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ตอน...ห่วง “มือเทา้ปาก” พบไวรสัสายพนัธุรุ์นแรง 

“EV71” ระบาดมากขึน้ 

 ผูเ้ชีย่วชาญไวรสัห่วง “โรคมอืเทา้ปาก” พบเชือ้ 

EV71 สายพนัธุรุ์นแรงระบาดมากขึน้ พรอ้มแนะวิธี

ป้องกนั 

       จากกรณีมีผู้ ใช้เฟซบุ๊ก Saowapa Sittikankaew โพสต์ข้อความ 

เม่ือวนัที่ 5 ก.ย. ที่ผ่านมา ถึงกรณีลกูสาว “น้องโม” อาย ุ4 ขวบ เสยีชีวิต 

จากการป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก เพือ่เป็นกรณีศกึษาแก่ครอบครัวอืน่ที่มีลกูเลก็
นัน้  

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หวัหน้าศนูย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา
คลนิิก  
ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กลา่วว่า 
โรคมือเท้าปากเป็นกลุม่อาการเกิดได้จากเชือ้ไวรัสหลายชนิด แต่ที่ชดัเจนคือ  
เม่ือป่วยโรคมือเท้าปากแล้วเสยีชีวิตมกัเกิดจากเชือ้เอนเทอโรไวรัส 71 

(EV71)  

ซึ่งเป็นเชือ้ไวรัสสายพนัธุ์ที่มีความรุนแรง อย่างไรก็ตามที่สงัเกตพบคือ จากเดิม
การระบาดสว่นใหญ่เกิดจากเชือ้ค็อกซากี เอ6 (Coxsackie A6) สายพนัธุ์
ไม่รุนแรง  
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มีอาการตุ่มแผลมาก แต่ในปีนีเ้ป็นเชือ้ EV71 ซึ่งอตัราสว่นของโรคมือเท้าปาก 

ที่เกิดจากเชือ้ EV71 ในปีนีน้ัน้มีแนวโน้มสงูขึน้ และเพิม่ขึน้มากกว่าทกุปี 

ซึ่งโดยเฉลีย่แต่ละปีจะพบประมาณ 10% แต่ปีนีพ้บเชือ้ EV71 ประมาณ 18 

- 20% นอกจากนี ้ยงัพบ ผู้ ป่วยแผลเพดานออ่น มากกว่าทกุปี เป็นสายพนัธุ์ไม่
รุนแรง 
คือ ค็อกซากี เอ2 (Coxsackie A2) อกีด้วย 

 

       ศ.นพ.ยง กลา่วว่า การเฝา้ระวงัสายพนัธุ์ในประเทศจะช่วยบอกถงึความ
รุนแรงทีจ่ะเกิด อย่างไรก็ตาม การตรวจหาเชือ้ EV71 ในเดก็ที่ป่วยโรคมือเท้า
ปากทกุคนที่มาโรงพยาบาลคงเป็นไปไม่ได้ เพราะผู้ ป่วยมีจ านวนมาก และ
โรงพยาบาลในต่างจงัหวดับางแห่งกไ็ม่สามารถตรวจเองได้ แต่หากเด็กมีอาการ
ป่วยที่รุนแรง  
คือ มีตุ่มน า้ใส หรือตุ่มแดงขึน้บริเวณหวัเข่า ข้อศอก และก้น ร่วมกบัมีอาการไข้ 

ให้วินิจฉยัไว้ก่อนว่าเป็นเชือ้ EV71 และควรสง่ตรวจเชือ้ ซึ่งหากโรงพยาบาลที่ 
ไม่สามารถตรวจได้ก็สามารถสง่ตรวจศนูย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสได้ ใช้เวลา
ประมาณ 2 วัน จึงทราบผล ส่วนการรักษานัน้แพทย์จะทราบดีอยู่แล้วว่าต้อง
รักษาตามอาการ ทัง้นี ้เชือ้ EV71 มีความรุนแรงแต่ไม่ใช่ว่าท าให้เสยีชีวิตเสมอ
ไป  
กลุม่เสีย่งคือ เด็กอายตุ ่ากว่า 3 ขวบ เนื่องจากภมิูต้านทานยงัไม่เต็มที่ เชือ้จงึมี
โอกาสเข้าสูส่มองและหวัใจได้ 

       “การดแูลเร่ืองสขุอนามยั ล้างมือ ท าความสะอาดสถานเลีย้งเดก็ จะช่วย 
ลดการระบาดลงได้ สว่นการป้องกนัโรคมือเท้าปาก ท าได้ดังนี ้ 
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1. ล้างมือ ท าความสะอาด ดแูลสขุอนามยั ไม่ใช้ช้อนป้อนเด็กร่วมกนั พี่
เลีย้ง สมัผสัอจุจาระ เปลีย่นผ้าอ้อมต้องล้างมือ  

2. ห้องเด็กควรเป็นห้องโลง่ อากาศถ่ายเทได้ดี  
3. ท าความสะอาดเคร่ืองใช้ของเลน่เด็กด้วยสาร sodium 

hupochlorite  

โดยใช้ hypochlorite ท าให้เจือจาง 5:25% ให้เป็น 1 : 50 หรือ 
clorox สารละลาย คลอรีน เช็ดถใูห้สะอาด (สามารถฆ่าเชือ้ได้)  

4. เด็กที่ป่วยต้องแจ้งให้โรงเรียนพืน้ที่ ทราบ และหยดุอยู่บ้าน จนแผล 

ทกุแห่งหาย ประมาณ 1 สปัดาห์ และมีระบบสือ่สารที่ดี กบัทางโรงเรียน  
5. ผู้ปกครอง ไม่พาเด็กไปที่มีคนหมู่มาก ห้าง สนามเด็กเล่น ในช่วงที่มี

การระบาด  
6. ความโปร่งใส ซื่อสตัย์ จิตสาธารณะ ทัง้ของผู้ปกครอง และโรงเรียน  
7. บอกความเป็นจริงทัง้ผู้ปกครองและสถานเลีย้งเด็ก จะช่วยลดการ

แพร่กระจายของโรคลงได้  
8. เม่ือป่วย ต้องพบแพทย์” ศ.นพ.ยง กลา่ว 

 

 

 ช่วงนี ้โรค หวดัและโรคมอื เทา้ ปาก กลบัมาระบาดอีกแล้ว
นะคะ โดยเฉพาะโรคมือ เท้า ปาก สามารถติดต่อกับเด็ก ได้ถึงอายุ 15 ปี 
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โ ร ง เ รี ย น 
จึงมีมาตรการการป้องกนัโรคดงันี ้

1.การตรวจสุขภาพตอนเชา้ ครูเวร และ ครูประจ าชัน้ ท า
หน้าที่คัดกรองเด็ก ในเวลาเขา้แถว  โดยใชเ้คร ือ่งวดัไข้
ดิจิตอล หากพบว่าเด็กมีอุณหภูมิ 37.5 ให้ติดต่อ

