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“Life is a big canvas and you should throw all the paint 
you can on it” 

- - D. Kaye - - 
ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใช้สีทั้งหมดที่คุณ

มีสร้างสรรค์มันขึ้นมา 

 
 
 
 
 
 
 



  

 ในนามของคณะผู้บริหาร - ครู ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอ
สวัสดีปีใหม่  และ   ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดอ านวยพรมายังทุกท่าน 
ตลอดจนครอบครัว และกิจการงานให้ประสบแต่ความสุข  ความส าเร็จ 
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์   มีสันติสุข ประสงค์สิ่ งใด   ก็ขอให้สม
ปรารถนา ตลอดไป 
 

 และขอขอบคุณส าหรับการสนับสนุนการจัดงาน ”Teeratada 
Students’ Talent Show 2015” ที่ผ่านมา  ซึ่งเราจัดเป็นประเพณีสืบมา
ล่วงปีที่ 19  อันเป็นการน าทฤษฎีจากการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การปฏิบัติ  ซึ่งเด็กๆ 
ของเราทุกคนก็ไม่ท าให้เราผิดหวังเด็ก ๆ เรียนรู้งานที่ครบครอบรอบด้าน ทั้งการให้ 
การรับ ความสุขสนุกสนาน การท างานอย่างเป็นระบบ อันจะเป็นการสั่งสม
ประสบการณ์ในวัยต้นที่ส าคัญ  ทัง้ผู้สอนก็ค้นพบศักยภาพและความสามารถของเด็ก
แต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการเล่นดนตรี  ด้านการใช้ภาษาฯ  การร้อง 
เล่น เต้น  ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดริเริ่มต่างๆของเด็ก  ทั้งที่เป็นผู้แสดงบน
เวที และผู้ท างานเบื้องหลัง ที่ทุกคนมีความพร้อมในการท างานเป็นทีมเพราะทุกอย่าง
ล้วนแล้วมาจากความสามารถของเด็กทั้งสิ้นและนี่คือโอกาสของเด็กธีรธาดาฯ  แม้
การจัดงานแต่ละครั้งจะใช้งบประมาณมาก แต่ก็คุ้มค่ากับความประทับใจในการ
แสดงออกของเด็ก  ซึ่งจะติดตราตรึงใจจุดประกายให้เด็กเช่นกัน และนี่ก็จะเป็นอีก
เรื่องหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจให้กับเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพ และก็จะเป็นผู้ให้โอกาสกับผู้อ่ืนต่อไป  ซึ่งผู้ปกครองที่นั่งชมตั้งแต่ต้นจนจบ 
ก็จะเข้าใจชัดเจนถึงพัฒนาการของเด็กที่โรงเรียนฯ  ได้ทุ่มเทเพ่ืออนาคตของเขา 
เช่นกัน 
 ด้วยเวทีแห่งนี้  เราสามารถพูดได้เต็มปากว่า  เราได้ส่งให้ศิษย์เก่าของเรา
เดินสู่เป้าหมายของชีวิตได้อย่างสง่างามทุกคน ไม่ว่าจะเรียน “วิชาหนังสือเก่ง
หรือไม่ก็ตาม” 
 
 
 
 
 



 

 
ภาพที่ถ่ายด้วยหัวใจ ย่อมควรเก็บไว้เป็นความทรงจ าของเด็ก หรือเก็บไว้

ในแฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าต่อไป  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
จึงเปิดให้จอง ดีวีดี (ชุดละ 2 แผ่น) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ชุดละ 150 บาท สั่งจองได้ทั้ง
ทาง Line หรือผ่านนักเรียน และท่ีเคาน์เตอร์ฯ  คาดว่าจะสามารถทะยอยส่งมอบ
ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 มกราคมนี้เป็นต้นไป  
 

ส าหรับ“บอกกล่าว เล่าขาน”ฉบับนี้ มีเรื่องจะรายงานและขอความ
ร่วมมือดังนี้ 

 
 

 

 ข่าวจากฝ่ายบริหาร 
 
 

