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ตอน...คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ 
  

ณ ใจกลางของ คิสส์ซาเนีย กรุงเทพ คือ ความตื่นตาตื่นใจสุดสร้างสรรค์ ที่ได้

ย่อส่วนเมืองใหญ่มาเป็นเมืองจําลอง

สําหรับเด็กวัย 4-14 ปี ซึ่งจะเติมเต็ม

จินตนาการในการเรียนรู้และสนุกไปกับ

การสวมบทบาททํางานอาชีพในฝัน ที่

จะช่วยพัฒนาให้ เด็กๆได้ เรียนรู้และ

เสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิต ทั้งใน

เรื่องการตัดสินใจ การทํางานร่วมกับ

ผู้อื่น รวมถึงการจัดการทางการเงิน  

ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ส นุ ก กั บ อ า ชี พ ไ ด้

หลากหลายกว่า 80 อาชิพ ระหว่างที่

เด็กๆสนุกกับการทํางาน คุณพ่อคุณแม่

ส ามา รถพั กผ่ อนใน “ห้ อ ง รั บ รอ ง

ผู้ปกครอง” ที่กว้างขวางและสะดวกครบครัน นอกจากนี้ยังมีโซนที่ออกแบบกิจกรรม

และคัดสรรของเล่นมาเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยสําหรับเด็กเล็ก โดยเฉพาะเรียนว่า 

“บ้านเออบาโน” 

 คุณสามารถให้ความสนุกสนานซึ่งเด็กต้องการในวันที่ไปพร้อมๆกับความรู้ที่

เขาต้องการในวันหน้า ที่คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 

0 2683 1888 



 
 

2 

 

 

 

   



 
 

3 

  

 

 ในปีการศึกษานี้ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลลงกรณ์ จํานวน 4 

คน มาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู สาขาการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ค่ะ 

 1. นางสาวมุกดา  สุขอินทร์  ชื่อเล่น ครูมุก  ห้อง K.2/1  

 2. นางสาวรัตนา  คํามุ้ย  ชือ่เล่น ครูรัตน์  ห้อง K.2/2 

 3. นางสาวยุวดี  คําเพราะ ชื่อเล่น ครูป้อม  ห้อง K.3/1 

 4. นางสาวจุฑารัตน์ จันทรวิมล ชื่อเล่น ครูปุ๋ย  ห้อง K.3/2 

  ขอขอบคุณในความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง กรณีเด็กป่วย หรือ โรงเรียน

ตรวจพบวา่เดก็มไีข ้เป็นหวดั ไอ ท่านผู้ปกครองให้ความร่วมมือโดยนําเด็กไปรักษา

ที่บ้านให้หายป่วยก่อน จึงมาเรียนตามปกติ เพื่อป้องกันการติดต่อถึงเด็กคนอื่นๆค่ะ   

 ตั้งแต่เปิดภาคเรียนมา โรงเรียนกําลังฝึกฝนเด็กๆเรื่องการช่วยเหลือตนเอง 

และ การฝึกหัดอ่านเขียน จึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่านดังนี้ 

 1. ฝึกเด็กๆให้ช่วยเหลือตนเองที่บ้าน เช่นทานข้าว  ดื่มนม เก็บที่นอน 

 2. มาโรงเรียนก่อนเข้าแถว 30 นาที (เข้าแถวเวลา 08.20) เพื่อมีเวลา

ทบทวนบทเรียนในห้องเรียน 

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครอง

นักเรียนใหม่ เพื่อชี้แจงนโยบาย หลักสูตรการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้

ผู้ปกครองพบปะครูประจําชั้น 
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ท่านผู้ปกครองสามารถชําระค่าเทอม โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร  ชื่อบัญชี

โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ดังนี้ 

 

1. ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ เลขที่ 153-2-05443-2      

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนประชาอุทิศ (ทุ่งครุ) เลขที่ 465-0-18657-9 

 หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่ง Faxหรือ E-mail มาที่ 02-872-

7830 และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งนะคะ  

 ผู้ปกครองที่ฝากค่ า เรี ยนมากับบุคลากรของโรงเรียน  กรุณา เรียก

ใบเสรจ็รบัเงนิจากบุคลากรทา่นนัน้ทกุครัง้นะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ

นะคะ 

 และสําหรับผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 3 ที่ต้องการขอใบรับรอง ขอความ

กรุณามาชําระค่าเล่าเรียนให้เรียบร้อยนะคะ ขอขอบคุณหากท่านชําระแล้วค่ะ 

 โรงเรียนจะส่งข่าวสารถึงผู้ปกครองทาง E-mail นะคะ ผู้ปกครองใหม่ ท่าน

ใดยังไม่ได้แจ้งที่อยู่ E-mail แก่โรงเรียนและผู้ปกครองท่านใดไม่ได้จดหมายทาง 

e-mail กรุณาแจ้งมาได้ที่ e-mail: sangaree@sangaree.ac.th หรือแจ้งผ่านทาง 

Line ของครูประจําชั้นค่ะ  

mailto:sangaree@sangaree.ac.th
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 วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2258 สํานักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก จัดกิจกรรมอบรม

เชิงปฏิบัติการ “พลังนิทาน พลังเด็ก ครั้งที่ 12” หัวข้อ “สร้างพัฒนาการเด็กด้วย

นิทานเสริมปัญญา” มีผู้อบรมดังนี้ 

 ครูปวีณา   ทรงเกียรติวุฒิ  ครูปุ๋ย 

 ครูสรัณญา   โสดา  ครูบี 

 ร.อ.(ญ)ไผททิพย์ พรมผาย คุณแม่น้องไออุ่น ห้องเตรียมอนุบาล 

 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2558 พนักงานประกอบอาหารของโรงเรียนไป

ร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ณ สํานักงานเขตราษฎร์

บูรณะ 

 

  ขอความกรุณาท่านผู้ปกครอง ที่มารับ-ส่งนักเรียน จอดรถข้างกําแพงรั้วของ

โรงเรียนได้ไม่เกิน 15 นาทีนะครับ เพื่อมิให้การจราจรติดขัด ขอขอบคุณในความ

ร่วมมือครับ   

 เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน จึงขอแจ้งเส้นทางลัดดังนี้ 

- ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได้ 

- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 33 

หากเลี้ยวซ้าย ออกสุขสวัสดิ์ 62 ได้ครับ 
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 ขณะนี้ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดศูนย์พัฒนาการ

เด็ก B Smart Center เปิดให้บริการต่างๆเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กตั้งแต่วัย 0-18 

ปี เช่น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  นักแก้ไขการพูด  นักจิตวิทยาพัฒนาการ  ครู

การศึกษาพิเศษ แก้ปัญหา เด็กที่มีพัฒนาการช้า มีปัญหาเรื่องสมาธิ ปัญหา

พฤติกรรม ปัญหาการเรียน เช่น LD(Learning disabilities) ฯลฯ นัดหมายล่วงหน้า

ได้ที่ โทร.02-109-9111 ต่อ 1800 หรือ 1745 

 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ 

เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักโทษของการสูบบุหรี่ 

 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2558 บริษัท ดูเม็กซ์ ประเทศไทย จํากัด มาจัด

กิจกรรมพร้อมออกบูธ เพื่อแจกนม Dumex Hi-Q และกิ๊ฟเซ็ทแก่เด็กๆ ส่งเสริมการ

ดื่มนมให้แก่เด็กๆ 

 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2558  เวลา 08.30-09.30 น. ผลิตภัณฑ์

เอนฟาโกร เอพลัส มาจัดกิจกรรม "360 อัจฉริยะรอบด้านกับเอนฟาโกร เอพลัส" 

เพื่อเสริมสร้างทักษะความฉลาดรอบด้านของเด็กๆ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฉลาดเรียนรู้ 

(Intellectual skill) ฉลาดเคลื่อนไหว (Motor skill) ฉลาดอารมณ์ (Emotion 

skill) ฉลาดสื่อสาร (Communication skill) 
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 โครงการ Happy to learn English จัดกิจกรรมโดยครูต่างชาติ นําเด็ก