ผูป้กครอง 

 2.ตดิต่อผูป้กครองใหม้ารบั ระหว่างที่รอผู้ปกครองมารับ ให้
แยกเด็กออกมา ไม่ปนกับเด็กอื่น เพื่อป้องกันการแพร่เชือ้โรค โดยจัดพืน้ที่ให้อยู่
ต่างหาก ในสายตาของครู และ ห่างจากแอร์ หรือนอนห้องพยาบาล 
  3.ปรบัอุณหภูมหิอ้งอยูท่ี ่25 องศา อยู่เสมอ  
  4.เปิดพดัลมดูดอากาศ เม่ือเด็กอยู่ในห้อง เพื่อให้มีอากาศ
ถ่ายเทอยู่ตลอด 
  5.ใหเ้ด็กทีป่่วยหยุดพกัรกัษาจนกว่าจะหาย และ
น าใบรับรองแพทย์มาแสดง 
  6.จดัชว่งเวลาใหเ้ด็กดืม่น ้า   
  7.ส่งเสรมิใหเ้ด็กออกก าลงักาย  

  8.งดดืม่น ้าเยน็   
  9.หากเด็กไมม่นี ้ามูก ไข ้หรอืไอ แต่ยังทานยาอยู่ ถือว่า
ไม่อยู่ในระยะ 
แพร่เชือ้ เนื่องจากยาบางตวัต้องทานติดต่อกนัจนหมด 

  10.แยกของใชส้่วนตวัของนกัเรยีน 

  11.รณรงคเ์ร ือ่งการลา้งมอื ดว้ยน ้าสบู่ 
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  12.ใหค้วามรูผู้ป้กครองเกีย่วกบัการป้องกนัโรค 
ทางจดหมาย/จลุสาร  
ป้ายติดประกาศในโรงเรียน และเว็บไซด์ 
 

  ขอขอบคุณในความร่วมมือจากท่านผู้ ปกครอง กรณีเด็กป่วย 

หรอื โรงเรยีนตรวจพบว่าเด็กมไีข ้เป็นหวดั ไอ ท่าน

ผูป้กครองใหค้วามรว่มมอืโดยน าเด็กไปรกัษาทีบ่า้น

ใหห้ายป่วยก่อน จงึมาเรยีนตามปกติ เพื่อป้องกันการติดต่อ
ถึงเด็กคนอืน่ๆค่ะ   
 

 

ท่านผู้ปกครองสามารถช าระค่าเทอม โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร  ชื่อ
บญัชีโรงเรียนอนบุาลแสงอารีย์ ดงันี ้
1. ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอทุิศ 
เลขที่ 153-2-05443-2      
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนประชาอุทศิ (ทุ่งครุ) 
เลขที่ 465-0-18657-9 
 หลงัจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาสง่ Fax หรือ E-mail มาที่  
02-872-7830 และก รุณาเร ียกใบเสร็จรบั เ งินจาก

เจา้หน้าทีทุ่กคร ัง้นะคะ  
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 ผู้ปกครองที่ฝากค่าเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรยีก

ใบเสร็จรบัเงินจากบุคลากรท่านนั้นทุกคร ัง้นะคะ 

มฉิะนัน้ทางโรงเรยีนจะไม่รบัผดิชอบนะคะ 

 และส าห รับผู้ ปกครองนักเ รียนอนุบาล 3  ที่ต ้องการขอ
ใบรบัรอง ขอความกรุณามาช าระค่าเลา่เรียนให้เรียบร้อยนะคะ ขอขอบคุณ
หากท่านช าระแล้วค่ะ 

 โรงเรียนจะส่งข่าวสารถึงผู ้ปกครองทาง E-mail นะคะ 
ผู้ปกครองใหม่ ท่านใดยงัไม่ได้แจ้งที่อยู่ E-mail แก่โรงเรียนและผู้ปกครองท่าน
ใ ด ไ ม่ ไ ด้ จ ด ห ม า ย ท า ง  e-mail ก รุ ณ า แ จ้ ง ม า ไ ด้ ที่  e-mail: 
sangaree@sangaree.ac.th หรือแจ้งผ่านทาง Line ของครูประจ า
ชัน้ค่ะ  
 

 

 ปิดภาคเ รียนเดือนตุลาคมนี  ้คณะครูจะเข้า ร่วมการอบรม เร ือ่ง 
หนงัสอืนิทานท ามอื และ การท าหนงัสอื Big book โดย
ครูเกด และจะน ามาให้เด็กๆลองท าหนงัสอืนิทานกนัเองในเทอม 2 นะคะ 

 และในภาคเรียนที่  2 คณะครูและเจ้าหน้าที่จะไปศึกษาดูงาน
โรงเรยีน 

อามาตยกุล การเรียนการสอนแนวนีโอฮิวแมนนิสค่ะ 

mailto:sangaree@sangaree.ac.th


 
 

7 

 วันที่ 14 ตุลาคม 2558 โรงเรียนได้ส่งครูไปเข้ารว่มงานมหกรรม
ทางการศกึษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู คร ัง้ที ่8 ที่เมือง
ทองธานี โดยครูจะเข้าร่วมอบรมหัวข้อต่างๆเช่น รอยต่อปฐมวัยสู่ประถมศึกษา, 
การสอนเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับอาเซียน, การเล่นเพื่อพฒันาทักษะการคิดในเด็ก
ปฐมวยั, นิทานภาพเพือ่การอา่นเชิงสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั  

 วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ครูแหม่มและครูนกไปร่วมประชุมการ
ประเมนิคุณภาพภายนอกและรบัรองมาตรฐานรอบสี ่
ในงานการประชมุวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2558 ณ ไบเท
คบางนา 
 

 

  โรงเรียนได้ท ากจิกรรม Big Cleaning Day ไปเม่ือวันเสาร์ที่ 
5 กันยายน 2558 เพื่อเตรียมต้อนรับผู้ ปกครองมาร่วมกิจกรรม Open 
House ครับ 

 และมีการซอ่มแซม พฒันา ปรบัปรุงสถานทีต่่างๆของ
โรงเรียนดงันีค้รับ 

- ห้องประกอบอาหารของโรงเรียน ได้ขยายท่อระบายน า้ให้ใหญ่ขึน้, 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ของกทม.มาดดูบ่อดกัไขมนั, ท าความสะอาดห้องครัว
และอปุกรณ์ทัง้หมด,  ติดตัง้ชัน้วางจาน ที่แขวนหม้อให้สามารถจัด
ของให้เป็นระบบ, ติดตัง้ประตคูรัวเพือ่ป้องกนัสตัว์เข้า, เปลีย่นถงัขยะ
ใหม่ให้ถกูตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุ 
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- เปลีย่นก๊อกน า้ที่ช ารุดรอบโรงเรียน 
- เปลีย่นระบบแทงค์น า้ให้สามารถใช้น า้ประปาได้กรณีไม่ต้องใช้ป๊ัมน า้ 
- แก้ไขพืน้ลามิเนตห้องเตรียมอนบุาล 2 เพือ่เตรียมเปิดใช้งานในเทอม 

