules are
outlined below.

I would like to close by reiterating the welcome to all students
and parents, and ask everyone to work together to help make
the new year, in our new environment, a successful one.
All the very best from the Foreign Language Department!

Welcome Back!

Gordon

Damian

Raymond

Rory

Rex

Nick
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Welcome Back!
Class Subject Teacher
Pre-KG - Frank
KG 1 - Nick
KG 2 - Aaron
KG 3 - Phil and Aaron
P1-P3 Computing Roland
P4-P6 Computing Raymond
P4-P6 Fun Electronics Douglas
P4-P6 Reduce, Reuse, Recycle Douglas
M1 English Core Rex/Damian
M1 English Elective Damian/Rex
M1 Maths Gordon
M1 Science Rory
M1 Computing Raymond
M2 English Core Rory/Harry
M2 English Elective Harry/Gordon
M2 Maths Rory
M2 Science Gordon
M2 Computing Raymond
M3 English Core Damian/Harry
M3 English Elective Harry/Damian
M3 Maths Rory

Class Subject Teacher
M3 Science Gordon
M3 Computing Raymond
M4 English Core Rex/Harry
M4 English Elective Harry/Rex
M4 Reading Writing Rex/Harry
M4 Maths Douglas
M4 Science Gordon
M4 Computing Raymond
M5 English Core Tomas
M5 English Elective Tomas
M5 Reading Writing Tomas
M5 Maths Douglas
M5 Science Rory
M5 Computing Raymond
M6 English Core Tomas
M6 English Elective Tomas
M6 Reading Writing Tomas
M6 Maths Douglas
M6 Science Rory
M6 Computing Raymond

DouglasGordon Tomas

Aaron

Frank

Harry

Phil

Roland



An Introduction to

the British Council
The British Council -
a world authority in English Teaching
With more than 70 years of English language teaching experience

around the world, we know how to teach English efficiently and

how to enhance our students to make progress more quickly and

effectively.  The British Council first started operating in Thailand

in 1938. We now operate with a network of five centres in Bangkok

and one centre in Chiang Mai.

Courses delivered by the British Council are based around our

belief that students best learn language through practising

communicating during real-life classroom tasks with the support

of experienced, fully-qualified, native speaker teachers. We appreciate

the difference of each English learner and our professional teachers

always do their best to reflect on each student’s development

throughout the courses. With our proven teaching techniques

students will get the most out of their classes and will be able to

improve their English language skills to their full potential.

David F
ord James Moody

John R
oche

Steve
n Wilson

Violet
 Baker

Tony L
eavy

Tony L
eavy
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Our Work with Schools in Thailand
The British Council Thailand has strong and proven experience of

delivering all or parts of the English syllabus within partner schools

in Thailand.  We are able to work within the school alongside the

school’s own teachers in order to enhance the English programme,

ensuring that our inputs meet the school’s objectives and fully

complement the Thai teachers’ inputs.  Since 2005 we have

developed a large-scale programme with Chulalongkorn University

Demonstration School that spans  Prathom and Mathayom and

currently has a team of 12 full-time teachers and 5 Young Learner

Assistants delivering between 40% and 60% of the English syllabus

to around 1100 children.

Additionally, in early 2012 we launched a similar type of programme

in partnership with the prestigious Regina Coeli School in Chiang Mai.

The programme is built around a similar model to Satit Chula and

is adapted to meet the school’s specific needs.  In the first year,

10 British Council teachers delivered English classes to 820 children

in KG3, Prathom 1, Prathom 4, Mathayom 1 and Mathayom 4 and

the programme is scheduled to grow to reach 2,000 children from

KG3 to Mathayom 5 by 2014.

