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สสวัสดีคํะ…จุลสารฉบับนี้เป็นจุลสารฉบับแรกของปีการศึกษา 2561 ทํานผู๎ปกครอง

จะได๎รับแผํนพับเดือนละหนึ่งฉบับประมาณวันที่ 18 ของเดือน คือเดือนมิถุนายน-เดือน

กันยายนและเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ๑ โดยโรงเรียนจะจัดสํงจุลสารฉบับเต็มให๎

ทางอีเมล๑ที่ทํานให๎ไว๎และทางเว็ปไซต๑โรงเรียน โดยแผํนพับจะฝากเด็กๆ กลับไปบ๎านนะคะ 

สํวนขําวสารตํางๆ โรงเรียนจะแจ๎งลงในจุลสาร คอลัมน๑ “ขําวสารทางโรงเรียน” ทําน

ผู๎ปกครองอยําลืมอํานกันนะคะ สําหรับจุลสารฉบับนี้ขอเชิญอํานสาระตํางๆ ที่มีประโยชน๑ได๎

เลยคํะ 

ปรชัญาโรงเรยีน คอลัมน๑ เรือ่ง หนา๎ 

สํงเสริม 

ความเป็นไทย 

IQ 

ทั่วทิศทั่วไทย พิษสุนัขบ๎า 2 

ใฝ่หาความรู๎ 

IQ AQ SQ 

ขําวสารทาง

โรงเรียน 
กิจกรรมของโรงเรียน 6 

สรรหามาเลํา 
เรือ่งที ่1 ไข๎เลือดออก 

เรือ่งที ่2 วันเปิดเทอมแรกของเด็กๆ 
17 

สับสมองคุณหนู ฝึกสมองประลองปัญญา 23 

เรื่องของหนู ผลงานสร๎างสรรค๑ของเด็กๆ 26 

ควบคูํจริยธรรม 

MQ 
ของดีข๎างวัด 

วิธีสอนลูกโตไปไมํดูถูกคนอื่น รู๎แพ๎ 

ชนะ ให๎อภัย 28 

นําพาสูํความสุข 

EQ 
คุณหนูค้ํา..ขํา หัวเราะกับความนํารักของเด็กๆ 29 

บ.ก.+ครอูอม/คอลัมน๑+ครพูงษ๑,ครูปัด,ครูกุ๎ง,ครูก๎ุง,ครูอ๎อ,ครูวา/พิมพ๑+ครูนัท/ตรวจ+ครูนก/โรเนียว+ครูปู 
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ตอน... พษิสนุขับา๎ 

   โดย www.pobpad.com 

● ความหมาย พิษสนุัขบา๎ 
  พิษสนุัขบา๎ (Rabies) หรือที่เรียกกันวํา 

โรคกลัวน้ํา เป็นโรคติดเชื้อจากไวรัสท่ีมีสาเหตุจาก

การถูกสัตว๑ที่ติดเชื้อกัดหรือขํวน โดยเฉพาะสุนัข ซึ่ง

เชื้อดังกลําวสํงผลกระทบระบบประสาทสํวนกลาง 

และจะมีความรุนแรงมากจนถึง 

ขั้นเสียชีวิต หากไมํได๎รับการรักษาหรือฉีดวัคซีนป้องกันทันเวลา ทั้งนี้สถิติผู๎เสียชีวิตด๎วยโรค

พิษสุนัขบ๎าในประเทศไทยมีจํานวนลดลงเรื่อยๆ จนในปี 2558 มีผู๎เสียชีวิต 5 ราย ซึ่ง

ทั้งหมดตํางไมํได๎รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลังได๎รับเชื้อ 

● อาการของโรคพิษสนุขับา๎ 
  ผู๎ป่วยที่ได๎รับเชื้อพิษสุนัขบ๎าในระยะแรกเริ่มอาจไมํแสดงอาการใดๆ เนื่องจากเป็น

ระยะการฟักตัวของเชื้อที่มักใช๎เวลาตั้งแตํ 2-12 สัปดาห๑ข้ึนไป หรือบางรายอาจใช๎เวลาอยําง

เร็วเพียงแคํ 4 วัน ซึ่งเป็นระยะท่ีสําคัญมาก เพราะหากเลยชํวงนี้ไปจนเข๎าชํวงแสดงอาการ

แล๎วมักไมํสามารถรักษาได๎ นําไปสูํการเสียชีวิตในที่สุด 

  ทั้งนี้บริเวณที่ถูกกัดยังสามารถสํงผลตํอการเพ่ิมจํานวนและระยะฟักตัวของเชื้อ โดย

ยิ่งบริเวณที่ติดเชื้ออยูํใกล๎สมองมากเทําไหรํ เชื้อก็จะยิ่งเพิ่มจํานวนและฟักตัวได๎รวดเร็วขึ้น

เทํานั้น เชํน การถูกกัดบริเวณใบหน๎าจะเกิดการแพรํกระจายของเชื้อเร็วกวําการถูกกัดที่

บริเวณขา ทําให๎มีการแพรํกระจายของเชื้อไปสูํอวัยวะอ่ืนๆ ได๎รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้รอยกัด

ขนาดใหญํที่มีเลือดออกก็จะสํงผลตํอการแพรํกระจายของเชื้อมากกวํารอยขํวนขนาดเล็ก 
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  อาการเริ่มต๎นของโรคนี้จะคล๎ายกับโรคไข๎หวัดใหญํ ผู๎ป่วยอาจมีไข๎ เป็นเหน็บชา 

และกล๎ามเนื้ออํอนแรง รวมถึงความรู๎สึกแสบร๎อนที่แผล หลังจากนั้นอาการจะเร่ิมพัฒนาไปสูํ

ระยะที่โรครุนแรงถึงขั้นทําให๎เสียชีวิตได๎แล๎ว โดยอาการจะแสดงใน 2 ลักษณะแตกตํางกนั

ไปในแตํละราย 

กลุํมอาการสมองอกัเสบ พบได๎ประมาณ 80% ของผู๎ป่วยโรคพิษสุนัขบ๎า โดยจะสํงผลให๎มี

อาการรุนแรงปรากฏในลักษณะตํอไปนี้ 

- กลัวน้ํา ไมํสามารถกลืนน้ําลายได๎ 

- มีการเกร็งของกล๎ามเนื้อใบหน๎าและลําคอ กล๎ามเนื้อที่ใช๎กลืน และกล๎ามเนื้อหัวใจ 

- กลืนอาหารลําบาก 

- พูดไมํชัด 

- สมองอักเสบ ทําให๎เกิดประสาทหลอน มีอาการสับสน หวาดระแวง คล๎ุมคล่ัง 

กระสับกระสําย และโคมําได๎ 

- มีการหล่ังน้ําลายและเหงื่อมากกวําปกติ 

กลุํมอาการแบบอมัพาต พบในผู๎ป่วยประมาณ 20 เปอร๑เซ็นต๑ โดยใช๎เวลาแสดงอาการ

ยาวนานกวําชนิดสมองอักเสบ และจะสํงผลให๎กล๎ามเนื้อของผู๎ป่วยคํอยๆ อํอนแรงลงและเป็น

อัมพาต นําไปสูํอาการโคมําและเสียชีวิตได๎ในที่สุด 

● สาเหตโุรคพษิสนุัขบา๎ 
  พิษสุนัขบ๎าเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อวําเรบีส๑ สัตว๑ที่ติดเชื้อโรคนี้จะสามารถแพรํกระจาย