2 
- ท ากนัสาด กนัฝน สาดเข้าห้องเตรียมอนบุาล 
- ล้างแอร์ทัง้โรงเรียน 
- ซ่อมแซมหลงัคาและรางน า้ของโรงเรียน 
- ติดตัง้ถงัดบัเพลงิตามจดุต่างๆของโรงเรียน 
- ติดตัง้กนัสาดหลงัโรงเรียนเพือ่ป้องกนัน า้ฝนสาดเข้ามา 

 

 วนัที่ 14 สงิหาคม 2558 บรษิทัแปลน ฟอร ์คดิส ์มาจดั
กจิกรรมสง่เสรมิการอา่นในโครงการนิทานเพือ่นรกั
ให้เด็กๆค่ะ  
 

 

 โครงการ  เพื่อนร ัก  AEC (Asean Economic 
Community) จดักิจกรรม แต่งกายอาเซียนทกุวนัจนัทร์ และ ให้เด็กๆเรียนรู้
ผ่านวฒันธรรมประเทศต่างๆในอาเซียนผ่านนิทานอาเซียนค่ะ 

 โครงการ Happy to learn English จัดกิจกรรมโดยครู
ต่างชาติ น าเด็กเต้นประกอบเพลงภาษาองักฤษในตอนเช้าค่ะ 
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รายการอาหารกลางวนั ประจ าเดอืนกนัยายน 2558 
 
 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ 
อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 

อาหาร

เย็น 

องัคาร 
1 

ซุปมกักะโรนี 
นม UHT+  
ขนมปังแครก

เกอร์ 

แกงจืดผักกาดขาว 
+ลอดช่อง 

น า้ตะไคร้+แอปเปิล้ ไข่ตุ๋น 

พธุ 
2 

ข้าวต้ม+ไข่เจียวใส่
ต้นหอม 

นม UHT+  
ขนมปังทาแยม 

ก๋วยเต๋ียวราดหน้า 
+กล้วยบวดชี น า้เก๊กฮวย+สาลี ่ ไก่ทอดกระเทียม 

+น า้ซุป 
พฤหสั 
3 ข้าวต้มทรงเคร่ือง นม UHT + 

เซี่ยงไฮ้รสนม 
แกงจืดกะหล ่าปล ี
 แครอท+สาคเูปียก 

น า้มะตมู+มะละกอ แตงกวาผัดไข่ 

ศกุร์ 
4 โจ๊กไก่ 

น า้เต้าหู้  +   
ขนมปังทาแยม 

ไข่พะโล้+วุ้น
น า้หวาน 

น า้ล าไย+ฝรั่งจิม้บ๊วย 
ข้าวผัดไส้กรอก +

น า้ซุป 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 2 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหารวา่ง

เชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 

อาหาร

เย็น 

จันทร์ 7 แกงจืดสาหร่าย 
นม UHT+    
ขนมปังทาแยม 

ต้มย าไก่ใส่เห็ด+
เฉาก๊วย น า้ใบเตย+มะละกอ ไข่เจียว+น า้ซุป 

องัคาร 
8 

ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT +    
ขนมปังแครกเกอร์ 

แกงจืดไข่น า้+วุ้น
น า้หวาน 

น า้ตะไคร้+กล้วย 
ผัดบวบใส่ไข่ + 

น า้ซุป 
พธุ 
9 

โจ๊กไก่ นม UHT +   
เซี่ยงไฮ้รสนม 

ต้มจับฉ่าย +        ข้าว
เหนียวเปียก 

น า้อญัชัญ+แอป
เปิล้ 

แกงจืดวุ้นเส้น 



 
 

10 

พฤหสัฯ 
10 บะหมี่น า้ นม UHT+     

ขนมปังทาแยม 
แกงจืดหวัไชท้าว +    
ถั่วเขียวต้มน า้ตาล 

น า้เก๊กฮวย + 
ฝร่ังจิม้บ๊วย 

เต้าหู้น า้แดง +  
 น า้ซุป 

ศกุร์ 
11 
 

ไข่ตุ๋น 
นม UHT + 

ขนมปังแครกเกอร์ 
ต้มซุปไก่ + 

สาคเูปียกข้าวโพด 
น า้กระเจ๊ียบใส ่
พทุราจีน+สาลี่ 

กระเพราไก่สบั + 
น า้ซุป 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหารวา่ง

เชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 
อาหารเย็น 

จนัทร์ 
14 

เกีย้มอ๋ีน า้ นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ก๋วยเตี๋ยวน า้
ลกูชิน้ปลา+วุ้น

น า้หวาน 
น า้อญัชญั+แอปเปิล้ 

ผดัผกักาดขาว + 

น า้ซุป 

องัคาร 
15 

โจ๊กไก่ 
นม UHT + 

ขนมปังแครกเกอร์ 
แกงจืดฟัก+สาคู

เปียก 
น า้ล าไย+สาล่ี ไข่ลกูเขย+น า้ซุป 

พธุ 16 
แกงจืด

กะหล ่าปลี 
นม UHT+ 

ขนมคาสตาร์ดเค้ก 
กระเพราไก่สบั+
ฟักทองแกงบวด 

น า้เก๊กฮวย+กล้วยไข่ บะหม่ีน า้ 

พฤหสัฯ 
17 

ข้าวต้ม+ไข่เจียว
ใสแ่ครอท 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 
แกงจืดสาหร่าย+

เฉาก๊วย 
น า้มะตมู+ฝร่ังจิม้

บ๊วย 
ข้าวผดัไส้กรอก+ 

น า้ซุป 

ศกุร์  

18 

ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร์ 
แกงจืดไข่น า้+ 

วุ้นน า้หวาน 
น า้หวานเฮลบ
ลบูอย+มะละกอ 

มาม่าผดัใสไ่ข่+ 

น า้ซุป 

 
รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 4 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหารวา่ง

เชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 

อาหาร

เย็น 

จนัทร์ 21 ซุปมกักะโรนี นม UHT+ ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋+
รวมมิตร น า้ตะไคร้+สาล่ี แกงจืดเต้าหู้ 
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ขนมปังทาแยม 

องัคาร 22 แกงจืดไข่น า้ 
นม UHT + 

ขนมปังแครกเกอร์ 
ข้าวหมแูดง/ 

ไก่แดง+น า้ซุป+
เฉาก๊วย 

น า้ใบเตย+ฝร่ังจิม้
บ๊วย 

ไข่ตุน๋ 

พธุ 23 ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+ 

เซ่ียงไฮ้รสนม 
แกงจืดหวัไชท้าว+
มนัต้มน า้ตาล 

น า้อญัชญั+แอปเปิล้ 
ไข่เจียวใส่

ต้นหอม+น า้ซุป 

พฤหสัฯ 24 
แกงจืด
สาหร่าย 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 
ข้าวราดหน้าไก่+
น า้ซุป+สาคเูปียก น า้เก๊กฮวย+ผลไม้รวม 