1.  เรื่องยืนยันการเรียนต่อชั้น อนุบาล 1, ป.1 และ ม.1 ปีการศึกษา 
2559 

ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ตัดสินใจเลือกธีรธาดาฯ ให้เรามีส่วนร่วมวาง
พ้ืนฐานการศึกษาส าหรับบุตร-หลาน ขอให้ม่ันใจว่าท่านเลือกโรงเรียนฯไม่ผิด เรา
ขอให้ค าม่ันว่าเราจะทุ่มเทเพื่อพัฒนาเด็กของเราให้ครบครอบทั้งทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต เพื่อจะก้าวสู่ทักษะวิชาชีพในอนาคตอย่างงดงาม ซึ่งวิสัยทัศน์และ
กระบวนการคิดของเด็กส าคัญที่สุด ที่เด็กควรได้รับการส่งเสริมและบ่มเพาะตั้งแต่วัย
เยาว์ อีกทั้งเราต้องตระหนักและเตรียมพร้อมถึงอนาคตของเด็กที่ต้องเติบโต
ท่ามกลางกระแสโลก ที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ที่
จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  สังคม  และการแข่งขันกันด้วยคุณภาพ ตลอดจนวินัย
และความอดทน กระบวนการคิดของตัวเด็กโดยตรง 

 
 
 
 



 

 
และช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาแห่งการช าระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส าหรับนักเรียน
ภายใน  ทั้งนี้โรงเรียนฯ จะรับนักเรียนจากภายนอกซึ่งจะเปิดรับตั้งแต่วันที่ 19  
มกราคม เป็นต้นไป  

 

ส่วนนักเรียนชั้นอ่ืนๆ ก็ช าระตามปกติคือปลายเดือนกุมภาพันธ์ ตามที่
ปรากฎในตารางปกหลังเล่ม 

 

ส าหรับนักเรียนประจ า โรงเรียนฯขอจ ากัดจ านวนเช่นเดิม ส าหรับผู้มี
รายชื่อตามท่ีโรงเรียนฯ ได้แจ้งผ่านนักเรียน ขอให้ช าระค่ามัดจ าฯได ้

 

ส่วนนักเรียนที่ผู้ปกครองประสงค์จะย้าย  กรุณากรอกค าร้องการแจ้งย้าย
เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่ห้องทะเบียนเท่านั้น  ภายในวันที่ 19  มกราคม  2559   

 
 

ข่าวจากฝ่ายวิชาการ  
 
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 
2558  ( สสวท. ) 

วิชาวิทยาศาสตร์ 
1. เด็กชายภณ  โกษาจันทร์  ป.3 

วิชาคณิตศาสตร์ 
1. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์วิวัฒน์  ป.3 
2. เด็กชายคุณานนต์ พจนานุวัตร  ป.5 

 
 



 

 
 เช่นเดียวกันจบ ม.3 ธีรธาดาก็สง่างาม  สมคุณค่า ทั้งมาตรฐานการจบ

ระดับสากลทั้งภาษาจีน ภาษาอังกฤษ โอกาสนี้ใคร่ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนต่อ ม.4 ได้ตามประสงค์ทุก
ที่ รวมถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรม
ห้องเรียนวิทย์มหิดลฯ 

 

 ตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เป็นต้นไป จะเข้าสู่โหมดวิชาการเข้มข้น  โดยจะ
ประเมินการเรียนการสอน ทุกระดับชั้น  พร้อมทบทวน ติวเข้ม  ตรวจสอบความรู้
ของนักเรียนทั้งด้านการอ่าน  การเขียน  พื้นฐานคณิตฯ  วิทย์  สังคมฯ และวิชาที่ว่า
ด้วยการใช้ทักษะชีวิตทั้งหลาย  ตามมาตรฐานการจบช่วงชั้น  หากเด็กบ่นเครียดหรือ
เบื่อ  ก็ขอได้รับความเข้าใจและก าลังใจให้กับเด็กจากผู้ปกครองด้วย  ว่าทุกคนต้อง
ผ่านสถานการณ์แบบนี้ทุกคน  ชีวิตจึงจะก้าวผ่านไปสู่ความส าเร็จได้  โดยเฉพาะ
นักเรียนระดับ ม.3  