เชื้อไปสูํคนหรือสัตว๑อ่ืนๆ ด๎วยการกัด นอกจากนี้ แผลตามรํางกายหรือเยื่อบุตาและปากที่

สัมผัสเข๎ากับน้ําลายของสัตว๑ติดเชื้อนั้นๆ ก็มีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัขบ๎าได๎เชํนกัน แตํพบ 

ได๎น๎อย 

  ไมํเพียงแตํสุนัขเทํานั้นที่สามารถแพรํกระจายเชื้อมาสูํคนได๎ สัตว๑เลี้ยงลูกด๎วยนม

ชนิดใดก็ตามล๎วนสามารถสํงผํานเชื้อพิษสุนัขบ๎ามาสูํคน ไมํวําจะเป็น วัว ม๎า แมว แกะ 

สุนัข รวมถึงสัตว๑ป่าทั้งหลาย 

  นอกจากนี้ ผู๎ที่มีโอกาสเสี่ยงตํอการติดเชื้อ ได๎แกํ ผู๎ที่เดินทางไปแถบที่มีการแพรํ

ระบาดของโรค มีการสัมผัสใกล๎ชิดสัตว๑ป่า ผู๎ที่ทํางานในห๎องปฏิบัติการที่ต๎องสัมผัสกับเชื้อ

https://www.pobpad.com/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://www.pobpad.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%95
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ไวรัสเรบีส๑ รวมถึงบางอาชีพ เชํน บุรุษไปรษณีย๑ สัตวแพทย๑ และผู๎ที่ทํางานใกล๎ชิดกับ

สัตว๑ ควรต๎องระมัดระวังการติดเชื้อชนิดนี้เป็นพิเศษ 

● การวนิจิฉยัโรคพิษสนุขับา๎ 
  เชื้อพิษสุนัขบ๎าสามารถตรวจได๎ทั้งในคนและสัตว๑ สัตวแพทย๑จะตรวจดูวําในสมอง

ของสัตว๑มีลักษณะท่ีแสดงถึงผลกระทบจากการติดเชื้อหรือไมํ หากไมํพบวําเป็นโรคพิษสุนัข

บ๎า ผู๎ป่วยที่ถูกกัดก็จะไมํจําเป็นต๎องฉีดวัคซีนป้องกันหรือรับการรักษา 

  ทั้งนี้การติดเชื้อพิษสุนัขบ๎าในคนจะสามารถวินิจฉัยได๎ก็ตํอเมื่อมีอาการบํงบอกแล๎ว

เทํานั้น ทําได๎โดยการตรวจน้ําลาย เก็บตัวอยํางเลือด ตรวจของเหลวจากไขกระดูกสันหลัง 

รวมถึงตัวอยํางผิวหนังแล๎วสํงตรวจทางห๎องปฏิบัติการ สํวนผู๎ป่วยที่ถูกสัตว๑กัดและแพทย๑ไมํ

อาจวินิจฉัยได๎วําสตัว๑ดังกลําวมีเชื้อพิษสุนัขบ๎าหรือไมํจะได๎รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข

บ๎า 

● การรกัษาโรคพษิสนุัขบา๎ 
  การถูกกัดหรือขํวนโดยสัตว๑ รวมถึงการถูกสัตว๑เลียที่แผลหรือเยื่อบุตา ปาก และ

จมูกที่นับวําเสี่ยงตํอการติดเชื้อพิษสุนัขบ๎า ผู๎ป่วยต๎องรีบไปพบแพทย๑เพื่อให๎พิจารณาวําควร

ทําการรักษาหรือป้องกันการติดเชื้อหรือไมํ อยํางไร 

  แพทย๑อาจเฝ้าระวังดูสัตว๑ที่กัดวํามีอาการติดเชื้อพิษสุนัขบ๎าหรือไมํ รวมทั้งอาจ

ตรวจหาการติดเชื้อในสมอง หากไมํพบรํองรอยแสดงการติดเชื้อ หรือสัตว๑นั้นๆ ได๎รับวัคซีน

ป้องกันอยํางเหมาะสมมากํอนก็ไมํจําเป็นต๎องรักษา แตํในกรณีท่ีผู๎ป่วยถูกกัดในพื้นที่ท่ีพบ

การแพรํระบาดของเชื้อพิษสุนัขบ๎า และยังยืนยันไมํได๎วําสัตว๑ดังกลําวมีเชื้อหรือไมํ จะต๎องให๎

วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ๎าแกํผู๎ที่ถูกสัตว๑กัด 

  การรักษาแผลหลังจากถูกสัตว๑ที่เสี่ยงติดเชื้อกัด มีขั้นตอนเริ่มตั้งแตํการทําความ

สะอาดแผล แพทย๑จะล๎างแผลเป็นเวลาอยํางน๎อย 15 นาทีด๎วยสบํูและน้ําเปลํา และฉีดวัคซีน

อิมมูโนโกลบูลินหากในอดีตผู๎ป่วยยังได๎รับวัคซีนสร๎างภูมิคุ๎มกันตํอโรคพิษสุนัขบ๎าไมํครบ 

นอกจากนี้ ในรายที่มีอาการบํงบอกการติดเชื้อ แพทย๑จะใช๎ยาปฏิชีวนะรักษารํวมด๎วย 
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  ด๎านผู๎ป่วยที่ยังไมํเคยได๎รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ๎ามากํอน จําเป็นต๎องได๎รับ

การฉีดวัคซีนชนิดนี้ รวมถึงฉีดอิมมูโนโกลบูลินต๎านเชื้อพิษสุนัขบ๎า โดยฉีดอิมมูโนโกลบูลิน

ให๎เร็วที่สุดหลังการถูกกัด ปริมาณที่ควรฉีดจะคํานวนตามน้ําหนักตัวของผู๎ป่วย และแบํงฉีด

บริเวณแผลที่ถูกกัดเป็นสํวนใหญํ สํวนที่เหลือจะฉีดเข๎ากล๎ามเนื้อ 

  หลังจากนั้นจึงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎าตาม วัคซีนนี้แพทย๑จะฉีดให๎ในวัน

แรกที่ถูกกัดแล๎วฉีดซํ้าในวันที่ 3 วันที่ 7 และวันที่ 14 รวมทั้งสิ้น 4 รอบ ทั้งนี้ผู๎ที่เคย