เต้นประกอบเพลงภาษาอังกฤษในตอนเช้าค่ะ 

โครงการเรารกัวฒันธรรมไทย จัดกิจกรรมให้เด็กฝกึมารยาทตา่งๆ ในช่วงเขา้

แถว ดังนี้ การฝึกก้มเดินผ่านผู้ใหญ่ การเข้าแถว การไหว้ การพูดจา การกล่าว

ขอบคุณ การขอโทษ ค่ะ 

 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2558 โรงเรียนได้นําเด็กๆอนุบาล 2 และ 3 

ไปทัศนศึกษา คิสส์ซาเนีย  เด็กๆได้รับความรู้และความสนุกสนานกันถ้วนหน้าค่ะ 

  
รายการอาหารกลางวัน ประจําเดือน มิถุนายน 2558 

รายการอาหารประจําสัปดาห์ที่ 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 
อาหารวา่งบา่ย อาหารเยน็ 

จ. 1 ม.ิย. 

58  

ข้าวต้ม+ 

กุนเชียงทอด 

นม UHT +ขนม

ปังแครกเกอร์ 

ข้าวสวย+แกงจืดเต้าหู้

ผักกาดขาว+วุ้น

น้ําหวาน 

น้ํามะตูม+สับปะรด 

ข้าวสวย+ไส้

กรอก+ผัด

เปร้ียวหวาน 

+น้ําซุป 

อ. 2 

มิ.ย. 58 
ซุปมักกะโรนี 

นมUHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืดไข่น้ํา+

เฉาก๊วย 

น้ําหวานเฮลบลูบอย+

แอปเปิล้ 
บะหมี่น้ํา 

พ. 3 

มิ.ย. 58 
โจ๊กไก่ 

นมUHT+ 

เซี่ยงไฮ ้

ข้าวสวย+แกงจืด

สาหร่าย+สาคูเปียก

ข้าวโพด 

น้ําอัญชัน+สาลี่ ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น 

พฤ. 4 

มิ.ย. 58 

ข้าวต้ม+ไข่เจียว

ใส่ต้นหอม 

นมUHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวไก่แดง+น้ําซุป+

กล้วยบวชชี 
น้ําเก๊กฮวย+ฝรั่งจิ้มบ๊วย 

ข้าวผัดไส้กรอก+

น้ําซุป 
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ศ. 5 

มิ.ย. 58 

ข้าวต้มไก่

ทรงเครื่อง 

น้ําเต้าหู้+ขนมปัง

แครกเกอร ์

บะหมี่น้ําไก่สับ/หมู

สับ+วุ้นน้ําหวาน 

น้ํากระเจี๊ยบใส่พุทรา

จีน+มะละกอ 

-ข้าวสวย+

แตงกวาผัดใส่ไข่+

น้ําซุป 

รายการอาหารประจําสัปดาห์ที่ 2 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 
อาหารวา่งบา่ย อาหารเยน็ 

จันทร์ 8 ข้าวต้มไก ่
นมUHT+ขนมปัง

แยม 

ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก+่วุ้น

น้ําหวาน 
น้ําเก็กฮวย+มะละกอ 

ข้าวผัดไส้กรอก+

น้ําซุป 

อังคาร 9  
ผัดมามา่ใส่ไส้

กรอก+น้ําซุป 

นมUHT+ 

ขนมปังฟันโอ 

ข้าวสวย+ต้มยําไก่ใส่

เห็ด+สาคูเปียก 
น้ําใบเตย+แอปเป้ิล ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น 

พุธ 10 เส้นใหญ่น้ํา 
นมUHT+ 

ปักกิ่งรสนม 

ข้าวสวย+แกงจืดเต้าหู้

ผักกาดขาว+มันต้ม

น้ําตาล 

น้ําอัญชัญ+ 

แคนตาลูป 

ข้าวสวย+ไก่ทอด

กระเทียม 

พฤหัสฯ 

11 
แกงจืดมักกะโรนี 

นมUHT+ 

ขนมปังแยม 

เส้นใหญ่น้ําลูกชิ้นไก่+

เฉาก๊วย 

น้ํากระเจี๊ยบผสม

พุทราจีน+ 

ฝร่ังจิ้มบ๊วย 

ข้าวสวย+ไข่เจียว+

น้ําซุป 

ศุกร์ 12 
ข้าวต้ม+กุนเชียง

ทอด 

น้ําเต้าหู้+ 

ขนมแคร็กเกอร ์

ข้าวสวย+แกงจืดไข่น้ําใส่

ผักรวม+กล้วยบวชชี 
น้ําตะไคร้+แอปเป้ิล 

ข้าวสวย+กะเพรา

ไก่สับ+น้ําซุป 

 รายการอาหารประจาํสัปดาห์ที่ 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 
อาหารวา่งบา่ย อาหารเยน็ 