ผดับวบใสไ่ข่+ 
น า้ซุป 

ศกุร์ 25 โจ๊กไก่ 
นม UHT + 

ขนมปังแครกเกอร์ 
ต้มจบัฉ่าย +
กล้วยบวดชี น า้มะตมู+กล้วย แกงจืดฟัก 

 

ตอน... 15 วธิป้ีองกนัยุงกดัส่งตรงจากธรรมชาต ิ

ปราศจากสารเคม ี

เรียบเรียงข้อมลูโดยกระปกุดอทคอม 
             
          วิธีป้องกนัยงุกดั ในช่วงหน้าฝนแบบนีย้งุค่อนข้างชกุชมุเป็นพเิศษ หลาย
คนเลยโดนยงุตวัเลก็ ๆ บินมากดัจนเป็นตุ่มไปหมด แต่ถา้อยากป้องกนั

ยุงกดัโดยไม่เสีย่งอนัตรายจากสารเคม ีตอ้งรบีมาดู 

15 วธิป้ีองกนัยุงกดั สูตรเด็ดสง่ตรงจากธรรมชาตโิดย
เว็บไซต์ Huffington Post ที่รับรองว่าคณุจะรอดปลอดภยัจากพษิของ

http://www.kapook.com/
http://www.huffingtonpost.com/2014/06/07/bug-spray-mistakes_n_5447447.html?utm_hp_ref=mostpopular
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สารเคมีอย่างสิน้เชงิ แต่ก็ปราบยงุได้อยู่หมดัเลยละ่คะ่ 

 1. พยายามอยา่อยูใ่นทีม่ดืและอบัชืน้ 

          ถ้าสงัเกตดจูะเห็นได้ว่า ประชากรยงุจะค่อนข้างหนาแน่นในบริเวณที่มืด
และอบัชืน้ เพราะตามปกติแล้วยงุเป็นสตัว์ที่ไม่ชอบแสงสว่างเท่าไร ฉะนัน้หาก
คณุไม่อยากโดนยงุกดัก็พยายามอย่าไปอยู่ในที่มืดและอบัชืน้ดีกว่า หรือถ้า
จ าเป็นต้องอยู ่

จริง ๆ ควรเปิดพดัลมไลย่งุด้วยก็ดีค่ะ 

 2. กระเทยีมก็ชว่ยได ้

          กระเทียมเป็นสมนุไพรกลิน่ฉนุที่ยงุไม่ปลืม้เอามาก ๆ ซึ่งก็แปลได้ว่าหาก
คณุกินกระเทียมเข้าไป ยงุก็จะไม่กล้าเข้ามาใกล้เพราะได้กลิน่กระเทียมออกมา
จากผิวของคณุ ห่างไกลการโดนยงุกดัได้ง่าย ๆ แถมยงัได้ประโยชน์มากมายจาก
กระเทียมอกีต่างหาก 

  3. พรกิไทยด า ยุงก็ยี ้

          หากได้กลิน่ฉนุ ๆ ของพริกไทยด า เจ้ายงุร้ายทัง้หลายก็มีอนัต้องรีบบิน
หนีไปให้ไกล เพราะอย่างที่บอกว่ายงุเป็นสตัว์ทีไ่ม่ชอบกลิน่ฉนุทกุชนิด ไม่เกีย่ง
ว่าเป็นกลิน่เหม็นหรือหอมเลยละ่ อย่างนีก้็หมายความว่า หากคณุเองก็ไม่ค่อย
ปลืม้กบักลิน่และรสชาติของกระเทยีมนกั พริกไทยด าก็เป็นตวัเลอืกไลย่งุที่
น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกนั 

 4. ป้องกนัยุงดว้ยตน้สะเดา 

          สถาบนัวิจยัแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยผลวิจยัว่า ต้นสะเดามี
สรรพคณุในการไลย่งุได้เต็มประสทิธิภาพกว่าสเปรย์ไลย่งุหลายเท่า และไม่ว่าจะ
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เป็นต้นสะเดาสด ๆ หรือน า้มนัสกดัจากเมลด็สะเดา กส็ามารถน ามาป้องกนัยงุได้
อยู่หมดัเลยเชียวละ่ 

 5. หลกีเลีย่งผลติภณัฑใ์หก้ลิน่หอมออ่น ๆ 

          หากยงุไม่ได้กินเลอืดจากคนหรือสตัว์บางชนดิ เจ้ายงุเหลา่นีจ้ะเลอืกกิน
เกสรดอกไม้เป็นอาหารแทน ผู้ เชี่ยวชาญจงึเตือนว่า ถ้าคณุไม่อยากตกเป็น
เป้าหมายของฝงูยงุ พยายามเลีย่งผลติภณัฑ์ที่ให้กลิน่หอมคล้ายดอกไม้จะดีกว่า 
เนื่องจากกลิน่หอมคล้ายดอกไม้จะหอมหวนชวนกินมาก ๆ ในความคิดของยงุ
นัน่เอง 

 6. ไล่ยุงดว้ยน ้ามนัสกดัจากตะไครห้อม 

          ผลวิจยัที่เว็บไซต์ Huffington Post ได้เผยเอาไว้แสดงให้เห็นว่า 
น า้มนัสกดัจากตะไคร้หอมจะช่วยป้องกนัไม่ให้ยงุเข้ามายุ่มย่ามกบัคณุได้นาน
กว่า  

20 นาที ในขณะที่น า้มนัสกดัจากดอกเจอเรเนียมและน า้มนัถัว่เหลอืงก็สามารถ
ปกป้องคณุจากยงุได้นานถงึ 90 นาทีเป็นอย่างต ่าเชน่กนั แต่ดแูล้วน า้มนัตะไคร้
หอมจะเป็นตวัเลอืกที่หาง่ายและน่าใช้มากกว่าเนอะ เพราะตอนนีก้็มีตะไคร้หอม
ในรูปแบบสเปรย์มาให้เราฉีดป้องกนัยงุกนัแล้วด้วย 

 7. จุดเทยีนหอม 

          แม้ยงุจะโปรดปรานกลิน่หอมของดอกไม้และเห็นว่าเป็นอาหารอนัโอชะ 
(ในยามที่ขาดแคลนเลอืด) แต่กบักลิน่เทียนหอมเป็นข้อยกเว้นค่ะ แถมยงัเป็น
กลิน่ที่ยงุเกลยีดสดุ ๆ อกีต่างหาก ดงันัน้ถ้าคณุจดุเทียนหอมไว้รอบ ๆ บ้าน ก็จะ
ช่วยป้องกนัยงุได้เป็นอย่างดี ทัง้นีจ้ะเลอืกเทยีนหอมกลิน่ตะไคร้หอม หรือกลิน่อืน่ 
ๆ  
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ก็ตามความชอบเลยจ้า 