   และขอความร่วมมือผู้ปกครองได้เข้มงวดเรื่องการอ่าน การทบทวนต ารา เมื่อ
เด็กอยู่ที่บ้าน  อย่าได้ปล่อยให้เด็กใช้เวลาอย่างเปล่าประโยชน์ เพราะจะเป็นปัญหา
กับตัวเด็กในอนาคต เพราะการเรียนไม่เก่งไม่ใช่ปัญหา  แต่ไม่เก่งและไม่พยายามนั่น
คือปัญหาทั้งกับตัวเองและส่วนร่วมด้วย 

 

 โรงเรียนฯ ได้เรียนเชิญ อ.ประเทอืง  คล้ายสุบรรณ์ ปรมาจารย์ด้าน
ภาษาไทยระดับประเทศ  มาเติมเต็มในสาระภาษาไทย ให้กับ นักเรียนชั้น ป.6 และ 
ม.3  ในวันอังคารที่ 12 ม.ค. ตลอดวัน โดยโรงเรียนฯ ไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ 
จากผู้ปกครอง  จึงร้องขออย่าสาย  อย่าขาด  อย่าลา ในวันดังกล่าวด้วย 

 
 
 
 



 
 ก าหนดสอบกลางภาค (ตามปกหลัง) ขอผู้ปกครองได้ย้ าเตือน และ

ก าหนดเวลาการทบทวนบทเรียนของเด็กอย่างสม่ าเสมอ หากพบว่าเด็กไม่เคยมี
การบ้าน/ไม่เคยอ่านหนังสือ ควรเร่งเข้าหารือกับผู้บริหารของโรงเรียนฯ ได้ 

 

 ก าหนดสอบ O-NET ซึ่งเป็นการวัดผลระดับชาติของชั้น  ป.6 , ม.3  ซึ่งจะ
มีผลต่อการน าคะแนนไปพิจารณาในการสอบเข้าเรียนในระดับสูงต่อไป ซ่ึงกระทรวงฯ 
ได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะปีการศึกษานี้ ปรับเป็นสอบ 5 กลุ่มสาระฯ และ
ปรับคะแนนเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ของการพิจารณาในการสอบเข้า  ซึ่งพบว่าการจัด
การศึกษาของไทยอยู่ในภาวะที่น่าห่วงใยที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศแม้แต่ในกลุ่ม
อาเซียนด้วยกันเอง  เพราะการศึกษาไทยไม่ได้สร้างสรรค์กระบวนการคิด  ความ
อดทนตลอดจนวินัย และความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมให้กับคนไทยเลย
และหากยังไม่ตระหนักคนไทยก็จะ “ด้อยคุณภาพที่สุด”ในกลุ่มอาเซียน   

 

 เรื่องการอ่านหนังสือนอกเวลา   ก าหนดไว้  30 เล่ม ต่อปี โดยสามารถ
เลือกหนังสือได้เหมาะสมกับวัย  ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่อ่านเกินไปมากแล้วโดยเฉพาะ
เด็กประถม  ส่วนมัธยมยังมีปัญหาอีกหลายคน ขอผู้ปกครองได้ตรวจสอบจากเด็ก
หรือจากครูที่ปรึกษาด้วย   

 

การสั่งหนังสือเรียนส าหรับปีการศึกษาใหม่ ขอให้ผู้ปกครองได้ตรวจสอบจาก
นักเรียน ซึ่งควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  8 มกราคมนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ข่าวจากฝ่ายปกครอง  / กิจกรรม  
 
 

 พิธีจบหลักสูตร วันอาทิตย์ที่  31 มกราคม 2559  ส าหรับพิธีศักดิ์สิทธิ์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ก็ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่าน ได้เข้าร่วมพิธีเพื่อ
เป็นเกียรติกับเด็กด้วย และหลังเสร็จพิธีจะมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  
และขอเรียนว่าโรงเรียนฯไม่อนุญาตให้นักเรียนไปฉลองต่อในหมู่เพ่ือนฝูง ซึ่งเสี่ยงต่อ
ปัญหาที่จะตามมา  อีกทั้งโรงเรียนฯไม่ประสงค์จะให้สร้างธรรมเนียมในลักษณะเช่นนี้ 