จันทร์ 15 
แกงจืด

มักกะโรนี 

นม UHT+ 

เซี่ยงไฮ ้

ข้าวสวย+ต้มจับฉ่าย+

ฟักทองแกงบวด 
น้ําใบเตย+มะละกอ 

เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊ว+

น้ําซุป 

อังคาร 16 ข้าวต้มไก ่
นม UHT+ 

ขนมปังสังขยา 

ข้ า วผัดไส้ กรอก+น้ํ า

ซุป+รวมมิตรน้ําแข็งใส 

น้ําเกก๊ฮวย+ผลไม้

รวม 

ข้าวสวย+แกงจืด

วุ้นเส้น 

พุธ 17 
ข้าวสวย+แกง

จืดไข่น้ํา 

นม UHT+ขนม

ปังแคร็กเกอร์ 

ข้าวสวย+กะเพราไก่

สับ+น้ําซุป+สาคูเปียก 

น้ํากระเจี๊ยบผสม

พุทราจีน+กล้วย 
บะหมี่น้ํา 

พฤหัสฯ 18 
ข้าวต้ม+

กุนเชียงทอด 

นม UHT+ขนม

ปังแยม 

ข้าวสวย+แกงจืดเต้าหู้

ใส่สาหร่าย+เฉาก๊วย 
น้ําตะไคร้+แอปเป้ิล ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น 

ศุกร์ 19 โจ๊กไก่ 
น้ําเต้าหู้+ขนมปัง

แคร็กเกอร ์

ข้าวสวย+ไข่พะโล้+วุน้

น้ําหวาน 
น้ํามะตูม+สาลี่ 

ข้าวสวย+แตงกวา

ผัดไข่ 
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รายการอาหารประจําสัปดาห์ที่ 4 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 
อาหารวา่งบา่ย อาหารเยน็ 

จันทร์ 22 เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+คุกกี้

แซนวิชไส้ครีมรส

นม(ฟันโอ) 

ข้าว+ต้มยําไก่ใส่เห็ด+

ข้าวเหนียวเปียก 
น้ําอัญชัญ+ผลไม้รวม 

ข้าวสวย+ไข่เจียว+

น้ําซุป 

อังคาร 23 ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น 
นม UHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวผัดกุนเชียง+น้ํา

ซุป+ถั่วเขียวต้มน้ําตาล 
น้ําใบเตย+กล้วยน้ําว้า 

มาม่าผัดใส่ไข่+

น้ําซุป 

พุธ 24 
ข้าวสวย+แกง

จืดสาหร่าย 

นม UHT+ขนม

ปังแคร๊กเกอร์ 

ข้าวราดหน้าไก่+น้ํา

ซุป+กล้วยบวชชี 
น้ําลําไย+แอปเป้ิล 

ข้าวสวย+ไส้กรอก

ผัดเปรี้ยวหวาน+

น้ําซุป 

พฤหัสฯ25 โจ๊กไก่ 
นม UHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืดวุ้น

เส้นผักกาดขาว+วุ้น

น้ําหวาน 

น้ําเก๊กฮวย+สาลี่ 
ข้าวสวย+ไก่ทอด

กระเทียม+น้ําซุป 

ศุกร์ 26 ข้าวต้มไก ่
น้ําเต้าหู้+ขนมปัง

แคร๊กเกอร ์

ข้าวสวย+ไข่พะโล้+

เฉาก๊วย 

น้ําแดงเฮบลูบอย+แอป

เปิ้ล 

ข้าวสวย+แกงจุด

ฟัก 

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2558 โรงเรียนจัดกิจกรรมสงกรานต์ เพื่อให้เด็กๆ