 8. ใส่เสือ้ผา้มดิชดิ 

          อกีหนึ่งวิธีป้องกนัยงุกดัที่คณุท าเองได้ง่ายมากโดยไม่ต้องพึง่
อปุกรณ์เสริมใด ๆ นอกจากแค่สวมใสเ่สือ้เสือ้ผ้าที่มิดชิด ดีที่สดุก็กางเกงขายาว  
เสือ้แขนยาว เสริมด้วยผ้าพนัคอคอยปัดและคลมุสว่นที่อยู่นอกร่มผ้าด้วยก็จะดี
มาก 

 9. กนิวติามนิ B1 

          ผลการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการของเมโย คลนิิก เผยว่า วิตามิน B1 
(ไทอะมิน) สามารถช่วยเปลีย่นกลิน่เลอืดในตวัเราให้กลายเป็นกลิน่ที่ไม่ยัว่ยวน
ยงุได้ โดยต้องบริโภควิตามิน B1(ไทอะมิน) ปริมาณ 75-150 มิลลกิรัมต่อวนั 
จึงจะเพยีงพอที่จะป้องกนัยงุไม่ให้มากดั 

 

 10. ก าจดัแหล่งน ้าขงัใหเ้กลีย้ง 

          ยงุเป็นสตัว์ที่วางไข่ในน า้ โดยเฉพาะแอง่น า้ทีเ่น่าขงั อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่อบั มืด และอบอุน่ ซึ่งยงุจะรู้สกึปลอดภยัมาก ดงันัน้ก็ควร
ส ารวจบริเวณรอบ ๆ บ้านของคณุเองว่า มีแอง่น า้ขงัอยู่ตรงบริเวณไหนบ้าง และ
หากพบก็จดัการเทน า้ที่ขงัอยู่ทิง้ให้หมดเกลีย้งไปซะดี ๆ จะได้ไม่มีที่ให้ยงุมา
วางไข่นะจ๊ะ 

 11. อยูใ่กล ้ๆ พดัลม 
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          นกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัโอไฮโอฟันธงว่ายงุไม่ใช่สตัว์นกับินที่ดีนกั แค่
แรงพดัลมก็ท าให้ยงุบินเซได้แล้วละ่ และในเม่ือรู้อย่างนีแ้ล้วก็พยายามอยู่ใกล้พดั
ลม ให้ลมจ่อไลย่งุดีกว่าเนอะ 

 12. อาศยัเคร ือ่งดกัยุง 

          ยงุมีลกัษณะบางอย่างที่คล้ายหิ่งห้อย ในเร่ืองชื่นชอบแสงไฟริบหร่ีอย่าง
ที่สดุ ดงันัน้เม่ือเห็นแสงไฟนวล ๆ จากเคร่ืองดกัยงุ ยงุเข้าก็จะเข้าไปติดกบั หนัเห
ความสนใจของยงุจากตวัเราได้เป็นอย่างดี ฉะนัน้แคเ่สยีบเคร่ืองดกัยงุเอาไว้ใน
บริเวณที่ยงุชกุชมุ ก็ช่วยก าจดัยงุได้เยอะเลยทีเดยีว 

 13. ปลูกตน้แคทนิป 

          ผลการศึกษาเม่ือปี 2001 บนัทึกเอาไว้ว่า น า้มนัต้นแคทนิปหรือต้น
กญัชาแมว มีคณุสมบตัิในการไลย่งุสงูกว่ายากนัยงุชนิดสารเคมีถึง 10 เท่าเลย
ทีเดียว อย่างนีก้็ปลกูแคทนิปไว้ในบ้านซะเลยน่าจะดี จะได้ทัง้ไลย่งุ และบ้านไหน
เลีย้งน้องเหมียวก็ได้อาหารเสริมของแมวไปด้วยอกีต่างหาก 

 14. ดืม่แอปเปิลไซเดอรก์นัยุง 

          แอปเปิลไซเดอร์เป็นอกีหนึ่งของสง่ตรงจากธรรมชาติที่สามารถใช้
ป้องกนัยงุกดัได้ โดยให้คณุผสมแอปเปิลไซเดอร์ประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ กบัน า้
สะอาดประมาณคร่ึงลติร จากนัน้ก็เขย่าให้เข้ากนัแล้วจิบบ่อย ๆ (ในกรณีที่อยู่ใน
พืน้ที่เสีย่งโดนยงุกดั) หรือหากอยากเพิม่รสหวานก็สามารถเติมน า้ผึง้ลงไปด้วยก็
ได้ค่ะ 

 15. ทาโลชัน่กนัยุง 
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          โลชัน่กนัยงุเป็นนวตักรรมป้องกนัยงุกดัทีไ่ม่ถงึกบัใหม่กิ๊กอะไร แต่ก็
สามารถไลย่งุได้อย่างมีประสทิธิภาพพอสมควร ทว่าการทาโลชัน่กนัยงุจะช่วย
ปกป้องผิวเราไม่ให้โดนยงุกดัได้เพยีง 23 นาทีเทา่นัน้ ซึ่งเพือ่ประสทิธิภาพใน
การป้องกนัยงุที่ยาวนานกว่านี ้ก็ต้องหมัน่ทาซ า้บ่อย ๆ นะคะ 

          แมยุ้งจะเป็นเพยีงแค่สตัวต์วัเล็กจิด๊เดยีวแต่

น ้าลายยุงก็เป็นพาหะน าโรครา้ยอยา่งไขเ้ลอืดออก

และโรคมาลาเรยี แถมยงัท าใหเ้ราเกดิอาการคนัและ

ทิง้รอ่งรอยตุ่มสแีดง ๆ ใหดู้ต่างหน้า ฉะนัน้ บ้านไหนที่ยงุชกุ
ชมุ และมกัจะโดนยงุกดัอยู่บ่อย ๆ ลองน าวิธีไล่ยงุทัง้หมดนีไ้ปใช้ไลย่งุกนัได้นะ
คะ แถมยงัเป็นสตูรไลย่งุจากธรรมชาติ รับรองความปลอดภยัร้อยเปอร์เซ็นต์จ้า 
 

 

 

 

 
ลบัสมองคุณหนู เตรยีมอนุบาล   
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 1   
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 2   
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 3  
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ชื่อผลงาน มือหรรษา 
เจ้าของ  ด.ญ.พรศิโรรัตน์   พรมฝาย  (น้องไออุน่) 
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หอ้งเตรยีมอนุบาล 1 (ครูนุ่ม)  
ที่มา   ตวัเรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 1  
ชื่อผลงาน ลกูโป่ง 
เจ้าของ  ด.ญ. พชิญ์ภสัสร   แสนยตุิธรรม  (น้องเพร์ิลลี)่   