ได๎รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎ามากํอนแล๎ว จะให๎รับการฉีดกระตุ๎น 2 ครั้งในวัน

แรกที่ถูกกัดและวันที่ 3 โดยไมํจําเป็นต๎องฉีดวัคซีนชนิดอิมมูโนโกลบูลินรํวมด๎วย ทั้งนี้ การ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎าทั้ง 2 ชนิดอาจมีผลข๎างเคียงทําให๎รู๎สึกเจ็บ คัน หรือบวม

บริเวณที่ฉีดวัคซีน ปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส๎ ปวดท๎อง และปวดตามกล๎ามเนื้อตามมาได๎ 

  กรณีที่โรคพิษสุนัขบ๎าพัฒนาไปถึงระยะแสดงอาการ ซ่ึงมักไมํสามารถรักษาให๎หาย

ได๎แล๎วนั้น ไมํมีวิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจง แตํแพทย๑จะพยายามใช๎วิธีที่ทําให๎ผู๎ป่วยรู๎สึก

สบายและเจ็บปวดน๎อยที่สุด 

● ภาวะแทรกซอ๎นของโรคพษิสนุขับา๎ 
  ผู๎ป่วยโรคพิษสุนัขบ๎าสํวนใหญํมักเสียชีวิตลงภายใน 2 สัปดาห๑หลังจากเกิดอาการ

โคมํา โดยสาเหตุมักเกิดจากภาวะแทรกซ๎อนที่เกิดขึ้น ได๎แกํ การขาดอากาศหายใจหรือภาวะ

หยุดหายใจจากกล๎ามเนื้อเกร็งตัว อาการชักในผู๎ป่วยกลุํมสมองอักเสบ หรือกล๎ามเนื้อหัวใจ

เป็นอัมพาตในผู๎ป่วยกลุํมอาการแบบอัมพาต 

  นอกจากนี้ยังมีภาวะแทรกซ๎อนอ่ืนๆ ของโรคที่อาจพบได๎ เชํน ภาวะหัวใจเต๎นเร็ว

ผิดปกติ หัวใจเต๎นช๎าผิดปกต ิกล๎ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน เป็นต๎น 

● การปอ้งกนัโรคพิษสนุัขบา๎ 
 การป้องกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ๎ามีข๎อควรปฏิบัติดังนี้ 

 ฉีดวัคซีนป้องกันเมื่อต๎องเดินทางไปในที่ที่มีความเสี่ยง หรือต๎องทํางานใกล๎ชิดกับ

สัตว๑ รวมถึงการทํางานกับเชื้อไวรัสเรบีส๑ ต๎นเหตุโรคพิษสุนัขบ๎าในห๎องปฏิบัติการ 

https://www.pobpad.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7
https://www.pobpad.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7
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 หลีกเล่ียงการสัมผัสกับสัตว๑เมื่อเดินทางไปในที่ที่มีการแพรํระบาด สอนให๎ลูกรู๎ถึง

อันตรายจากการสัมผัสหรือการสัมผัสน้ําลายของสัตว๑ และคอยระมัดระวังตนเอง 

 เมื่อพบวําลูกหลานเกิดแผลตามตัว ควรไตํถามถึงที่มาวําเกิดจากสัตว๑หรือมีการสัมผัส

กับน้ําลายสัตว๑หรือไมํ เพื่อให๎สามารถป้องกันได๎อยํางทันทํวงที 

 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎าให๎กับสัตว๑เลี้ยง เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสัตว๑ตัว

อ่ืนและแพรํมายังเจ๎าของ 

 คอยเฝ้าดูแลสัตว๑เลี้ยงไมํให๎คลาดสายตา เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสัตว๑อ่ืน 

โดยเฉพาะอยํางยิ่งหากเล้ียงสัตว๑เล็กอยํางกระตําย หรือตระกูลหนูท้ังหลายที่ไมํ

สามารถฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ๎าได๎ 

 แจ๎งเทศกิจเมื่อพบเจอสัตว๑เรํรํอน 

 ป้องกันไมํให๎ค๎างคาว พาหะหนึ่งของโรคพิษสุนัขบ๎ามาอาศัยอยูํตามบริเวณบ๎าน 

 

 

 

  

โรงเรียนได๎มีมาตรการ การป้องกันยุงลาย โดยเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข เขตราษฎร๑บูรณะ 

เข๎ามาฉีดยุงลายบริเวณโรงเรียน เมื่อวันศุกร๑ที่ 16 มีนาคม 2561 และได๎ล๎างแหลํงเพาะพันธุ๑

ยุงลาย เชํน อํางปลา บํอน้ํา เป็นต๎น 

โรงเรยีนมีมาตรการ การป้องกนั เราไดด๎าํเนนิการและป้องกนัแลว๎ ดงันี้ 

1. วางเครื่องหอมตะไคร๎ไว๎บริเวณห๎องเรียนและรอบๆ โรงเรียน 

2. เมื่อเด็กมีอาการป่วย ผู๎ปกครองควรให๎เด็กหยุดเรียนทันที 

3. ในกรณีท่ีเด็กมียามารับประทาน ขอให๎ผู๎ปกครองนํายามาให๎ครูโดยตรง อยําใสํกระเป๋า

เด็ก 
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  ขอขอบคุณในความรํวมมือจากทํานผู๎ปกครอง กรณีเด็กป่วย หรือ โรงเรียนตรวจ

พบวําเด็กมีไข๎ เป็นหวัด ไอ ทํานผู๎ปกครองให๎ความรํวมมือโดยนําเด็กไปรักษาที่บ๎านให๎

หายป่วยกํอน จึงมาเรียนตามปกติ เพื่อป้องกันการติดตํอถึงเด็กคนอื่นๆ คํะ   

ขอความกรุณาทํานผู๎ปกครองแจ๎งโรงเรียนในวันที่นักเรียนหยุดเรียนนะคะ เพื่อสะดวก

ในการให๎บริการรับ-สํงนักเรียนด๎วยคํะ 

 ตั้งแตํเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มา โรงเรียนกําลังฝึกฝนเด็กๆ เรื่องการ

ชํวยเหลือตนเอง และ การฝึกหัดอําน เขียน จึงขอความรํวมมือทํานผู๎ปกครองทุกทํานดังนี้ 

      1. ฝึกเด็กๆ ให๎ชํวยเหลือตนเองที่บ๎าน เชํน ทานข๎าว ดื่มนม การแตํงกาย เก็บที่นอน  

      2. มาโรงเรียนกํอนเข๎าแถวอยํางน๎อย 30 นาที (เข๎าแถวเวลา 08.15 น.) เพื่อมีเวลา

ทบทวนบทเรียนในห๎องเรียนและได๎รํวมกิจกรรมชํวงเช๎าเข๎าแถว 

วันอาทิตย๑ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนขอขอบคุณผู๎ปกครองที่เข๎ารํวมการ