ได้รู้จักประเพณีไทย โดยมีกิจกรรมสงฆ์น้ําพระ รดน้ํา รับพรจากครู เล่นสงกราต์และ

เล่นการละเล่นไทย 

 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 ทีมทันตแพทย์จากโรงพยาบาล

ราษฎร์บูรณะ จะมาเคลือบฟลูออไรด์และตรวจสุขภาพฟันให้กับเด็กๆ ค่ะ  

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 โรงเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้

เด็กๆได้รู้จักประเพณีไหว้ครูและมีโอกาสได้แสดงความกตัญํูกตเวทิตาค่ะ 
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เรื่องที่ 1 เมื่อหนูเจอคนแปลกหน้า อย่าไว้ใจ! 

 
เรื่องที่ 2  5 เคล็ด(ไม่)ลับ เลี้ยงลูกฉลาด 5 Secrets to raising a smart baby 
ที่มา : www.okmd.or.th 

 1. สัมผัสรักจากพ่อแม่  การโอบกอด สัมผัสจากพ่อแม่ สร้างความผูกพัน 

และความรู้สึกปลอดภัยมั่นคงให้กับลูกน้อย 

 2. คุยเฟื่องเรื่องรอบวัน  การพูดคุยกับลูกทุกวัน ช่วยเพิ่มคําศัพท์ให้กับคลัง

คําในสมองของลูกน้อย 

 3. หน้าทะเล้นกับลูก ลูกจะจดจําการแสดงสีหน้าของพ่อแม่ ช่วยพัฒนาทักษะ

การสื่อสารให้กับลูกน้อย 

http://www.okmd.or.th/
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 4. เคลื่อนไหวตามใจลูก การให้ลูกได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระ ตามสิ่งเร้า

ทางการมองเห็น การได้ยิน ช่วยพัฒนาสมาธิ และการใส่ใจจดจ่อต่อสิ่งต่างๆ 

 5. ชี้ชวนคุย การพูดคุยพร้อมกับชี้ชวนให้ลูกมองสิ่งที่พูดถึงจะช่วยให้

พัฒนาการภาษาของลูกเร็วขึ้น 

 
ลับสมองคณุหนเูตรียมอนุบาล   

ให้นักเรียนระบายสีสัตว์ชนิดเดียวกันด้วยสีเดียวกัน 
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ลับสมองคณุหนอูนุบาล 1   

ให้นักเรียนลากเส้นพาแม่หนอนไปหาลูกหนอน 
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ลับสมองคุณหนู อนุบาล 2   

ให้นักเรียนจับคู่ภาพกับเสียงร้องที่สัมพันธ์กัน 
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ลับสมองคุณหนู อนุบาล 3  
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ชื่อผลงาน ดินสอของหนู 

เจ้าของ  ด.ช.กรณ์ทณัฏฐ์  วสุนทราธร  (น้องบีเทิล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

หอ้งเตรยีมอนบุาล 1 (ครนูุม่)  

ที่มา   วิชาการ 
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ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน ตัวฉัน 

เจ้าของ  ด.ญ. ทิตชญา  กลกิจเกรียงไกร  (น้องจุนจุน)   

หอ้งอนบุาล 1/2 (ครปูดั)  

ที่มา   ตัวเด็ก 
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ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน ตัวฉัน 

เจ้าของ  ด.ญ.ตัสกีน  มุสตาปา  (น้องตัสกีน) 

  หอ้งอนบุาล 2/1  (ครพูงษ์)  

ที่มา   ตัวเด็ก 
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ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน กรอบรูปหรรษา 

เจ้าของ  ด.ญ.ณัชชา   วิทยวรกุล  (น้องน้้าผึ้ง)  

หอ้งอนบุาล3/2  (ครตูิ่ง)    

ที่มา  ตัวเรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 

    
 

ตอน.. 10 สิ่งของใน ‘ถังสังฆทาน’ ที่มีประโยชน์ต่อพระสงฆ์มากที่สุด 

 