หอ้งอนุบาล 1/1  (ครูอีด๊สดุา)  
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ที่มา   บคุคล – สถานที่แวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 2 
ชื่อผลงาน สงิโตเจ้าป่า 
เจ้าของ  ด.ญ.ศศธร   เสวก  (น้องข้าวปุ้ญ) 

  หอ้งอนุบาล 2/1  (ครูพงษ)์  
ที่มา   บคุคล – สถานที่ 
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ผลงานของหนู อนุบาล 3  
ชื่อผลงาน ระบายสสีถานที่บริเวณโรงเรียน 
เจ้าของ  ด.ญ.อารดา   ฉนัธนาภคั  (น้องฮานะ) 

หอ้งอนุบาล 3/1  (ครูปุก)    
ที่มา  โรงเรียน 
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ตอน..   พ่อแม่รงัแกฉนั  

ขอขอบคุณขอ้คดิดีๆ  จากทา่น ว.วชริเมธ ี
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เชื่อว่าพ่อแม่หลายคนในปัจจุบันรักลกูมาก ตามใจลกูทุกอย่าง ไม่ว่าลกูจะขอ
อะไร 
ก็ให้หมดทกุสิง่ ท าผิดก็ไม่ลงโทษ แถมไปโรงเรียนท าผิดคณุครูท าโทษก็โทรต่อว่า 
คุณครูอีกT_T เม่ือหลายครอบครัวเลีย้งลกูแบบผิดๆ เลยขอแบ่งปันข้อคิดดีๆ 
จาก 
ท่าน ว.วชิรเมธี ให้คณุพอ่คณุแม่ยคุใหม่ได้อา่นกนั ^^ 
 

1. พ่อแม่บางคนท ารา้ยลูกดว้ยการรกัเขามาก

เกนิไป ผลก็คือเกิดภาวะรักจนหลง ลกูของตนถกูทกุอย่าง ลกูของตนดีกว่าคน
อืน่เสมอ อนัสง่ผลให้ลกูกลายเป็นคนมีอตัตาสงู เชื่อมัน่ตนเองในทางที่ผิด ชอบดู
ถกูคน เป็นตวัปัญหา แต่ไม่ยอมรับว่าตนเป็นคนสร้างปัญหา 

 

2. พ่อแม่บางคน

ท ารา้ยลูกดว้ยการ

ตามใจเขามาก

เกนิไป ผลก็คือพอ่แม่กลายเป็น
ข้าช่วงใช้ของลกู สว่นลกูกลายเป็น 
"ลกูบงัเกิดเกล้า" ที่พอ่แม่ต้องยอม
ให้เขาทกุอย่าง ที่หนกักว่านัน้ก็คือ 
ถ้าพอ่แม่ไม่ยอมตามที่ลกูต้องการลกูบางคนก็ถงึขัน้ทบุตีท าร้ายพอ่แม่ 

 

3. พ่อแม่บางคนท ารา้ยลูกดว้ยการไม่กลา้หา้ม

ปรามสัง่สอนเมือ่ลูกท าผดิ ท าเลว ท าบาป ผลก็คือ ลกูสญูเสยี

http://campus.sanook.com/1370081/
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สามญัส านึก แยกแยะถกูผิดดีชัว่ไม่เป็น มองไม่เห็นเส้นแบ่งทางจริยธรรมว่า ดี
เป็นอย่างไร ชัว่เป็นอย่างไร จงึกลายเป็นนกัเลงอนัธพาล ระรานคนเขาไปทัว่ 

 

4. พ่อแม่บางคนท ารา้ยลูกดว้ยการใหเ้งินลูก

เพยีงอยา่งเดยีว ผลก็คือ ลกูไม่รู้จกัคณุค่าของเงิน ไม่เห็นคณุค่าของผู้ที่
หา และให้เงิน ยิง่ได้เงินมาก ยิ่งผลาญเงินเก่ง มีเงินเทา่ไหร่ก็ไม่พอใช้ และทัง้ๆที่
ใช้จ่ายเงินสงู แต่กลบัมีคณุภาพชีวิตต ่า 

 

5. พ่อแม่บางคนท ารา้ยลูกดว้ยการไม่ยอมใหลู้ก

เรยีนรูท้ีจ่ะพึง่ตนเอง เกรงว่าหากให้ลกูท าอะไรด้วยตนเองแล้วเขาจะ
ล าบาก ผลก็คือเม่ือโตขึน้ลกูกลายเป็นลกูแหง่ที่พึง่ตนเองไม่ได้ ท าอะไรด้วย
ตนเองไม่เป็น ยิง่เติบโตยิ่งเป็นตวัปัญหาของสถาบนัครอบครัว 

 

6. พ่อแม่บางคนท ารา้ยลูกดว้ยการไม่ยอม

ส่งเสรมิใหลู้กไดร้บัการศกึษาทีด่ ีมวัแต่สนใจลงทนุในการท า
ธุรกิจเป็นร้อยเป็นพนัล้าน แต่ไม่รู้จกัลงทนุในการสร้างลกูให้เป็นปัญญาชน ผลก็
คือลกูเติบโตแต่ตวั แต่ทว่ามีสติปัญญาที่ต ่าต้อย ขาดทกัษะการคิด การใช้เหตผุล 
การท างาน การเข้าสงัคม เขาไม่เพยีงแต่ไม่สามารถร่วมเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม
เท่านัน้แต่ยงัสร้าง ปัญหาให้สงัคมอกีต่างหาก 

 

7. พ่อแม่บางคนท ารา้ยลูกดว้ยการท าแต่งาน

สงัคมสงเคราะหน์อกบา้น โดยลมืไปว่าคนที่ตนต้องสงเคราะห์ก่อน
ดแูลก่อนต้องให้ความรักก่อนก็คือลกู ผลก็คือแม้จะกลายเป็นนกัสงัคมสงเคราะห์
ที่ประสบความส าเร็จนอกบ้าน สงัคมสรรเสริญ แต่กลบัเป็นพอ่แม่ที่ล้มเหลวใน
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บ้าน และลกูกลายเป็นเด็กที่ขาดความรัก ความอบอุน่ ไม่พร้อมจะแบ่งปันความ
รัก และความอบอุน่ให้ใคร 

8. พ่อแม่บางคนท ารา้ยลูกดว้ยการไม่รูจ้กัยก

ยอ่งชมเชยลูกเมือ่เขาประสบความส าเรจ็ในการ

เรยีน ในการท างาน หรือในการท ากิจกรรมใดๆ ก็ตาม ผลก็คือลกูกลายเป็น
คนใจคอคบัแคบ ยกย่องชมเชยใครไม่เป็น เม่ือเห็นคนอืน่ได้ดีมีความส าเร็จ เขา
จึงเป็นนกัอจิฉาริษยาตวัฉกาจ ทีจ้่องแต่จะหาทางท าลายคณุงามความดีของคน
อืน่ 