British Council teachers
We have a dynamic team of teachers working in Satit Pattana

this year who have experience in teaching English to Young

Learners in many countries worldwide. All British Council teachers

are native speakers of English from the UK and have at least

a first degree, a Cambridge Certificate in Teaching English as

a Foreign language (or equivalent), two years’ teaching experience

and extensive knowledge of British culture and the British

educational system

David Ford (Senior teacher) :

holds a Bachelor’s degree in Management, IT & Languages

from the University of York, England. He has worked in many

leading schools in Thailand, predominantly teaching English,

but also drama and music for the last 5 years He holds Cambridge

CELTA & Delta teaching qualifications and is interested in using

Content & Language Integrated Learning in the classroom.

Violet Baker :

holds a Bachelor’s degree in Fine Art from the University of Leeds,

England. She has got a Trinity TESOL teaching qualification and is

interested in Active Learning for younger primary students.

She has taught English to Young Learners in England and China

for the last 2 years.

Tony Leavy :

holds a Bachelor’s degree in Creative Writing & History from

the University of Roehampton, England. She is currently studying

a Master’s degree in Education and has got a Cambridge CELTA

teaching qualification. She has 7 years of English language teaching

experience and is interested in materials development.

Steven Wilson :

holds a Bachelor’s degree in Biology & Geology from the University

of Keele, England.  He is currently studying a Master’s degree

in Education and has got a Cambridge CELTA teaching qualification.

He has got 7 years of English language teaching experience and

is interested in Blended Learning & Research Techniques

James Moody :

holds a Bachelor’s degree in Geography from the University of

Gloucestershire, England. He is currently studying a Master’s

Degree in Development Education and has got a Cambridge

CELTA teaching qualification. He has taught for 5 years in a range

of countries and interested in teaching communication strategies.

John Roche :

holds a Bachelor’s degree in History from Ulster University,

Northern Ireland and a Bachelor’s degree in Archaeological

Science from the University of East London, England. He has got

a Trinity TESOL teaching qualification and has taught English

for 10 years. He has lots of experiencing mentoring English

language teachers and has an interest in fostering bilingual

language development.

Joel Whitham :

holds a Bachelor’s degree in History from the University of

Birmingham, England. He has got Cambridge CELTA & DELTA

teaching qualifications and a Master’s degree in History. He has

taught English for 7 years and has an interest in task-based

learning and the development of communicative activities. 

Satit Pattana Programme
The British Council is honored to have been invited to work in

Satit Pattana School.  We believe the programme we are

implementing will become highly popular and successful with

students and parents as we adapt the programme to meet

the high standards and expectiations of Satit Pattana School.

We actively invite parents to give feedback by contacting the

British Council Senior Teacher at david.ford@britishcouncil.or.th
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กาวขามวัฒนธรรม ผานวรรณกรรมอาเซียน