ไหนๆ ก็เป็นช่วงวันสําคัญทางพุทธศาสนาทั้งที เชื่อว่าบรรดาพุทธศาสนิกชน

หลายๆ คนคงเข้าวัดทําบุญกันแล้วสิ และเชื่อว่าหนึ่งในสิ่งที่ขาดไม่ได้ของการทําบุญ

สมัยนี้ นั่นคือการถวายสังฆทานที่บางคนก็เตรียมมาด้วยตัวเอง ส่วนอีกหลายๆ คนคง

เน้นสะดวกไปซื้อที่ทางวัดจัดไว้ให้ แน่นอนว่าของที่เอามาใส่ในถังสังฆทานนั้นก็มี

มากมายแตกต่างกันไป เราเองก็ไม่แน่ใจว่าพระท่านจะได้ของที่ว่านี้ไปใช้หรือไม่ งั้น

ลองมาดูผลสํารวจจาก รายการจุดเปลี่ยน ที่ได้ระบุถึงสิ่งของสําคัญ 10 อย่างที่

พระสงฆ์จําเป็นต้องใช้ และเป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันของพระสงฆ์กันหน่อย

ดีกว่านะครับ ว่าจะมีอะไรบ้าง 

 

 

1. เครื่องเขียน สมุด ปากกา ดินสอ เนื่องจากพระสมัยนี้ต้องเรียนพระปริยัติ

ธรรมและจดนัดหมายต่างๆ  

 

http://articles.spokedark.tv/spdimages/OQ==/2014/Article/140710_%20buddhist/21156178_ml.jpg?t=6000
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2. ใบมีดโกน เพราะพระต้องโกนผมทุกวันโกน  

3. ผ้าไตรจีวรควรเลือกผ้ามัสลินเพราะเนื้อผ้าเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้น  

4. หนังสือธรรมะ สารคดี นิตยสาร เนื่องจากพระสงฆ์มีหน้าที่เผยแผ่

พระพุทธศาสนา จึงจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ที่แตกฉานทั้งทางธรรม และรู้ทันข่าวสาร

บ้านเมือง  

5. รองเท้าเพื่อให้พระได้ใส่เดิน, ธุดงค์, ไปเรียนหนังสือ,ไปกิจนิมนต์ตามที่

ต่างๆ  

6. ยาสามัญประจําบ้าน อาทิ ยาแก้ปวดหัว ปวดท้อง ยาแก้ไอ แก้ไข้ ลด

กรดในกระเพาะอาหาร ยาใส่แผลสด แผลเปื่อย แผลไฟไหม้ น้ําร้อนลวก แผล

พุพอง  

7. ผ้าขนหนูสีสุภาพ  

8. เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ ชุดคอมพิวเตอร์ เพราะบางวัดที่ห่างไกล ตามชนบท

ยังขาดแคลน 

9. ผลิตภัณฑ์และชุดอุปกรณ์ทําความสะอาด เช่น น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาล้าง

จาน ไม้กวาด และไม้ถูพื้น  

10. แชมพู เนื่องจากพระสงฆ์ต้องใช้แชมพูในการชําระล้างหนังศีรษะก่อนการ

ปลงผม ควรเลือกสูตรดูแลหนังศีรษะ 

 

เอาเป็นว่าหากใครมีเป้าหมายจะไปทําบุญในช่วงวันหยุดนี้ ลองนําสิ่งของ 10 

อย่างนี้ไปพิจารณาในการเลือกซ้ือของถวายสังฆทานกันดูละกันนะครับ เพื่อการทําบุญ

ถวายสังฆทานครั้งต่อไป นอกจากผู้ถวายก็จะได้บุญกุศลแล้ว พระสงฆ์ผู้รับจะได้นํา

ของที่ว่าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย 
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หอ้ง Nursery 1  (ครนูุม่) 

ตอน...... จิง้จก 

 เช้าวันหนึ่งขณะที่เด็กๆ กําลังท่องพยัญชนะ ก-ฮ 

น้องบูมบูม  : ครูนุ่มครับ จระเข้มาแล้ว 

ครูนุ่ม   : อยู่ไหนคะ 

น้องริวจิ  : ไม่ใช่ครับ จิ้งจก 

น้องบูมบูม  : จิ้งจกหรอ เหมือนจระเข้เลย 555 

เพื่อนๆ  : จิ้งจกจระเข้ 555 

หอ้ง K.1/1 (ครอูีด๊ สดุา) 