 

9. พ่อแม่บางคนท ารา้ยลูกดว้ยการไม่รูจ้กัสอน

เขาใหรู้จ้กับาปบุญคุณโทษ ผลก็คือ เม่ือโตขึน้ เขาจึงพร้อมผละ
หนีพอ่แม่ไปอย่างไม่รู้สกึผิด ไม่เห็นความจ าเป็นว่า การเป็นลกูที่ดีนัน้ จะต้อง
กตญัญกูตเวทีต่อพอ่แม่ของตนอย่างไร 

 

10. พ่อแม่บางคนท ารา้ยลูกดว้ยการไม่สอนลูก

ใหรู้จ้กัการบ าเพ็ญตนเป็นผูใ้ห ้ผลก็คือเม่ือโตขึน้เขาจึง
กลายเป็นคนเห็นแก่ตวัอย่างร้ายกาจ คิดแต่จะกอบโกย คิดถึงแต่ประโยชน์
สว่นตวัจนมองไม่เห็นหวัคนอืน่ แทนที่จะถือหลกั "ยิ่งรวยยิ่งให้ ยิ่งได้ยิ่งแบง่"กลบั
ถือหลกั "ยิ่งรวยยิง่คอร์รัปชัน่ ยิง่แบ่งปันยิง่สญูเสยีเปลา่" 

 

11. พ่อแม่บางคนท ารา้ยลูกดว้ยการไม่ยอมให้

ลูกรูจ้กัตดัสนิใจดว้ยตนเอง ผลก็คือ ลกูกลายเป็นคนขาดความ
เชื่อมัน่ในตนเอง ไม่กล้าคิด ไม่กล้าพดู ไม่กล้าท าอะไร สง่ผลให้ไร้ภาวะผู้น า ต้อง
เดินตามคนอืน่โดยดษุฎี 
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12. พ่อแม่บางคนท ารา้ยลูกดว้ยการไม่สอนให้

ลูกรูจ้กัสมบตัขิองผูด้ ีผลก็คือเขากลายเป็นคนหยาบกระด้างทัง้ทาง
กาย ทางใจ ใจคอโหดหินทมิฬชาติ ขาดความสภุาพอ่อนน้อม ขาดสมัมาคาราวะ 
ไม่รู้จกักาลเทศะ ไม่รู้จกัประมาณตน ครองตน ครองงานไม่เป็น ไม่เห็นคณุค่า
ของระเบียบประเพณี กฎหมาย จรรยาจารีตของสงัคม ไม่เคารพในศกัด์ิศรีแห่ง
ความเป็นคนดีของเพือ่นมนษุย์ 

13. พ่อแม่บางคนท ารา้ยลูกดว้ยการไม่แนะน า

ใหลู้กรูจ้กัคบเพือ่นทีเ่ป็นกลัยาณมติร (เพือ่นแท)้ ผล
ก็คือรอบกายของเขาจึงมีแต่บาปมิตร (เพือ่นเทยีม) คอยประจบสอพลอ คอย
หลอกลอ่ให้ท าความเลวทรามต ่าช้า ติดสรุา ยาเสพติด น าพาชีวิตไปในทาง
เสยีหาย ตกอยู่ใต้วงัวนของอบายมขุ สนกุสนาน ไม่สนใจหาแก่นสารให้กบัชีวิต 

 

14. พ่อแม่บางคนท ารา้ยลูกดว้ยการไม่รูจ้กั

สรา้งสภาพแวดลอ้มใหลู้กเป็นคนรกัการอา่น รักการ
เขียน รักการเรียนรู้ รักการเดินทาง ปลอ่ยให้เขาศึกษาหาความรู้ด้วยตวัเองไป
ตามยถากรรม ผลก็คือเขากลายเป็นคนหตูาคบัแคบ ขาดความรู้พืน้ฐาน ขาด
ความรู้รอบตวั ขาดความกระตือรือร้น ไม่มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การคิด พดู ท า ไม่
เฉลยีวฉลาดปราดเปร่ือง ขาดความแหลมคม ตามไม่ทนัโลก ตกข่าว เป็นคนว่าง
เปลา่ทางความรู้ (รอบตวั) ความคิด จิตใจ และไม่มีรสนิยมอย่างอารยชน 
 

 
 

http://campus.sanook.com/archive/u-life/knowledge/latest/all/
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หอ้ง Nursery 1  (ครูนุ่ม) 

ตอน...... อุลตรา้แมน 

 เช้าวนัหนึง่น้องภกู าลงัระบายส ี

น้องนาม ิ : ว๊าว! น้องภเูก่งจงัเลย 
น้องภ ู  : ก็น้องภเูป็นอลุตร้าแมนครับ 

น้องนามิ  : อลุตร้าแมนใสช่ดุสแีดงนะ 
น้องภ ู  : อลุตร้าแมนเหมือนกล้วยหอมนี่แหละ 
น้องนามิ : 55555 อลุตร้าแมนแปลงร่างเป็นกล้วยหอมแล้ว 
 

หอ้ง K.1/1 (ครูอีด๊ สุดา) 

ตอน.......อยา่พลาดใหห้นูเห็น  

เช้าวนัหนึง่เด็กก าลงัเข้าแถว พอเพลงชาติขึน้ครูอีด๊ก็พนมมือ แต่แล้วก็ต้องสะดุ้ง
เม่ือได้ยินเสยีงน้องเจนิหนี่หวัเราะลัน่ “555555” ครูอีด๊รีบส ารวจความ
บกพร่องของตนเองทนัที  พอรู้ตวัก็รับเอามือลงแต่น้องเจินหนี่ก็ยงัคอยหนัมองว่า
ครูอีด๊จะพลาดอะไรอกี 5555 
 

หอ้ง K.1/2 (ครูปัด) 

ตอน....... ผดิภาษา 

วนัจนัทรม์เีรยีนภาษาจนีและต่อดว้ยภาษาองักฤษ 

ทัง้2วชิาจะเรยีกชือ่ใหเ้ด็กยกมอืตอบเป็นภาษาที่

เรยีน พอถงึวชิาเรยีนภาษาองักฤษ 
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T.เพญ็  : เรียกชื่อเด็กทีละคน 
เด็กๆ      : ยกมือแล้วตอบ “am here” 
T.เพญ็  : เรียกชื่อน้องเฟิส 
น้องเฟิส     : ยกมือแล้วตอบ “เต้า” 
T.เพญ็  : What! 
คณุครู    : น้องเฟิส “เต้า” ไว้ตอบภาษาจีนนะ 
ทกุคนหวัเราะ สบัสนเลก็น้อยเรียนต่อกนั2ภาษา 

หอ้ง K.1/3 (ครูบ)ี 

ตอน....... วชิาภาษาไทย  

ครูบี    : น้องศีล อนันีต้วัอะไรค่ะ 
น้องศีล    : D ด็อกซ์เหมียวๆ 
ครูบี    :  น้องศีลไม่ใช่เหมียวๆนะ 
        อา่นว่า D ด็อกซ์สนุขั ไหนลองพดูอกีทีซิ! 
น้องศีล  : ออ่ D ด็อกซ์สนุขัหรอ.... 
 