ประชุมผู๎ปกครองนักเรียนใหมํ เพื่อชี้แจงนโยบาย หลักสูตรการเรียนการสอนและผู๎ปกครอง

พบปะครูประจําชั้น เพื่อทราบหลักสูตรการเรียนการสอนและพัฒนาการของเด็กคํะ 

 ในปีการศึกษานี้ มีนักศกึษาจากมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ๑ จํานวน 2 คน 

มาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู สาขาการศึกษาปฐมวัย ดังนี้คํะ 

1. นางสาววาสนา  สาคร         ชื่อเลํน ครูฟ้า  ห๎อง K.3/1 

2. นางสาวเอธยา  กลิ่นคําหอม  ชื่อเลํน ครเูมย๑   ห๎อง K.3/3 
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ผู๎ปกครองสามารถชําระคําเลําเรียน โดยผํานชํองทางตํางๆ ได๎ดังนี้ 

1. โดยการโอนเงินผํานธนาคาร ชื่อบญัช ีโรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑ 

- ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ  

  เลขที่ 153-2-05443-2      

- ธนาคารกรงุไทย สาขาถนนประชาอุทศิ (ทุงํครุ) เลขที่ 465-0-18657-9 

หลังจากโอนเงินเรียบร๎อยแล๎วกรุณาสํง Fax มาที่ 02-872-7830 หรือ  

E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 

2. ผู๎ปกครองสามารถชําระด๎วยเงินสด หรือด๎วยบัตรเครดิตที่โรงเรียนได๎คํะ 

และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งนะคะ 

กรณีผู๎ปกครองที่ฝากคํ าเ ลําเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน  กรุณาเรียก

ใบเสร็จรับเงินจากบุคลากรทํานนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบคํะ 

 ผู๎ปกครองนักเรียนอนุบาล 3 ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน ต๎องชําระคําเรียน

ทั้งหมดกํอนนะคะ และสามารถขอใบรับรองได๎ไมํเกินคนละ 2 ฉบับ หากต๎องการเพิ่มเติมจะ

มีคําใช๎จํายฉบับละ 100 บาทคํะ และสําหรับผู๎ปกครองนักเรียนระดับชั้นอื่น ที่ต๎องการขอ

ใบรับรองการเรียน จะมีคําใช๎จํายในการออกเอกสารฉบับละ 100 บาทคํะ 
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 วันจันทร๑ที่ 12 มีนาคม 2561 ครูทุกคนเข๎ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

ปฐมวัย 2560 สูํการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยดร.อภิรัตน๑ดา ทองแกมแก๎ม  

ณ โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย๑ 

 วันศุกร๑ที่ 23 มีนาคม 2561 ครูพงษ๑และแมํครัว(นันทนา) เข๎าประชุมสุขาภิบาล

อาหารโรงเรียน ณ เขตราษฎร๑บูรณะ 

 วันจันทร๑ที่ 26 มีนาคม 2561 ครูนุํมและครูตู๐(ธุรการ) เข๎ารํวมประชุมสัมมนาการ

จัดทําบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ ห๎องประชุมศาสตราจารย๑ 

หมํอมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

 วันพุธที่ 4 – พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ครูแหมํมและครูนก เข๎าอบรมเชิง

ปฏิบัติการระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซํ 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 วันเสาร๑ที่ 21 – อาทิตย๑ที่ 22 เมษายน 2561 ครูพงษ๑และครูปัด เข๎าอบรมการจัด

ประสบการร๑การเรียนรู๎ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ณ โรงแรมริเวอร๑

ไซด๑ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ครูและครูผู๎ชํวยศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงเรียน

อนุบาลโชคชัยห๎วยขวาง 
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 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ครูนุํมและครูตู๐ (ธุรการ) เข๎าอบรมการเบิกจํายคํา

การศึกษาบุตรออนไลน๑ ประจําปีการศึกษา 2561 

 วันจันทร๑ที่ 30 เมษายน 2561 บุคลากรทุกคนเขา๎อบรม การใช๎เครื่องมือการคัดแยก

เด็กที่มีภาวะเสี่ยงในการเรียนรู๎ โดยครูเกด ณ โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย๑ 

 วันจันทร๑ที่ 30 เมษายน 2561 บุคลากรทุกคนเข๎าอบรมปฐพยาบาลเบื้องต๎น โดย

โรงพยาบาลบางประกอก 1 ณ โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย๑ 

 วันเสาร๑ท่ี 26 พฤษภาคม 2561 ครอูี๊ดสดุา,ครูอีด๊ปยิมนสั,ครตูิง่,ครตูาลและครเูก๐ เขา๎

อบรมเชงิปฏิบตักิารระดับปฐมวยั เรื่อง การพัฒนาเดก็ปฐมวยัในยคุประเทศไทย 4.0 โดย

ใชแ๎นวการสอนแบบมอนเตสซอรี ่สะเตม็ศกึษาและการใชส๎ื่อแมเํหลก็สรา๎งสรรค๑ ณ อาคาร

รักตะกนิษฐ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตกรุงเทพมหานคร 

 วันเสาร๑ที่ 23 มิถุนายน 2561 ครูปุ๋ย, ครูกุ๏ก, ครูออม และครูชมพูํ เข๎ารํวมสัมมนา 

เรื่อง “การกํอเกิดทักษะสมองสูํความสําเร็จของชีวิต” ณ โรงฝึกพละศึกษา ชั้น 3 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

 วันพุธท่ี 4 กรกฎาคม 2561 ครูชิต เข๎ารํวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู๎ดูแล

เด็กเพื่อการเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ณ ห๎องประชุมวิภาวดีบอลรูม  

ชั้น 4 โรงแรมปร๊ินซ๑ตั้น เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
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 เรื่องการจอดรถรับ-สํงนักเรียน  

  ผู๎ปกครองสามารถรับ-สํงนักเรียนกับครูเวรโดยไมํต๎องลงจากรถ ได๎ที่ประตู

โรงเรียนทั้งฝ่ังอนุบาลและฝ่ังเตรียมอนุบาล หากมีความประสงค๑จะจอดรถ สามารถจอดได๎ที่

ตลาดนัด ถึง 10.00 น.โดยไมํมีคําใช๎จําย  

  กรณีโรงเรียนมีกิจกรรม ผู๎ปกครองสามารถจอดรถได๎ ถึงเวลา 12.00 น. 

