ทีมงาน
ที่ปรึกษา
นายเฉลิมศักดิ์ รวยอารี
นายยงยุทธ เสียมทอง
นายกมล
สุริวรรณ
นายชานาญ
สวัสดี
นางพิมวรา
บุณศรี

ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา

วารสารเคหะชุมชนลาดกระบัง
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

ปีการศึกษา 2555

วิชาการดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

บรรณาธิการ
นางสาวสุชาดา เกษประดิษฐ

คณะกรรมการห้ องสมุด
นางอัจฉราพร เที่ยงงามดี
นางสาวประภาภรณ์ มุตตามระ
นางปริ ศนา โตยิ่ง
นางสาวสมรจิตร วิสตู รทัศน์
นางสาวสุพตั รา ไทยวงษา
ว่าที่ร.ต.ประมุข รัตนวิสทุ ธิชกู ลู
นางสาวอุทยั วรรณ แดงสกุล
ว่าที่ร.ต.สมประสงค์ วงค์คาจันทร์

นางสาวกรรณิกา นาคะโคตร
นางสาวเนาวรัตน์ เพชรชู
นางนิรัตน์ จันทรังษี
นางนิตยา ภูสงิ ห์
นางสาวประภาภรณ์ พันธุ์งาม
นางสาวชุติกาญจน์ ยะรังวงษ์
นางสาวเทเวศ ภูป่ ระกิจ

ออกแบบรูปเล่ม
นายพีระยุทธ เพ็ชรพิชยั
พิมพ์ที่
143 โรงเรี ยนเคหะชุมชนลาดกระบัง
ถนนเคหะร่มเกล้ า ซอยเคหะร่มเกล้ า 42
แขวงคลองสองต้ นนุน่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์/โทรสาร 02-5439568
เว็บไซต์ www.klbs.ac.th

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของการรักการอ่าน

คุยกับบรรณาธิการ

สวั ส ดี ค่ ะ ก้ า วเข้ า สู่ ปี ใ หม่ 2556 ดิ ฉั น ขอเป็ น
ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเคหะ
ชุมชนลาดกระบัง ขออวยพรให้ทุกท่านจงพบแต่ความสุข
จึ ง ถื อ โอกาสนี้ น าความรู้ แ ละสาระดี ๆ พร้ อ มกั บ ภาพ
กิจกรรมเด่นตลอดปีการศึกษา 2555 มาฝากกันค่ะ
ช่วงต้นปีอากาศยังหนาวอยู่ในตอนเช้า เดี๋ยวร้อน
เดี๋ ยวหนาว อากาศเปลี่ย นแปลงบ่ อยอย่ างนี้ อย่ าลื ม
รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ และอย่าลืมติดตามกิจกรรม
ของพวกเรากันนะคะ
จากใจ....บรรณาธิการ

10 อันดับ ผลไม้ ไทยที่มีสารต้ านมะเร็งสูง
กรมอนามัยวิจยั 10 ผลไม้ ไทย มีสารต้ านมะเร็งสูง
นางนัทยา จงใจเทศ นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กองโภชนาการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการทา
วิจยั “องค์ความรู้เรื่ องปริมาณสารต้ านอนุมลู อิสระในผลไม้ เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ (วิตามินซี วิตามินอี และ เบต้ าแคโรทีน) ใน
ผลไม้ ” ที่ทาการศึกษาในผลไม้ 83 ชนิดพบว่า
ผลไม้ 10 อันดับแรก ที่มีเบต้ าแคโรทีนสูง คือ
1. มะม่วงน ้าดอกไม้ สกุ
2. มะเขือเทศราชินี
3. มะละกอสุก
4. กล้ วยไข่
5. มะม่วงยายกล่า
6. มะปรางหวาน
7. แคนตาลูปเนื ้อเหลือง
8. มะยงชิด
9. มะม่วงเขียวเสวยสุก
10. สับปะรดภูเก็ต
ที่มา www.krubannok.com
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สารบัญ
หน้า