ปลาบูทอง เติ๋มกาม
ซินเดอเรลลาของอาเซียน

ปลาบูทอง
เศรษฐีมีภรรยาสองคน ตอมาภรรยาหลวงเสียชีวิต

ภรรยานอยและบุตรสาวชื่ออาย ขมเหงรังแก

เอื้อยซึ่งเปนบุตรของภรรยาหลวงอยูเสมอ

เติ๋มกาม
พอและแมของเติ๋มเสียชีวิต เติ๋มอยูภายใต

การดูแลของแมเลี้ยง ซึ่งรวมมือกับลูกสาว

ชื่อกามรังแกเติ๋มอยูเสมอ

ปลาบูทอง
เอื้อยถูกใชงานอยางหนัก แมของเอื้อยเกิดเปน

ปลาบูทองคอยดูแลลูก แมเลี้ยงรูความจริง

จับปลาบูทองมากิน เกล็ดของปลาบูงอกเปน

ตนมะเขือ ตนมะเขือถูกทำลาย เมล็ดงอกเปน

ตนโพธิ์เงินโพธิ์ทอง

เติ๋มกาม
เติ๋มตองทำงานอยางหนัก ถูกนองกลั่นแกลง

เทวดามามาชวยเสกปลาบูใหนำไปเลี้ยง ปลาบู

ถูกจับมากิน เทวดาใหเก็บกางปลาฝงไว ใต

ขาเตียงนอน กางปลากลายเปนเสื้อผา รองเทา

พาหนะ ทำใหเติ๋มไดไปงานเลี้ยงของพระราชา

เติ๋มถูกฆาตายเกิดเปนนกขมิ้น ขนนกงอกเปน

ตนทอ ถูกโคนเอาไปทำหูกทอผา หูกทอผา

ถูกเผาเปนถาน ถานงอกเปนตนจัน

หากเปรียบนิทาน เปนกระจกสะทอนภาพสังคมและมิติทางวัฒนธรรม การอานนิทานของแตละ

ประเทศสมาชิกอาเซียน ก็เปรียบแหมือนเครื่องมือที่จะชวยใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันระหวาง

ประชาชนไดเปนอยางดี  

ดังน้ัน คอลัมนเปดประตู สูอาเซียน ฉบับน้ี จึงอาสาพาทานผูอานทองโลกนิทานเร่ือง “เต๋ิมกาม”
จากประเทศเวียดนาม และเรื่อง “ปลาบูทอง” ของประเทศไทย ซึ่งเปนนิทานพื้นบานที่มี

เนื้อเรื่องคลายกับ “ซินเดอเรลลา” ที่ไดรับความนิยมจากหลายประเทศทั่วโลก

กาลครั้งหนึ่ง…

นางเอกกำพราแม ถูกแมเลี้ยงและลูกสาวรวมกันกลั่นแกลงอยูเสมอ

เมื่อนางเอกมีชีวิตที่ยากเข็ญ นำไปสู การชวยเหลือจากอำนาจวิเศษ
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ถายทอดโดย : ครูภณิดา ยานะ

จากนั้นไดพบกับเจาชายแตตองพลัดพรากจากกัน

นางเอกและเจาชายไดพบกันอีกคร้ัง ดวยอำนาจของส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ อำนาจวิเศษ รวมท้ังความสามารถพิเศษ

เฉพาะที่ไมมีใครสามารถทำได  

ตัวรายเสียชีวิต 

ทายที่สุด

จึงกลาวไดวา แมหนังสือนิทานในประชาคมอาเซียนจะมีความแตกตางกันตามบริบทของประเทศนั้นๆ

แตเปนที่นาสังเกตวา นิทานของแตละประเทศกลับมีจุดรวมที่คลายกัน คือการสอดแทรกความงดงาม

ของชีวิตผานภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝงดานคุณธรรมและสุนทรียะ โดยผลที่ตามมาคือ

การซึมซับความงามเหลานั้นผานจิตใตสำนึกของเด็ก  

นอกจากนี้ การอานนิทานยังทำใหผูอานมองเห็นความคิด ความรูสึกของคนในประเทศอื่นๆ วา

    “แทท่ีจริงแลว มนุษยยอมมีความเปนสากลรวมกัน”

ปลาบูทอง
ทาวพรหมทัตตองการตนโพธิ์เงินโพธิ์ทองของ

เอื้อย จึงถามหาเจาของเพื่อขออนุญาตและ

ลงมือถอน ไมมีใครสามารถถอนตนโพธ์ิท้ังสอง

ไดยกเวนเอื้อย ทำใหทาวพรหมทัตทราบวา

เอ้ือยตองเปนผูมีบุญญาธิการ จึงรับเอ้ือยเขาวัง

อภิเษกเปนมเหสี แตตองพลัดพรากจากกัน

เติ๋มกาม
รองเทาจากกางปลาของเติ๋มตกลงกลางทาง

พระราชาเก็บรองเทาเพ่ือตามหาเจาของภายในงาน

พบเติ๋มเปนเจาของรองเทา แตตองพลัดพราก

จากกัน

ปลาบูทอง
เอ้ือยรอยพวงมาลัยเลาเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด

คลองคอพระลบซึ่งเปนลูกชายทาวพรหมทัต

ที่เดินทางเขาวังเพื่อตามหาพอ ทาวพรหมทัต

จึงเสด็จมารับเอื้อยกลับเขาวังดวยตนเอง

เติ๋มกาม
พระราชาเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร

แวะที่บานของยายที่เติ๋มอาศัยอยูดวย เห็นพลู

ที่จีบเปนรูปปกหงส ขอยายดูตัวคนทำพบวา

เปนเติ๋ม สงเกี้ยวมารับกลับเขาวัง

ปลาบูทอง
อายรอรับอาญา แตอายฆาตัวตายกอนที่จะถูก

ตัดสิน ทาวพรหมทัตสั่งใหคนนำเนื้ออายทำ

พะแนงสงไปใหพอแมกิน  

เอื้อยและเติ๋มได ใหอภัยกับพอและแมเลี้ยง ซึ่งจะไมกอใหเกิดกรรมที่ผูกมัดเชื่อมกันอีกตอไป

พอและแมเลี้ยงของเอื้อยจึงใชชีวิตบั้นปลายอยางมีความสุข เปนการจบเรื่องตามคติพุทธศาสนา

วา “ทำดีไดดี ทำชั่วไดชั่ว”

เติ๋มกาม
กามถูกหลอกใหลงไปในบอ แลวใชน้ำรอน

ราดตัวกาม กามตายนำไปทำเปนน้ำจิ้มสงไป

ใหแมกิน

แหลงที่มาขอมูลจาก : ดวยแสงแหงวรรณคดีเปรียบเทียบ (วรรณคดีเปรียบเทียบ : กระบวนทัศนและวิธีการ)

 รศ.ดร. ตรีศิลป บุญขจร
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ป ค.ศ.1955 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเปลี่ยนชื่อ 国语 เปน