โดยไมํมีคําใช๎จํายที่ ตลาดนัด, ปั๊มแก๏ส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร อยูํ

ฝ่ังเดียวกับโรงเรียน)  

หมายเหตุ :  

 -  ผู๎ปกครองที่จะจอดรถในสถานที่ดังกลําว สามารถมาขอรับสติ๊กเกอร๑ติดรถยนต๑

ได๎ที่ห๎องธุรการนะคะ 

- ผู๎ปกครองต๎องติดสติ๊กเกอร๑โรงเรียนที่กระจกหลังของรถ  

  ขอความรํวมมือ กรณีจอดรถริมกําแพงหน๎าโรงเรียน สามารถจอดได๎ไมํเกิน 15 

นาที และขอความกรุณาดบัเครื่องยนต๑ของทาํนใหเ๎รียบร๎อย เพื่อป้องกันไมํให๎นักเรียนได๎รับ

ควันจากทํอไอเสียรถยนต๑คํะ 

 โรงเรียนขอแจ๎งเส๎นทางลัด ดังนี้ 

- ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได๎ 

- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเล้ียวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 33 หาก

เลี้ยวซ๎าย ออกซอยสุขสวัสดิ์ 62 ได๎คํะ 

 จุดรับ-สํงนักเรียน 

    ทางโรงเรียนขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองทุกทําน ไมํขึ้นอาคารเรียน ให๎รับ-สํง

นักเรียนในบริเวณลํูจักรยานที่ทางโรงเรียนกําหนดไว๎ให๎ ขอบคุณในความรํวมมือนะคะ 
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 โรงเรียนได๎มีการปรับปรุงและซํอมแซมจุดตํางๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 

- จัดเก็บของฝั่งเตรียมอนุบาล ชั้น 1 และช้ัน 4 ให๎มีพื้นท่ีใช๎สอยมากขึ้นคํะ 

- ล๎างพัดลมและฟิลเตอร๑แอร๑ท้ังหมดคํะ 

- ติดมุ๎งลวดห๎องน้ําฝ่ังเตรียมอนุบาล ชั้น 2 คํะ 

- แก๎ไขและซํอมแซมห๎องน้ําตํางๆ ให๎ใช๎งานได๎ดีขึ้นคํะ 

- เปล่ียนเชือกแสลนสระวํายน้ําให๎แข็งแรงคํะ 

- เปล่ียนโช๏คประตูห๎องครูเก๐และห๎องครูกุ๏กให๎ใช๎งานได๎ดีคํะ 

- แก๎ไขพัดลมห๎องครูออมให๎ใช๎งานได๎ดีคํะ 

- เปล่ียนสายกล๎องฝั่งเตรียมอนุบาล ชั้น 1 และห๎องธุรการคํะ 

- ซํอม แก๎ไขสระวํายน้ําและเดินระบบทํอภายในของสระวํายน้ําใหมํ เพื่อ

เตรียมการเปิดเทอมคํะ 

- ขัดสระวํายน้ําให๎สะอาดเพื่อเตรียมการเปิดเทอมคํะ 

- ซํอมแซมและเปล่ียนก๏อกน้ําข๎างห๎องครูเก๐ และอํางล๎างหน๎า หน๎าห๎องน้ําคํะ 

- เปล่ียนไส๎กรองน้ําจํานวน 4 ตัว ที่แท็งค๑น้ําดื่มชั้น 2 และเปล่ียนสายน้ําดี 

ฝ่ังเตรียมอนุบาล ชั้น 2 เพื่อให๎เด็กๆ ได๎ดื่มน้ําที่สะอาดคํะ 

- เปล่ียนหลอดไฟกําแพงหน๎าโรงเรียน 7 ดวงคํะ 

- ทาสีรั้วและกําแพงหน๎าโรงเรียนและในโรงเรียนให๎ดูใหมํและสวยงามคํะ 

- จัดทําบอร๑ดบุคลากรใหมํ เนื่องจากบอร๑ดเกําชํารุด และปรับข๎อมูลให๎เป็น

ปัจจุบันคํะ 

- เดินทํอน้ําทิ้งใหมํเพื่อแก๎ไขน้ําซึม ชั้น 1 คํะ 

- ติดไฟฝ่ังเตรียมอนุบาลใหมํ ให๎ดูสวํางยิ่งขึ้นคํะ 

- จัดทําห๎องกิจกรรมฝ่ังเตรียมอนุบาล ชั้น 1 เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ให๎กับน๎อง

เตรียมอนุบาลคํะ 

- โรงเรียนติดป้ายข๎อตกลงตามจุดตํางๆ เชํน สระวํายน้ํา เครื่องเลํนและป้ายหน๎า

โรงเรียน เป็นต๎นคํะ 
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- ทําความสะอาดเครื่องเลํน สนามหญ๎าเทียมหน๎าห๎องครัวและรอบบริเวณ

โรงเรียนให๎สะอาด รอต๎อนรับเด็กๆ เปิดเทอมคํะ 

- ทาสีทางเดินบนอาคารข๎างห๎อง T.joy ให๎สวยงามคํะ 

 

 

 วันศุกร๑ที่ 18 พฤษภาคม 2561 Music Orff Fun มาจัดกจิกรรมโครงการ Music 

TALE For Smile Heart เพื่อสร๎างเสริมพัฒนาการด๎านอารมณ๑ จิตใจ ความคิดสร๎างสรรค๑

และจินตนาการให๎กับเด็กๆ คํะ 

 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 นมแพะ DG มาจัดกิจกรรมซ่ึงได๎แกํ 

การเลํานิทาน ตํอจิ๊กซอว๑ ระบายสีและปั้นแป้งโดว๑ เพื่อชํวยพัฒนาเด็กทั้งในแงํวิชาการและ

สันทนาการไปพร๎อมๆ กันคํะ 

 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทางโรงเรียนได๎จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่

โลก เพื่อปลูกฝังให๎เด็กๆ ได๎รู๎จักโทษของบุหรี่คํะ 

 วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2561 Pediasure มาจัดกิจกรรม ระบายสี แสดง

โชว๑มายากล ซึ่งสร๎างความสนุกสนานให๎แกํเด็กๆ และยังเลํานิทานที่ยังแฝงข๎อคิดดีๆ อีกด๎วย 

 วันศุกร๑ที่ 15 มิถุนายน 2561 ฝ่ายสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล๎อม เขตราษฎร๑

บูรณะ เข๎าตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ของโรงอาหาร การสุํมตรวจอาหาร มือผู๎สัมผัส

อาหารคํะ 
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 โครงการ Happy to learn English จัดกิจกรรมโดยครูตํางชาติ นําเด็กๆ เต๎น

ประกอบเพลงภาษาอังกฤษในตอนเช๎าคํะ  

 โครงการหนูน๎อย Healthy จัดกิจกรรมให๎เด็กๆ ได๎ออกกําลังกายในชํวงเข๎าแถว

ตอนเช๎าคํะ 

 โรงเรียนจัดกิจกรรม English Camp ในชํวงภาคฤดูร๎อน 

- ครัง้ที ่1 ระหวํางวันจันทร๑ถึงศุกร๑ ที่ 5-9 มีนาคม 2561 

- ครัง้ที่ 2 ระหวํางวันจันทร๑ถึงศุกร๑ ที ่12-16 มีนาคม 2561 

- ครั้งที่ 3 ระหวํางวันจันทร๑ถึงศุกร๑ ที ่23-27 เมษายน 2561 

- ครั้งที่ 4 ระหวํางวันจันทร๑ถึงศุกร๑ ที ่30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 