ตอน....... หดัพดู  

     วันหนึ่งคณุครูสอนนอ้งโมกุลอ่านหนังสือ 

ครอี๊ด   : หนึ่ง 

น้องโมกุล  : อึ่ง 

ครูอี๊ด   : แปด 

น้องโมกุล  : แอด 

ครูอี๊ด   : เก้า 

น้องโมกุล  : อ้า 

ครูอี๊ด   : สีอะไรคะ 



 
 

22 

น้องโมกุล  : อี๋ขาว 

ครูอี๊ด   : อืม !!  เลิกคุย 555  

หอ้ง K.1/2 (ครปูดั) 

ตอน....... ถกัเปลคะ่  

น้องจุนจุน  : หนูถักเปลค่ะ 

คุณครู     : เปลอะไรคะ น้องจุนจุน 

น้องจุนจุน  : เอามือไปจับที่ผม แล้วบอกว่าก็เปลนี่ไง 

คุณครู     : ถักเปียใช่ไหมคะ 

น้องจุนจุน  : ใช่ค่ะ 

หอ้ง K.1/3 (ครบู)ี 

ตอน....... E เอก้ เหมยีว เหมยีว  

 ในวิชาภาษาไทย น้องศีลได้มาเขียนหนังสือ น้องศีลก็ได้ทําไปจนถึงหนา้ที่

โยงเส้นจับคู่ 

ครูบี,ครูแอน   : อันนี้ตัวอะไร 

น้องศีล   : E เอ้ก เหมียว เหมียว 

ครูบี,ครูแอน   :  555 หวัเราะกันพร้อมบอกน้องศีลว่า E เอ้ก ไข่  

หอ้ง K.1/4 (ครปูุย๋) 

ตอน....... คน หรอื ชา้ง 

 Teacher Philippe กําลังวาดรูปหนา้คน 

น้องสตาร์ท  : Teacher รูปช้างหรอ          

T. Philippe  : ไม่ใช่ รูปหน้าคน 

น้องสตาร์ท  : แต่มันเหมือนช้างอ่ะครับ    
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หอ้ง K.2/1 (ครพูงษ)์ 

ตอน....... ไกไ่ปไหน  

 วันหนึ่ง ในชั่วโมงเรียน Cooking 

ครูพงษ ์ : เด็กๆ ใครทําแฮมเบอเกอร์เสร็จแล้วทานเลยนะคะ 

น้องออกัส  : อร่อยจริงๆ 

ครูพงษ ์ : ครูพงษ์ขอชิมหน่อย เด็กๆ อร่อยจริงป่าว (หยิบไก่ขึ้นแล้วหลุดมือ) 

น้องปิงปิง  : (หยิบไก่ชิม แล้วหลุดมือ เช่นกันกับครูพงษ์) 5555 ไก่ตก

เหมือนกันเลยคุณครู พร้อมกับชี้นิ้วไปใต้โต๊ะ เจอไก่ 2 ชิ้น 

ครูพงษ์/นักเรียน : 55555555   

หอ้ง K.2/2 (ครอูีด๊ ปยิมนสั) 

ตอน....... ไมม่ีผา้กนัเปือ้น 

 เหตุเกิดในชั่วโมงเรียน Cooking ขณะที่คุณครูกําลังอบรมเรื่องผ้ากันเปื้อน

อยู่ สําหรับคนที่ไม่เอามา 

ครูอี๊ด   : คุณครูบอกว่าให้นําผ้ากันเปื้อนมาทุกครั้งก็ไม่เอามา คราวหลังถ้าไม่

มีผ้ากันเปื้อนก็ไม่ต้องทํา Cooking นะคะ 

น้องอัลมอนด์  : อ่าว ! ครูอี๊ดก็ไม่มีผ้ากันเปื้อนเหมือนกันนี่ 

ครูอี๊ด   : ฮาตรึมมมมม !! 

หอ้ง K.3/1 (ครปูกุ) 

ตอน....... กบั กบั กับ 

 พอถึงเวลาเลิกเรียน................ 

ครูปุก    : เด็กๆ กลับบ้านค่ะ 
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น้องเพลนิ 2  : ครูปุกคะ ทําไมไม่บอกว่า กับ กับ กับ คะ 

ครูปุก   :  !!! 