ก่อนจะลุก
ก่อนจะคม
ก่อนจะเก่ง
ก่อนจะมีชื่อ

ต้องผ่านการล้ม
ต้องผ่านการทื่อ
ต้องผ่านการฝึกปรือ
ต้องผ่านงานหนักมา

ที่มา http://www.siamsafety.com

คนเก่งของชาวเคหะฯ

1

กิจกรรมที่ผ่านมา

2-8

ทักทายภาษาลาว

9

นิทานธรรมะ

10

คาคมคนทางาน

11

ผลไม้ไทยต้านมะเร็ง
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1

คนเก่งของชาวเคหะฯ

สานักการศึกษาและบริษัท สงขลาฟิ นิชชิ่ง จากัด
มอบทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนและข้ าราชการครูกรุงเทพมหานคร
ปี 2555 โดยมีนกั เรี ยนโรงเรี ยนเคหะชุมชนลาดกระบังจานวน 5
คน และครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 คน
ได้ รับมอบทุนในครัง้ นี ้ด้ วย
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นิทานธรรมะ ลิงโง่...
ในสมัยหนึง่ พระพุทธเจ้ าประทับอยู่วดั เชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภคนประทุษร้ าย
อุทยาน ในหมู่บ้านโกศลตาบลหนึง่ ได้ ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า...กาลครัง้ หนึง่ นาน
มาแล้ ว ในเมืองพาราณสีมีงานเทศกาลประจาปี ชาวเมืองต่างก็สนุกสนานรื่ นเริ ง ในพระ
ราชอุทยานมีลิงอาศัยอยู่ฝงู หนึ่ง คนเฝ้ าสวนหลวงอยากจะไปเที่ยวงานประจาปี กับเขาด้ วย
จึงเข้ าไปหาฝูงลิงแล้ วพูดกับลิงหัวหน้ าฝูงว่า
" เจ้ าลิง สวนหลวงนี ้ มีอปุ การะคุณแก่พวกเจ้ ามาก พวกเจ้ าได้ ขบเคี ้ยวดอก ผลและใบ
อ่อนของต้ นไม้ ในสวนหลวงนี ้ บัดนี ้ ในเมืองมีงานเทศกาลประจาปี เราอยากจะไปเที่ยว
บ้ าง เราอยากจะวานให้ พวกเจ้ าช่วยรดน ้าต้ นไม้ ที่กาลังปลูกใหม่ในสวนนี ้ แทนเราจะได้
ไหม ? “ ลิงรับว่าได้ คนเฝ้ าสวนหลวงก่อนจะเข้ าไปเที่ยวในเมือง กาชับว่า
" พวกท่านอย่าประมาทนะ " แล้ วมอบอุปกรณ์ตกั น ้าให้ แก่พวกลิง
ลิงตัวหัวหน้ าฝูง ได้ กล่าวกะพวกลิงผู้ถือเอาอุปกรณ์ตกั น ้าเตรี ยมพร้ อมที่จะรดน ้าต้ นไม้ วา่
" ท่านทังหลาย
้
ธรรมดาน ้าเป็ นของหายาก พวกท่านเมื่อจะรดน ้าต้ นไม้ พึงรดตามความ
ต้ องการของต้ นไม้ ด้ วยการถอนต้ นไม้ ขึ ้นมาดู ต้ นไหนรากยาวก็จงรดน ้าให้ มากๆ ต้ นไหน
รากสันก็
้ จงรดน ้าให้ แต่น้อย “ พวกลิงรับคาแล้ วก็ทาตามนัน้ สร้ างความเสียหายแก่ต้นไม้
เป็ นจานวนมาก ในขณะนัน้ ได้ มีชายบัณฑิตคนหนึง่ เดินผ่านมาเห็นเข้ า จึงถามความนัน้
แก่ฝงู ลิง พวกลิงจึงบอกว่าหัวหน้ าให้ ทาเช่นนัน้ เขาจึงคิดว่า
" โอ! เจ้ าลิงโง่ ช่างไม่ฉลาดเสียเลย คิดจะทาประโยชน์ แต่กลับทาความฉิบหายเสียนี่ "
แล้ วกล่าวเป็ นคาถาว่า
" ผู้ไม่ฉลาดในสิ่งที่เป็ นประโยชน์ ถึงจะบาเพ็ญประโยชน์ ก็ไม่สามารถ
จะนาความสุขมาได้ เลย คนมีปัญญาทรามทาประโยชน์ให้ เสียหาย
เหมือนลิงเฝ้ าสวน "

นิทานเรื่ องนีส้ อนให้ ร้ ู ว่า
คนโง่ มักทาความฉิบหายให้ มากกว่ าประโยชน์
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สวัสดี
ขอบคุณ
สบายดีไหม
ยินดีที่ได้ ร้ ูจกั
พบกันใหม่
ลาก่อน
นอนหลับฝั นดี
เชิญ
ใช่
ไม่ใช่
อากาศดีจงั
อากาศร้ อนมาก
อากาศหนาวมาก
ไม่เป็ นไร

สะบายดี
ขอบใจ
สบายดีบ่
ยินดีที่ฮ้ จู กั
เห็นกันใหม่
ลาก่อน
นอนหลับฝั นดี
เล่าแนเด้ อ
แม่นแล้ ว
บ่แม่น
อากาดสบายจัง
อากาดฮ้ อน
อากาดหนาว
บ่เป็ นหยัง

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

ห้ องสมุดโรงเรี ยนเคหะชุมชนลาดกระบัง
จัดงานสัปดาห์ห้องสมุดขึ ้น เพื่อส่งเสริมความสามารถด้ าน
วิชาการให้ แก่นกั เรี ยน กิจกรรมการแข่งขันที่จดั ขึ ้น อาทิ
วาดภาพระบายสี คัดลายมือ เล่านิทาน โต้ วาที
เปิ ดพจนานุกรม อ่านทานองเสนาะ ฯลฯ

2

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ห้ องสมุดโรงเรี ยนเคหะชุมชนลาดกระบัง
จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ขึ ้น เพื่อส่งเสริมความสามารถด้ าน
วิชาการให้ แก่นกั เรี ยน มีการแสดงละครวิทยาศาสตร์ การ
ประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์
และนิทรรศการมากมาย

3

วันเด็ก และกีฬาสี

8

วันคริสต์มาส

โรงเรี ยนเคหะชุมชนลาดกระบัง นาโดยครูกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศ ร่วมกันจัดงานวันคริสต์มาสขึ ้น

7

นิทรรศการเครือข่ายที่ 38

โรงเรี ยนเคหะชุมชนลาดกระบังเป็ นเจ้ าภาพ
ในงานนิทรรศการเครื อข่ายที่ 38 ภายในงาน
มี นิทรรศการวิช าการของโรงเรี ยนต่า งๆใน
เขตลาดกระบั ง รวมทั ง้ การแข่ ง ขั น ทาง
วิชาการด้ านต่างๆ
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