- ครั้งที่ 5 ระหวํางวันจันทร๑ถึงศุกร๑ ที ่7 – 11 พฤษภาคม 2561 

เชิญติดตามภาพกิจกรรมได๎ใน Facebook ของโรงเรียน และ 

www.sangaree.ac.th ได๎เลยคํะ 

 โครงการครูเกํง ดี มีสุข ได๎จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรปฐมวัย 2560 

สูํการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย๑ ในวันจันทร๑ที่ 12 มีนาคม 

2561 โดยมี ดร.อภิรัตน๑ดา ทองแกมแก๎ม เป็นวิทยากรในการอบรมคํะ 

 วันพฤหัสบดีที่ 19 – ศุกร๑ที่ 20 เมษายน 2561 โรงเรียนได๎พาเด็กๆ ชั้นอุบาล 
2และ3 ที่รํวมกิจกรรมภาคฤดูร๎อน ไปทัศนศึกษาที่อิเมจิเนีย (IMAGINIA) ณ.

ศูนย๑การค๎า เอ็มโพเรียม โซน Em Playground ชั้น 3 เพื่อให๎เด็กๆ ได๎รับประสบการณ๑

ใหมํๆ คํะ 

 วันจันทร๑ที่ 25 มิถุนายน 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค๑ปลูกต๎นไม๎ เพื่อ

ปลูกฝังให๎เด็กๆ รู๎จักอนุรักษ๑ พัฒนาสิ่งแวดล๎อมและรักธรรมชาติคํะ 
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 วันพุธท่ี 11 เมษายน 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสงกรานต๑ให๎กับเด็กๆ ที่เข๎ารํวม

กิจกรรมภาคฤดูร๎อน เพื่อให๎เด็กๆ ได๎รู๎จักวัฒนธรรมของไทย เด็กๆ ได๎สรงน้ําพระ รดน้ําดํา

หัวผู๎ใหญํ และรํวมเลํนน้ําสงกรานต๑กัน เด็กๆ มีความสนุกสนานมากคํะ 

 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ทีมทันตแพทย๑จากโรงพยาบาลราษฎร๑บูรณะ จะ

มาเคลือบฟลูออไรด๑และตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ให๎กับเด็กๆ คํะ  

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรยีนจดักจิกรรมวนัไหวค๎รู เพื่อให๎เด็กๆ ได๎

ระลึกถึงพระคุณของครู ที่ได๎อบรมสั่งสอนเรามาคํะ 

รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน มถินุายน พ.ศ.2561 
รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 1 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

ศ.1 มิ.ย. 61 
ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ซุปไกํ+ 

ผัดบวบใสํไขํ+รวมมิตร 
ผลไม ๎

ผัดมักกะโรนี 

ใสํไส๎กรอก+น้ําซุป 

จ.4 มิ.ย. 61 เกี้ยมอี๋น้ํา 
นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดฟัก+ 

ไกํทอด+ลอดชํองน้ํากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดวุ๎นเส๎น 

อ.5 มิ.ย. 61 

ข๎าวต๎ม+ไขํเจียว

ต๎นหอม  

แครอท 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า+

ข๎าวโพดเปียก 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

แตงกวาผัดใสํไข ํ

พ.6 ม.ิย. 61 
ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดไขํน้ํา+

กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎ เส๎นหมี่น้ํา 
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พฤ.7 มิ.ย. 

61 

ข๎าวสวย+ 

ต๎มเลือดหม ู

ใสํผักตําลึง 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวหมูแดง+น้ําซุป+สาคู

เปียกน้ํากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไขํเจียว

ฟักทอง+น้ําซุป 

ศ.8 มิ.ย. 61 ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น นม UHT+โดนัท 
บะหมี่น้ําลูกชิ้น+ 

ถั่วเขียวต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+กะเพราไกํ+

น้ําซุป 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 2 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.11 มิ.ย. 61 
ข๎าวสวย+ 

แกงจืดวุ๎นเส๎น 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ไขํพะโล๎+ 

วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดฟัก 

อ.12 มิ.ย. 61 ซุปมักกะโรนี 
นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 
ก๐วยเตี๋ยวไกํตุ๐น+รวมมิตร ผลไม ๎ ข๎าวต๎มทรงเครื่อง 

พ.13 มิ.ย. 61 โจ๏ก 
นม UHT+ 

ขนมปังสอดไส๎ครีม 
ข๎าวมันไกํ+น้ําซุป+เฉาก๏วย ผลไม ๎ ข๎าวผัดไขํ+น้ําซุป 

พฤ.14 มิ.ย. 

61 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดสาหรําย 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวผัดอเมริกัน+น้ําซุป+ 

ลอดชํองน้ํากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัดผัก 

กะหล่ําปลี 

ศ.15 มิ.ย. 61 บะหมี่น้ําลูกชิ้น 
นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดหัวไชเท๎า+

ไขํเจียว+สาคูเปียก 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไกํทอด

กระเทียม+น้ําซุป 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.18 มิ.ย. 61 
ข๎าวต๎ม+ไขํเจียว

ใสํต๎นหอม 

นม UHT+ขนมปัง

แครกเกอร๑ 
ก๐วยจั๊บ+เฉาก๏วย ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไกํผัด

เปร้ียวหวาน+น้ํา

ซุป 

อ.19 มิ.ย. 61 ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 
นม UHT+ขนมปัง

ทาแยม 

ข๎าวสวย+กะเพราไกํสับ+ 

น้ําซุป+ลอดชํองน้ํากะทิ 
ผลไม ๎ ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า 

พ.20 ม.ิย. 

61 
ข๎าวต๎มทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+ไขํเจียวใสํ 

แครอท+แกงจืดสาหรําย+ 

เต๎าสํวน 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ 

ผัดบวบใสํไขํ 
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พฤ.21 มิ.ย. 

61 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดหัวไชเท๎า 

นม UHT+ขนมปัง

ทาแยม 

ข๎าวผัดสามสี+แกงจืดเต๎าหู๎

ผักกาดขาว+วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎ ก๐วยเตี๋ยวผัดซีอ๊ิว 

ศ.22 มิ.ย. 61 ซุปมักกะโรนี 
นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดกะหล่ําปลี

ใสํวุ๎นเส๎น+มันต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎

ผัดมักกะโรนีใสํไส๎

กรอก+น้ําซุป 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 4 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.25 ม.ิย. 

61 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ต๎มยําไกํใสํเห็ด+

กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

อ.26 ม.ิย. 