หอ้ง K.3/2 (ครตูิง่) 

ตอน....... คนมนัหลอ่ 

    เด็กๆ กําลังทํากรอบรูปหรรษา 

เกล้า   : ทุกคนยิ้มกันหน้าบานเลย 

เท็น   : คิมก็เหมือนกระต่าย ส่วนน้ําผึ้งก็สวย 

เบล   : ออโต้ก็หน้าใหญ่ม๊ากมาก 

ออโต้   : OMG. ก็คนมันหล่อ ก็อย่างนี้แหละ !!!! 

กจิกรรมวนัสงกรานต ์วนัที ่10 เมษายน พ.ศ.2558 

 
 

กจิกรรม ทศันศกึษา Kidzania วนัศกุรท์ี ่24 เมษายน พ.ศ.2558 
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กจิกรรม ทศันศกึษา Kidzania วนัศกุรท์ี ่24 เมษายน พ.ศ.2558 

 
 

กจิกรรมรณรงคไ์มส่บูบหุรี ่วนัศกุรท์ี ่29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 

 
 

กจิกรรมปฐมนเิทศผูป้กครองนกัเรยีนใหม ่วนัอาทติยท์ี ่31 พ.ค.2558 
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กจิกรรม Cooking ไขเ่จยีวรวมมติร 

 
 

กจิกรรม Cooking แฮมเบอรเ์กอรห์มู 

 
 

โครงการ 3RS กจิกรรมหนรูกัการออม 

 
 

โครงการ Happy to learn English ครูต่างชาตินําเต้นประกอบเพลงหน้าแถว 
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สวัสดีค่ะ.... จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีการศึกษา 2558 นะคะ ท่านผู้ปกครอง

จะได้รับ เดือนละ 1 เล่ม ก่อนวันที่ 18 ของเดือน คือเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน 

และ เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์  โดยโรงเรียนจะจัดส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่าน

ให้ไว้และ ฝากเด็กๆกลับไปบ้านนะคะ ข่าวสารต่างๆโรงเรียนจะแจ้งลงในจุลสาร ใน

คอลัมภ์ “ข่าวสารทางโรงเรียน” ท่านผู้ปกครองอย่าลืมอ่านนะคะ สําหรับฉบับนี้ขอ

เชิญสาระต่างๆที่มีประโยชน์ได้แล้วค่ะ 

ปรชัญาโรงเรยีน คอลมัน ์ เรือ่ง... หน้า 

ส่งเสริม 

ความเป็นไทย IQ 
ทั่วทิศทั่วไทย Kidzania 1 

ใฝ่หาความรู้ 

IQ AQ SQ 

ข่าวสารทาง

โรงเรียน 
กิจกรรมของโรงเรียน 3 

สรรหามาเล่า 
1. 5 เคล็ด(ไม่)ลบั เลี้ยงลูกฉลาด 

2. เมื่อหนูเจอคนแปลกหน้า อย่าไว้ใจ! 
10 

สับสมองคุณหนู ฝึกสมองประลองปัญญา 11 

เรื่องของหนู ผลงานสร้างสรรค์ของเด็กๆ 
15 

 

ควบคู่จริยธรรม MQ ของดีข้างวัด 
10 สิ่งของใน ‘ถังสังฆทาน’ ที่มี

ประโยชน์ต่อพระสงฆ์มากท่ีสดุ 
19 

นําพาสู่ความสุข EQ คุณหนูค้ํา..ขํา หัวเราะกับความน่ารกัของเด็กๆ 21 

บ.ก.+ครูแหม่ม/คอลัมน์+ครูนันทิภาคย์, ครูสรัณญา, ครูพิมพิศ, ครูปวีณา/พิมพ์+ครูมาด/ตรวจ+ครูนก/โรเนียว+ครูแอน 



 
 

28 

 

 
จลุสารสายสมัพนัธ์แสงอารยี ์ฉบบัที ่127 เดอืนมถินุายน 2558 

 

ทศันศกึษา Kidzania วนัศกุรท์ี ่24 เมษายน พ.ศ.2558 

 
 

 