หอ้ง K.1/4 (ครูปุ๋ย) 

ตอน....... ว.วา่ว 

ครูจอย   : ชีพ้ยญัชนะ ฬ จฬุา 
น้องนฐัฎ์  : ว.ว่าว 
ครูจอย   : 55555 ฬ จฬุาค่ะ ไม่ใช่ ว.ว่าว 
 

หอ้ง K.2/1 (ครูพงษ)์ 

ตอน....... หางเสยีงอยูไ่หน 
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ครูพงษ์  : เคนจิเขียนเสร็จรึยงัค่ะ 
น้องเคนจิ  : เสร็จนานแล้วครับ 
น้องปณุณ์  : เคน......พดูกบัคณุครูต้องมีหางเสยีงด้วยนะ 
น้องเคนจิ  : ปณุณ์ปณุณ์ก็พดูกบัเคนจิไม่มีหางเสยีงเหมือนกนั  
    พดู เคน.....เคน ไม่มีค าว่าจิเลย 

 

 

หอ้ง K.2/2 (ครูอีด๊ ปิยมนสั) 

ตอน....... กนัน ้าไดอ้ยา่งเดยีว 

 ขณะที่ครูเห็นน้องอลัม่อนด์ใสส่ร้อยพระเส้นใหญ่มานัน้ 

ครูอีด๊   : น้องอลัม่อนด์ พระกนัผีหลอกได้มัย๊ 

น้องอลัม่อนด์ : ไม่ได้ครับ 

ครูอีด๊   : แล้วกนัครูได้รึเปลา่ 
น้องอลัม่อนด์ : ไม่ได้ครับ 

ครูอีด๊  : เอ้า!!! แล้วที่แขวนมากนัอะไรได้ 

น้องอลัม่อนด์ : กนัน า้ได้อย่างเดียวครับ 

 

หอ้ง K.3/1 (ครูปุก) 

ตอน....... นบัเลข 

 ขณะที่ครูก าลงัสอนนบัเลข น้องพอใจก าลงัเลน่อยู ่
คณุครู  : น้องพอใจช่วยนบัเลขหน่อยค่ะ 
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น้องพอใจ   : หนไูม่นบัค่ะ เพราะหนพูดูค าว่าครับไม่ได้หนเูป็นผู้หญิงค่ะ 
คณุครู  : ?????? 
 

หอ้ง K.3/2 (ครูติง่) 

ตอน....... เกลา้ผม 

 ขณะที่ครูติ่งเกล้าผมให้น้องไอร์เสร็จ 
น้องนินจา  : มองน้องไอร์แล้วพดูว่า “ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน” 
น้องไอร์  : สวยนะ ผมเราสวยอยู่นะ 
น้องนินจา  : ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 5555 
เพือ่นๆ  : 55555 

 

ภาพกจิกรรมในโรงเรยีน 
โครงการเพือ่นรัก ACE (Asean Economic Community) แต่งกาย

อาเซียน   

 
กิจกรรม ประชมุผู้ปกครอง อนบุาล 2,3 เร่ืองการเตรียมตวัเรียนประถม 
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กิจกรรม นิทานเพือ่นรัก วนัที่ 14 สงิหาคม 2558 

 
โครงการ Happy to learn English ครูต่างชาติน าเต้นประกอบเพลง

หน้าแถว 

 
 

โครงการเพือ่นรัก ACE (Asean Economic Community)เรียนรู้
อาเซียน 

 
กิจกรรม Cooking สลดัผกั 
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เก็บตกกิจกรรมวนัแม่ กบัภาพแม่ลกู วนัที่ 11 สงิหาคม 2558 
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สวสัดคี่ะ....  ..อากาศช่วงนี ้เปลีย่นแปลงและฝนตกบ่อย รักษาสขุภาพด้วย
นะคะ โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ภูมิต้านทานไม่เหมือนผู้ ใหญ่ ควรให้ร่างกายอบอุ่นอยู่
เสมอ ฝึกให้หมัน่ล้างมือ และดื่มน า้เปลา่เยอะๆ ฝากช่วยกนัดแูลเด็กๆด้วยนะคะ 
จลุสารฉบบันีมี้สาระต่างๆที่น่าสนใจเช่นเคย ขอเชิญติดตามในฉบบัได้เลยค่ะ... 
 
ปรชัญา

โรงเรยีน 
คอลมัน ์ เร ือ่ง... หน้า 

สง่เสริม 
ความเป็นไทย 

IQ 
ทัว่ทิศทัว่ไทย 

ห่วง “มือเท้าปาก” พบไวรัสสาย
พนัธุ์รุนแรง “EV71” ระบาด

มากขึน้ 
1 

ใฝ่หาความรู้ 
IQ AQ SQ 

ข่าวสารทาง
โรงเรียน 

กิจกรรมของโรงเรียน 3 

สรรหามาเลา่ 15 วิธีป้องกนัยงุกดัสง่ตรงจาก
ธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี 

10 

สบัสมอง
คณุหน ู

ฝึกสมองประลองปัญญา 15 

เร่ืองของหน ู ผลงานสร้างสรรค์ของเด็ก  ๆ 19 
ควบคูจ่ริยธรรม 

MQ 
ของดีข้างวดั พอ่แม่รังแกฉนั 23 

น าพาสูค่วามสขุ 
EQ 

คณุหนคู า้..ข า หวัเราะกบัความน่ารักของเดก็  ๆ 26 

 
บ.ก.+ครูแหม่ม/คอลมัน์+ครูสดุา/พิชิต/รสชรินทร์/เมธาวี /พิมพ์+ครูอุย๋/ตรวจทาน+ครูนก/โรเนียว+ครูมาด 
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จลุสารสายสมัพนัธ์แสงอารีย์ ฉบบัที่ 130 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 

 

 

 
กจิกรรมในโรงเรยีน  

 


	ตอน...ห่วง “มือเท้าปาก” พบไวรัสสายพันธุ์รุนแรง “EV71” ระบาดมากขึ้น
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	11.รณรงค์เรื่องการล้างมือ ด้วยน้ำสบู่
	12.ให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันโรค ทางจดหมาย/จุลสาร
	ป้ายติดประกาศในโรงเรียน และเว็บไซด์
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	ตอน... 15 วิธีป้องกันยุงกัดส่งตรงจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี
	ตอน..   พ่อแม่รังแกฉัน
	ภาพกิจกรรมในโรงเรียน
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	กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง อนุบาล 2,3 เรื่องการเตรียมตัวเรียนประถม
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