普通话 (普通แปลวาสามัญ ธรรมดา 普通话 จึงหมายถึง

ภาษาจีนที่ใช ในชีวิตประจำวัน หรือภาษาจีนกลาง แตชาวไตหวันและ

ชาวจีนโพนทะเลในอีกหลายประเทศยังคงนิยมใชคำวา国语) และ

กำหนดนิยามภาษาจีนกลางอยางรอบคอบและชัดเจนมากขึ้น ซึ่งใช

มาตรฐาน 3 ขอดังนี้ 

 1 ใชภาษาปกกิ่งเปนมาตรฐานในดานการอานออกเสียง นับตั้งแต

  สมัยราชวงศหยวน (元朝 ค.ศ.1206-1368) ปกกิ่งกลายเปน

  ศูนยกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของจีนมา

  โดยตลอด ภาษาปกกิ่งไดเผยแพรไปทั่วประเทศอยางกวางขวาง

  จึงมีบทบาทและอิทธิพลมากกวาภาษาถิ่นอื่นๆ

 2 ใชภาษาถิ่นภาคเหนือของจีนเปนมาตรฐานในดานการใชคำศัพท

  ประชากรที่ใชภาษาถิ่นภาคเหนือมีจำนวนมากที่สุด มีชาวฮั่น

  ประมาณ 73 เปอรเซ็น ที่ใชภาษานี้

 3 ใชวรรณกรรมที่เขียนดวยภาษาจีนรวมสมัยและเปนที่ยอมรับ

  เปนมาตรฐานในดานไวยากรณ

นับตั้งแตเริ่มรณรงคใหใชภาษาจีนกลางอยางจริงจังจนถึงปจจุบัน

เปนเวลาเกือบรอยปแลว สังคม เศรษฐกิจและการคมนาคมของจีน

พัฒนาอยางรวดเร็ว การศึกษาของคนจีนเริ่มแพรหลายมากขึ้น

ในขณะเดียวกันผานทางโทรทัศนหรือวิทยุ ทำใหภาษาจีนกลางเขามา

มีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนจีนทั่วไปมากยิ่งขึ้น

hànyǔ

汉语 แปลวา ÀÒÉÒ¨Õ¹ 
汉 เปนชื่อของชนชาติฮั่น

语 แปลวาภาษา

เนื่องจากประเทศจีนมีแผนดินกวางใหญไพศาล ประกอบกับชาวฮั่น

มีประวัติการอพยพยายถิ่นที่อยูที่สลับซับซอนใน  2000 กวาปที่ผานมา

ดั้งนั้นภาษาจีนจึงมีภาษาทองถิ่นมากมายและแตละภาษาถิ่นมีความ

แตกตางกันอยางมาก จนถึงขั้นที่ไมสามารถสื่อสารกันได

ในสมัยราชวงศหมิง ตอนกลาง (明朝 ค.ศ.1368-1644)มี官话

(官 แปลวาขาราชสำนัก 官话 เปนชื่อเรียกภาษาที่นิยมใชในหมู

ขาราชสำนัก) เกิดข้ึนคือภาษาปกก่ิง เพราะปกก่ิงเปนเมืองหลวงของสมัยน้ัน

ตอมาถึงสมัยราชวงศชิง (清朝) ตอนปลายเริ่มมีการรณรงคให

ภาษาปกกิ่งอยางจริงจังและตอเนื่องโดยมีการเสนอใหเปลี่ยนคำวา

官话เปน国语 (国แปลวา ประเทศ 国语 จึงแปลวาภาษา

ประจำชาติ) ซึ่งเปนชื่อทางการสำหรับภาษาจีนมาตรฐาน ป ค.ศ.1924

คณะรัฐบาลจีนกำหนดและประกาศใชระบบการออกเสียง 国语

โดยยึดถือภาษาปกกิ่งเปนภาษามาตรฐานคือภาษาจีนกลางหรือ

ภาษาจีนแมนดาริน (แมนดารินมาจากคำวา Mandarin ในภาษาอังกฤษ

เปนชื่อที่ฝรั่งเรียกภาษาปกกิ่งในชวงปลายสมัยราชวงศชิง)

míngcháo

qīngcháo

guóyǔ

guānhuà

yuáncháo

pǔtōnghuà

ÀÒÉÒ¨Õ¹ ¡Ñº
ÀÒÉÒ¨Õ¹¡ÅÒ§

¤ÇÒÁÃÙŒ·ÑèÇä»à¡ÕèÂÇ¡ÑºÀÒÉÒ¨Õ¹
ถายทอดโดย : He Shuhui (ครูสุธีรา)
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ถายทอดโดย : ครูธิดาเรือง ทันหลา

สอนลูก

ใหเปน นักอาน
จดหมายขาวฉบับนี้ตรงกับชวงของวันสุนทรภู 26 มิถุนายน 2556

เปนที่ทราบกันดีวาสุนทรภูหรือพระศรีสุนทรโวหารเปนอัจฉริยะดาน

งานเขียนและคำประพันธท่ีโดงดังไปท่ัวโลก สุนทรภูเปนผูมีสกุลเน่ืองจาก

มารดาเปนพระนมพระธิดาในกรมพระราชวังหลังและบิดาเปนทหารเติบโต

มาในพระราชวังหลังใกลศูนยรวมของการปกครอง จึงเปดโอกาสให

กวีเอกทานน้ีไดเขาถึงตำรับตำราอันเปนของหายากมิใชจะถึงมือสามัญชน

โดยงายในสมัยนั้น สุนทรภูไดร่ำเรียนจากวัด แหลงความรูของชายไทย

ดวยความอุตสาหะ ใฝรู สุนทรภูมีทางเขาถึงสมุดฉบับตัวเขียนทั้งหมด

ที่อยูในการครอบครองของชนชั้นปกครองและวัด ทานจึงไดอานและ

ศึกษาแมกระทั่งพงศาวดารจีนที่ถือกันวาเปนตำราการปกครองและ

ยุทธวิธีสงครามที่เสริมความมั่นคงและนำความกาวหนามาใหสยาม

“สุนทรภูจึงเปนนักอานผูยิ่งใหญ”