61 

ข๎าวต๎ม+กุนเชียง

ทอด 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวราดหน๎าไก ํ

+ฟักทองแกงบวด 
ผลไม ๎

ข๎าวผัดไส๎กรอก+ 

น้ําซุป 

พ.27 มิ.ย. 

61 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดผักกาดขาว 

นม UHT+ 

ขนมปังสอดไส๎ครีม 

ข๎าวสวย+แกงจืดหัวไชเท๎า+

ปูอัดนึ่ง+เฉาก๏วย 
ผลไม ๎ เส๎นใหญํผัดซีอิ๊ว 

พฤ.28 มิ.ย. 

61 
ข๎าวต๎มทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

บะหมี่หมูแดง+ 

สาคูเปียกน้ํากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดวุ๎นเส๎น 

ศ.29 ม.ิย. 

61 
ซุปมักกะโรนี นม UHT+โดนัท 

ข๎าวสวย+ต๎มจับฉําย+ 

วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎ ข๎าวต๎มทรงเครื่อง 

 

 เรือ่งที ่1 ไขเ๎ลอืดออก 
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► ความหมาย ไขเ๎ลอืดออก 

  ไขเ๎ลอืดออก (Dengue Fever) เป็นโรคติดตํอที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue) 

ที่แพรํสูํรํางกายคนจากการกัดของยุงลายตัวเมีย ผู๎ป่วยจะมีไข๎สูง มีอาการป่วยรุนแรงกวํา

ไข๎หวัดธรรมดา ยุงลายที่เป็นพาหะนําโรคเป็นยุงที่ออกหากินเฉพาะในตอนกลางวัน 

ชอบอาศัยอยูํในแถบอากาศร๎อนชื้น จึงพบได๎มากในประเทศเขตร๎อนในทวีปเอเชีย 

แอฟริกา อเมริกากลางและใต๎ ตอนเหนือของออสเตรเลีย และตามหมูํเกาะในมหาสมุทร

แปซิฟิก จากการแพรํระบาดในวงกว๎างอยํางรวดเร็ว ไข๎เลือดออกจึงเป็นหนึ่งในโรคที่

องค๑การอนามัยโลก (WHO) ให๎ความสนใจ และประกาศให๎เป็นโรคที่ควรเฝ้าระวัง 

  ประเทศไทยอยูํในพื้นที่เขตร๎อนชื้น จึงพบการแพรํกระจายของยุงลายได๎มาก อาจ

พบโรคนี้ประปรายตลอดปี โดยเฉพาะอยํางยิ่งในชํวงฤดูฝนคือเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน 

มีฝนตกชุกและมีแอํงน้ําทํวมขัง ซ่ึงเป็นเสมือนแหลํงเพาะพันธุ๑ยุงลาย โดยสถิติจากกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขของไทย 2 ปีลําสุด พบวํามีผู๎ป่วยโรคไข๎เลือดออกจํานวน 

40,278 ราย โดยมีผู๎เสียชีวิต 41 ราย ในปี 2557 และเพ่ิมจํานวนขึ้นเป็นผู๎ป่วยโรค

ไข๎เลือดออก 142,925 ราย เสียชีวิต 141 ราย ในปี 2558 โดยพบการระบาดของโรคมาก

ที่สุดในบริเวณภาคกลาง ซ่ึงเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเมืองใหญํทั่วปริมณฑลที่

มีคนอาศัยอยูํอยํางหนาแนํน ซ่ึงเอื้อตํอการแพรํระบาดของโรค ดังนั้น โรคไข๎เลือดออกจึงเป็น

โรคติดตํอที่มีการประกาศเตือนให๎เป็นโรคเฝ้าระวังในประเทศไทย เพราะมีอัตราการป่วยและ

การแพรํระบาดคํอนข๎างสูง และมีแนวโน๎มทางสถิติที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกเรื่อยๆ 

► อาการของไขเ๎ลอืดออก 

  อาการเบื้องต๎นคล๎ายไข๎หวัดทั่วไป เชํน มีไข๎สูง ตัวร๎อน ปวดหัว ปวด

เมื่อย อํอนเพลีย แตํผู๎ป่วยไข๎เลือดออกจะมีอาการแสดงที่รุนแรงกวํา คือ มีไข๎สูงมาก 

ปวดหัวมาก ปวดเมื่อยกล๎ามเนื้อท่ัวลําตัว ในบางรายอาจคล่ืนไส๎อาเจียน อาจพบผื่นแดง

หรือจ้ําเลือดใต๎ผิวหนังทั่วตัว หรือมีภาวะแทรกซ๎อนอื่นๆ ตามมา เชํน มีเลือดออกตาม

เนื้อเยื่อในรํางกายในรายที่รํางกายอํอนแอและมีภูมิคุ๎มกันต่ํา 

https://www.pobpad.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://www.pobpad.com/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2
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► สาเหตขุองไขเ๎ลือดออก 

  โรคไข๎เลือดออก เกิดจากยุงลายเพศเมียที่เป็นพาหะของโรค ดูดเลือดของผู๎ป่วยที่มี

เชื้อไวรัสเดงกี่ จากนั้นไวรัสเดงกี่จะเติบโตภายในท๎องของยุงลาย เมื่อยุงลายกัดคนอื่น

ตํอไป เชื้อไวรัสนี้ก็จะแพรํเข๎าสูํรํางกายผู๎ที่ถูกกัดไปด๎วย 

► การวนิจิฉยัไขเ๎ลือดออก 

  สังเกตอาการด๎วยตนเอง หากมีไข๎สูงเฉียบพลัน ปวดหัว หรือมีผื่นแดงหรือห๎อเลือด 

ควรรีบไปพบแพทย๑ทันที เมื่อพบแพทย๑ แพทย๑จะตรวจวัดความดันโลหิต สังเกต

ลักษณะอาการที่แสดง พร๎อมกับการซักประวัติผู๎ป่วย  เพื่อดูความเสี่ยงและโอกาสวํา

ผู๎ป่วยอยูํในบริเวณที่มีการระบาดของไข๎เลือดออกหรือไมํ และอาจตรวจเลือดเพื่อดูความ

ผิดปกติของเซลล๑เม็ดเลือดรํวมด๎วย 

► การรกัษาไขเ๎ลือดออก 

  การรักษาผู๎ป่วยไข๎เลือดออกนั้นยังไมํมียารักษาเฉพาะโรค เป็นเพียงการรักษา

ประคับประคองตามอาการอยํางใกล๎ชิด โดยทั่วไป ผู๎ป่วยไข๎เลือดออกจะมีไข๎สูงมากและ

ปวดหัวรุนแรง เบื้องต๎นจึงใช๎ยาระงับอาการ คือ Acetaminophen หรือ พาราเซตามอล  

ซ่ึงเป็นยาแก๎ปวดและลดไข๎ ควรหลีกเล่ียงการใช๎ยาแอสไพริน ซ่ึงจะมีผลตํอเซลล๑เม็ด

เลือด อาจกระทบตํอภาวะที่มีเลือดออกซ่ึงทําให๎อาการแยํลง ในกรณีท่ีผู๎ป่วยอาเจียนและ