 

 กิจกรรมวันตรุษจีน  ภาคเช้าของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  นักเรียนร่วม
เรียนวัฒนธรรมจีน ตั้งแต่ร่วมแต่งกายสไตล์จีน  และการละเล่นแบบจีน ขอผู้ปกครอง
ได้ดูแลเรื่องการแต่งกายด้วย  แต่ต้องอยู่ในหลักการประหยัด และใช้ได้หลายครั้ง  

 

 การคืนหนังสือห้องสมุด  หากนักเรียนยืมแล้วขาดความรับผิดชอบในการ
คืน  และแก้ปัญหาง่ายๆด้วยการใช้เป็นเงินแทน แตห่นังสือบางเล่มไม่มีจ าหน่ายแล้ว
หรือหายากมาก  โรงเรียนฯ จึงไม่ขอรับการชดใช้เป็นเงิน แต่ขอให้ไปหาซื้อหนังสือที่
ท าหายนั้นคืนให้  เพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้ต่อไป 

 

 การมาโรงเรียนสายและการแต่งกายไม่ถูกระเบียบ โรงเรียนฯได้วาง
ระเบยีบ เพ่ือฝึกฝนการรู้จักยอมรับกติกาแต่ยังเยาว์ เพ่ือเวลาเติบโตขึ้นจะได้ยอมรับ
การติกาสังคม สามารถอยู่ร่วมกับสังคมอย่างเป็นสุขได้ อาทิ เรื่องของเวลาการเข้า
เรียนซึ่งเริ่มนับแต่การเข้าแถวเคารพธงชาติ  ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นบางครั้ง และการแต่ง
กายไม่เคยครบเครื่อง ผมยาวรุ่งรัง ไว้หนวดเครา ผมไม่เคยถักเปียปล่อยรุ่งรัง อ้างว่าไม่
มีเวลา เข็มขัดไม่มี เนคไทไม่ผูก เสื้อผ้าหลุดลุ่ย ขอผู้ปกครองได้ตรวจสอบก่อนส่งเด็ก
เข้าโรงเรียนฯด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์  ดังนั้น
ขอความร่วมมือด้วยเพื่ออนาคตของลูกหลานเรา 

 
 



 

 

 

 การอนุญาตให้เด็กขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี ่ เป็นเรื่องท่ีโรงเรียนฯไม่
สามารถยินยอมได้  เพราะเป็นเรื่องของการกระท าผิดกฎหมาย และอาจเกิด
อันตรายถึงชีวิตได้ จึงขอผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือด้วย 

 
 การฝึกให้รู้จักฟัง  เด็กไทยจะติดนิสัย “พูด”มากกว่า “ฟังและเขียน” และ

เมื่อต้องพูดก็จะพูดภาษาเขียน (เพราะท่องจากที่จดมา) และเม่ือเขียน จะเขียนภาษาพูด  
เมื่อต้อง “ฟัง” ก็จะมีอาการทนไม่ได้ หรือ”ฟัง แต่ไม่ได้ยิน”ซึ่งปัจจุบันจะยิ่งเป็นมาก
ยิ่งขึ้น และเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยากมาก จึงท าให้เด็กขาดทักษะการฟังที่สามารถจับ
ประเด็น และไม่สามารถสื่อความได้อย่างถูกต้อง อาจเป็นเพราะเด็กถูกละเลย ไม่ถูกฝึก
ให้ฟังและรอคอยเมื่อผู้ใหญ่ยังคุยธุระไม่จบ  ซึ่งเป็นเรื่องท่ีต้องฝึกฝนตั้งแต่ยังเยาว์  เด็ก
ต้องเรียนรู้การรอคอย การไม่ส่งเสียงดัง  การปีนป่ายเก้าอ้ีไปรบกวนผู้ อ่ืนในที่
สาธารณะ หรือวิ่งเล่นในสถานทีไ่ม่เหมาะสมเช่นในห้างสรรพสินค้า  ในร้านอาหารเป็น
ต้น  ทั้งนี้การฟังจะเป็นทักษะที่จ าเป็นยิ่ง ไม่น้อยว่าทักษะการพูดสื่อความ  การอ่าน  
และการเขียน  ต่อเด็กในการศึกษาเล่าเรียนในอนาคต  เรามาร่วมกันปลูกลักษณะนิสัย
ที่ดี  มารยาทท่ีงามให้กับเด็กๆ ของเราดีกว่า  โดยเริ่มจากลูก-หลานของเราก่อน    