การอานสามารถสรางอัจฉริยะบุคคลไดเฉกเชน สุนทรภู ดังน้ันเราจึงควร

ปลูกฝงใหลูกหลานของเรารักการอาน วิธีสรางนักอานมี 8 วิธีงายๆ ดังน้ี

 1 ชวนลูกมานั่งอานหนังสือดวยกัน อาจจะเปนหนังสือคนละเลม

  หรือเลมเดียวกันก็ได

 2 ใหลูกๆไดเลือกหนังสือที่เขาชอบดวยตนเอง 

 3 พยายามสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมลูกดวยหนังสือ

 4 อานนิทานและโคลงตางๆใหลูกฟงดวยเสียงที่ดังพอสมควร

 5 การเขียนจะเชื่อมโยงกับการอาน ดังนั้นจึงควรชวนลูกเขียนและ

  อานไปพรอมๆกัน

 6 ปลอยใหลูกอานหนังสือตามลำพังบางและลองใหลูกเลาใหเราฟงบาง

 7 วางหนังสือไวในที่ที่ลูกชอบ

 8 อานหนังสือกอนนอนใหลูกฟง

การอานจะเสริมสรางทักษะการเรียนรูและการสรางจินตนาการที่มี

ประสิทธิภาพ เปนสิ่งที่ติดตัวไปตลอดชีวิต และเปนพื้นฐานสำคัญของ

การเรียน ทำใหเด็กรูรอบ รูทันโลก

                      ชวนลูกอานหนังสือ

จินตนาการ สำคัญ กวาความรู ไอนสไตน เชิดชู วายิ่งใหญ

ความคิด สรางสรรค บันดาลใจ สรางผลงาน ยิ่งใหญ ไดนานา

จินตนาการ ไดจากการ อานหนังสือ ควรฝกปรือ ใหเชี่ยวชาญ งานภาษา

ขุมทรัพย ดีดี ที่มีมา คือคุณคา คือหนังสือ คือขุมทอง

ชวนลูกอาน หนังสือ คือหนทาง เสริมสราง ทางที่ชอบ ตอบสนอง

บรรยากาศ จัดสรร ตามครรลอง ใหเลือกอาน ไดดังปอง ตามตองการ

ทั้งนิทาน โคลงกลอน อักษรหนังสือ อานดังดัง ใหเล�องลือ เพ�อส�อสาร

ชวนลูกเขียน เลาความ ตามตำนาน เขียนกับอาน จักเช�อมโยง จรรโลงใจ

                                     ประพันธโดย อาจารยองอาจ บุญรักษ

แหลงที่มาขอมูลจาก : www.dekdee.com

กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ ระดับอนุบาล
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หองที่ยังไมมีผูปกครองสมัครเปนกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตพัฒนา ประจำปการศึกษา 2556

โปรดชวยกันสมัครเปนกรรมการฯดวย ตามรายละเอียดในตารางดานลางนี้

เพ�อโรงเรียนจะไดจัดทำคำสั่งแตงตั้งอยางเปนทางการและ รวมคิด รวมทำ รวมพัฒนา ไปพรอมๆ กัน