  

 การดูแลสุขภาพของนักเรียนในช่วงฤดูท่ีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วย  
หากพบว่ามีอาการป่วยต้องหยุดพักผ่อนทันที  หรือหากมีอาการไอ จาม ต้องให้สวมผ้า
คาดจมูก-ปากทุกครั้งที่มาโรงเรียนฯ 

 

 
 
 
 
 



 
 

 การพกผ้าเช็ดหน้า/กระดาษช าระ/แปรงฟันหลังอาหาร ขอความร่วมมือใน
การฝึกฝนเด็กด้วย  จากการประเมินพฤติกรรมการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและ
การแปรงฟันหลังอาหาร พบว่าเด็กยังไม่เคยชินที่จะปฎิบัติทั้งท่ีโรงเรียนเตรียมสถานที่
พร้อมทุกอย่าง ทั้งนี้รวมถึงมารยาทการรับประทานอาหาร  ตลอดจนพฤติกรรมกการ
ใช้ห้องน้ าด้วยเช่นกัน ขอความกรุณาได้ช่วยกันดูแลด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้คือทักษะ
ชีวิตที่ต้องปฏิบัติตลอดชีวิต  ซึ่งสะท้อนการอบรมของทั้งบ้านและโรงเรียนฯเช่นกัน  
 
 

…… พบกันใหม่ฉบับหน้า …… 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 
มกราคม – มีนาคม 2559 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม หมายเหตุ 
มกราคม 

1 - 3 ม.ค 59  
หยุด วันขึ้นปีใหม่  

8 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  

12 ม.ค. 59 ติว O-NET ป.6, ม.3 วิชาภาษาไทย โดย  
อ.ประเทือง  คล้ายสุบรรณ์ 

ณ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 

18 – 20 ม.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับมัธยม (ม.1 – ม.3) 

19 – 20 ม.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับประถม (ป.1 – ป.6) 

19 ม.ค.59 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

กรณีโครงการ Sun Rise 
(เตรียมอนุบาล – ป.1) 
ติดต่อก่อน 19 ม.ค. 59 

31 ม.ค. 59 พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้น ม.3  ประจ าปี
การศึกษา 2558 

เรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่าน 

กุมภาพันธ์ 
5 ก.พ. 59 

กิจกรรมวันตรุษจีน  

22 ก.พ. 59 หยุด  วันมาฆบูชา  

24 – 29 ก.พ. 59 ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2559  

24 – 26 ก.พ. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับมัธยม (ม.1 – ม.3) 

25 – 26 ก.พ. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับประถม (ป.1 – ป.6) 

27 ก.พ. 59 ปิด ภาคเรียนที่ 2/2558  

27 ก.พ. 59 การทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

สถานที่สอบ ณ โรงเรียนอนุบาล
โรจนวิทย์ 

27 – 28 ก.พ. 59 การทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

สถานที่สอบ ณ โรงเรียนเซนต์นิ
โกลาส 

มีนาคม 
6 มี.ค. – 1 เม.ย. 59 

ค่ายทัศนศึกษาต่างประเทศ – Kerikeri, NZ  

9 – 14 มี.ค. 59 -รับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 
-จ าหน่ายและรับหนังสือแบบเรียนปีการศึกษา 
2559 

 

14 – 25 มี.ค. 59 เปิดเรียน Pre-Summer  
28 มี.ค. – 29 เม.ย. 59 เปิดเรียน Teeratada Summer Camp  

หมายเหตุ  ก าหนดการล่วงหน้าบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 กรุณาตรวจสอบจากบอกกล่าวเล่าขาน ฉบับสุดท้าย  
www.teeratada.ac.th       E-mail: teeratada06@gmail.com  Line ID : teeratada_school 

http://www.teeratada.ac.th/
mailto:teeratada06@gmail.com