ระดับช้ัน    ชื่อผูปกครองที่สมัคร         ชื่อนักเรียน

ตอ.1 นายภูริภัทร ปตกานันท ด.ญ.ยลภัทร ปตกานันท

 นายเธียรธริษ ไชยรัตน ด.ญ.เธียรริษา ไชยรัตน

 ร.อ.ธรรมศักดิ์ สุพรรณโอชากุล ด.ญ.ธานิยา สุพรรณโอชากุล

ตอ.2

ตอ.3

ตอ.4

ตอ.5

อ.1/1 น.ส.สุพัชชา จีระตระกูล ด.ญ.รับขวัญ กันจงกิตติพร

 น.ส.จิราภรณ นิตยภักดี ด.ช.ตฤณ แมคเคนซี

 นางศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี ด.ช.ปภาวัน ทฤษณาวดี

อ.1/2  

อ.1/3  

อ.1/4  

อ.1/5 น.ส.อรวรรณ พรรโณภาส ด.ญ.เอริน คุณาภิญญา 

อ.2/1 นางสุมณี ปนเวหาส ด.ช.ศุภณัฐ ปนเวหาส

อ.2/2  

อ.2/3  

อ.2/4 นางกรุณา เอื้อวัฒนสกุล ด.ช.อัครินทร เอื้อวัฒนสกุล

อ.2/5  

อ.2/6 ร.อ.ธรรมศักดิ์ สุพรรณโอชากุล ด.ช.ธาวิน สุพรรณโอชากุล

อ.3/1  

อ.3/2  

อ.3/3  

อ.3/4  

อ.3/5 นางจุฑามาศ สรณารักษโสภณ ด.ญ.อัญญา สรณารักษโสภณ

อ.3/6  

ระดับช้ัน    ชื่อผูปกครองที่สมัคร         ชื่อนักเรียน

ป.1/1 น.ส.ธนัชชา ไหวมาก ด.ช.นวพรรษ ตั้งเคียงศิริสิน

ป.1/2  

ป.1/3  

ป.1/4  

ป.1/5 น.ส.วาสนา สุวรรณ ด.ช.เบญจมินทร พิริยพณิช

ป.1/6 นายคณาธิป เจริญสิน ด.ช.จาตุรนต เจริญสิน

ป.2/1 นายจิรัฏฐ สินธาราจิรฐา ด.ญ.นลินรัตน สินธาราจิรฐา

ป.2/2 นางชินรดา รุงเรือง ด.ญ.ณิชาภัทร ชาติสถาพร

ป.2/3  

ป.2/4  

ป.2/5 นายพรสวรรค จันทรา ด.ช.อวิณณ จันทรา

ป.2/6 น.ส.ยุวลีล แดงมีเชาว ด.ญ.เอริกา โยชนัง

ป.3/1  

ป.3/2 นางวันเพ็ญ ขรสิงห ด.ญ.เขมิกา ครุธแกว

ป.3/3  

ป.3/4  

ป.3/5 นางวรางคณา งามจันทรผลิ ด.ญ.ชนรดี งามจันทรผลิ

ป.4/1  

ป.4/2 นางสุนีดา ฮาวล  ด.ญ.คริษฐา ฮาวล

ป.4/3 นางพัชรี นุชนารถ วันสม ด.ญ.อติกานต เอริกา วันสม

ป.4/4 น.ส.สุนิสา ลิมานนท ด.ช.จิณ ธรรมมณีวงศ

ป.5/1 นางวราภรณ วอง ด.ญ.น้ำใส เชลซี วอง 

ป.5/2 น.ส.อุมารัตน บุญเกิด ด.ญ.ณิชา กิจคณากร

 นางสนิตา จิตรมีศิลป ด.ญ.นันทิตา จิตรมีศิลป

ป.5/3  

ป.6/1  

ป.6/2 นายชัยวัฒน ดำวรรณ ด.ญ.ชวิศา ดำวรรณ

ม.1/1 น.ส.อุมารัตน บุญเกิด ด.ช.กวิน กิจคณากร

ม.1/2 นายนิรุตติ คุณวัฒน ด.ช.ณภัทร คุณวัฒน

ม.2 นางจิระนันท อมรมนัส ด.ช.ณภัทร อมรมนัส

ม.3 นางพนิดา สิทธิโชคสุวรรณ ด.ช.ธัชสรณ สิทธิโชคสุวรรณ

ม.4

ม.5

ม.6

ขอเชิญชวน ผูปกครองของนักเรียน
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18

ช�อ..........................................................................................

นามสกุล.................................................................................

ระดับชั้น.................................................................................

เกมฝกสมองประลองปญญา

ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 1 ปการศึกษา 2556

สงคำตอบเกมไดที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2556

ลุนรับของรางวัล  (สำหรับผูที่ตอบไดถูกตอง)

ฝกสม   ง
 ประลองป�ญญา

ระดับอนุบาล เขียนตัวเลขอาหารของสัตวแตละชนิดลงในชองสีเหลี่ยม

ถายทอดโดย : ครูยุภาภรณ จีระออน

22



ติดตามเฉลยได ในจดหมายขาวฉบับหนา

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6

หาคำศัพทที่เปนผลไม
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AWESOME

FLAME

MECHANIC

MELODY

MERE

OVERTIME

BEDTIME

FRAME

MEDICINE

MELON

MERINGUE

TAME

DAME

INCOME

MEDITERRANEAN

MELT

MEMY-GO-ROUND

DIME

LIME

MEETING

MEMORY

MEXICO

เติมรูปเรขาคณิต ลงในตารางตามแบบรูป

เติมรูปเรขาคณิต ลงในตารางตามแบบรูป
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เฉลย
คำถามเกมฝกสมองประลองปญญา

ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 7 ปการศึกษา 2555

ประกาศรายช�อผู โชคดี ไดรับของรางวัล เกมฝกสมองประลองปญญา

ด.ญ.ณัฐฐิฐา ศรีสวัสดิ์ไกรศร ป.1/1

ด.ช.กิตติภณ กัยวิกัย ป.1/2

ด.ช.ภูมิ พันธุเพ็ง ป.1/3

ด.ญ.อิงครัตน พิริยภักดีกุล ป.3/1

ด.ญ.สิรกัญญา จตุรภัทรพนิต ป.3/1

ด.ญ.ปริม มุสิกะภุมมะ ป.3/1

ด.ช.อินทรัตน สดสี ป.6/2

น.ส.สิณิชิ์ชญา สุวรรณวรเดช ม.6

ระดับอนุบาล ใหลากเสนตามตัวเลขจาก 1-14

1
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รูปที่ ไดคือ              ขวดนม
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ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3

Across

1 Your hand has five        .

3 You use your        to bend your arm.

5 How many eyes do you have?

7 You use your        to pump blood.

9 You use your        to run.

10 How many fingers do you have?

11 You use your        to bend your leg.

13 You use your        to throw a ball.

Down

1 You have five toes on your        .

2 You use your        to see.

4 You use your        to think.

6 How many noses do you have?

8 Your foot has five        .

9 You use your        to breathe.

12  You use your        to hear.

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3

1

5

11 12

13

6

9

2

3

7

10

8

4

ทายคำจากภาพ 3 พยางค 

คำตอบ คือ              

คำถาม “ปูอะไรเอยมี 12 ขา”

Here are 20 words that to Spending Smats Can you find them all?

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6
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Buying Impulse Savings
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Collectible Money Upsell

Compare Patience Value

Deal Price
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คำตอบ คือ                 ปูชนียบุคคล
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1 แสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ยักษรบลิง

2 กิจกรรมนิทานเบิกบานยามเชาระดับอนุบาล ครั้งที่ 1

   นิทานเพลงเรื่อง ตนไมแหงความหวัง

3 กิจกรรมตักบาตรวันพฤหัสบดี ครั้งที่ 1

4 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือ

5 เลือกตั้งสภานักเรียน

11
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รับชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

รวมภาพ

กิจกรรม SATIT PATTANASCHOOL
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รับชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

รวมภาพ

กิจกรรม SATIT PATTANASCHOOL
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1 พิธีเกี่ยวขาว

2 สัปดาหเชิดชูครูกลอนสุนทรภู 
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