อํอนเพลียจากไข๎ แพทย๑จะให๎น้ําเกลือเพื่อชดเชยการเสียน้ําในรํางกาย นอกจากนี้เป็น

การรักษาตามอาการที่ป่วยและเฝ้าระวังการเกิดอาการแทรกซ๎อน 

► ภาวะแทรกซอ๎นของไขเ๎ลือดออก 

  โรคไข๎เลือดออกอาจพัฒนาความรุนแรงไปสูํภาวะโรคDengue Hemorrhagic 

Fever ซ่ึงจะทําให๎มีไข๎สูงขึ้น อาการปวดหัวรุนแรงขึ้น อาจมีภาวะเลือดออกตามเนื้อเยื่อ

และอวัยวะภายใน และ Dengue Shock Syndrome ซ่ึงเป็นภาวะท่ีเสียเลือดมาก 

พลาสมารั่ว ความดันโลหิตต่ํา นําไปสูํการช็อกที่เสี่ยงตํอการเสียชีวิตได ๎

https://www.pobpad.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5-paracetamol
https://www.pobpad.com/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3
https://www.pobpad.com/%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
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► การปอ้งกนัไขเ๎ลือดออก 

  ปัจจุบัน มีการประกาศใช๎วัคซีนป้องกันโรคไข๎เลือดออกในบางประเทศ สําหรับใน

ประเทศไทยวัคซีนท่ีชํวยป้องกันโรคไข๎เลือดออกยังอยูํในกระบวนการค๎นคว๎าทดลอง เพื่อ

เก็บข๎อมูลเพิ่มเติมในการรับรองประสิทธิผลทางการรักษา วิธีการป้องกันจึงเน๎นไปยัง

วิธีการกําจัดยุงลายที่เป็นพาหะนําโรค และการหลีกเล่ียงความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด๎วยการ

ดูแลตัวเอง 

 

 

 เรือ่งที ่2 วนัเปดิเทอมแรกของเดก็ๆ 
วนัเปดิเทอมแรกของเดก็ๆ 

  วนัเปดิเทอมแรกของชวีติ คอืวนัแรกทีเ่ดก็ๆ ตอ๎งจากออ๎มอกพํอแม ํเพือ่กา๎วสูสํงัคม

ใหม ํความกลวั ความกงัวลใจ และความไมไํวว๎างใจในโลกใหมขํองเดก็ๆ ยํอมเกดิขึน้ 

          เด็กหลายคนร๎องไห๎โยเย บางคนแม๎คุณพํอคุณแมํผู๎ปกครองจะเตรียมการมา

อยํางดีแล๎ว แตํเมื่อเห็นเด็กคนอ่ืนๆ ร๎องไห๎ อารมณ๑หวาดกลัวจึงเกิดขึ้นและเริ่มร๎องไห๎ตาม 

วันเปิดเทอมในโรงเรียนอนุบาลคือวันที่คุณพํอคุณแมํและคุณครูต๎องรับศึกหนัก รวมถึงตัว

เด็กๆ เอง อาจารย๑พัฒนา ชัชพงศ๑ อาจารย๑สาขาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ (มศว) กลําววํา เราต๎องเห็นใจพํอแมํผู๎ปกครองและตัวเด็ก เพราะพํอแมํบาง

คนไมํเคยให๎เด็กไปไหนนาน เด็กอยูํกับพํอแมํผู๎ปกครองมาตลอด เด็กเองก็ไมํเคยไปไหน 

การท่ีต๎องไปโรงเรียนวันแรก ซ่ึงถือเป็นสถานที่แปลกใหมํ เจอคนใหมํๆ เพื่อนใหมํ ของ

เลํนใหมํๆ ทุกอยํางใหมํหมด เด็กจึงต๎องการเวลาปรับตัว ดังนั้น ในวันแรกๆ เขาจะมีความ

กังวลใจ กลัวสารพัด กลัวพํอแมํทิ้ง และยิ่งพํอแมํบางคนชอบขูํวําถ๎าเด็กดื้อไมํเชื่อฟังจะเอาไป

สํงโรงเรียน เมื่อคําพูดเหลํานั้นออกมาจากปากพํอแมํ เด็กจะหวาดผวากลัววําพํอแมํจะเอามา

ทิ้ง เนื่องจากถ๎าเขาทําตัวไมํดีเป็นเด็กดื้อเขาจะถูกสํงมาโรงเรียน เด็กรับรู๎วําโรงเรียนเป็น

สถานที่ที่เขาต๎องโดนทําโทษ เขาจึงกลัวและไมํอยากไปโรงเรียน การท่ีพํอแมํจะพูดถึง

โรงเรียนควรใช๎คําพูดในทางที่ดีๆ เชํน โรงเรียนมีแตํเรื่องสนุกสนาน มีครูเลํานิทานให๎ฟัง มี

ที่มา : www.pobpad.com 
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เพื่อนใหมํๆ มีของเลํนที่บ๎านเราไมํมี พํอกับแมํยังอยากไปโรงเรียนเลย คําพูดลักษณะดีๆ 

เชํนนี้จะทําให๎เด็กอยากไปโรงเรียนและเร่ิมคล๎อยตามคําของพํอแมํ 

          การท่ีเด็กร๎องไห๎เพราะการไปโรงเรียนวันแรกนั้นถือเป็นเรื่องปกติ การร๎องไห๎

ถือเป็นการระบายความรู๎สึกที่อัดอ้ันออกมา เด็กจะร๎องไห๎ไมํเกิน 6 สัปดาห๑ แตํถ๎าร๎องไห๎

มากกวํา 6 สัปดาห๑ คุณครูและผู๎ปกครองต๎องมาคุยกันวําเป็นเพราะอะไร พํอแมํชอบขูํเรื่อง

โรงเรียนหรือไมํ หรือพํอแมํเอาใจมากเกินไปหรือเปลํา อยํางไรก็ตาม แตํละโรงเรียนก็

พยายามหาวิธีการเพื่อรับมือกับเด็กๆ ท่ีต๎องมาโรงเรียนเป็นครั้งแรก หรือต๎องเปล่ียนชั้นเรียน 

เปล่ียนโรงเรียนใหมํ เชํน จัดปฐมนิเทศให๎พํอแมํเดินทางมารํวมกิจกรรมครึ่งวัน ใช๎ชีวิต

รํวมกับเด็กๆ จากนั้นให๎รับเด็กกลับบ๎านไปได๎ เป็นการคํอยๆ ให๎เขาเริ่มปรับตัวกับสถานที่

ใหมํ ให๎เขารู๎จักพื้นที่ใหมํๆ ของโรงเรียน สํวนครูเองก็ต๎องตั้งรับให๎ดี หากิจกรรมอยํางเชํน

การเลํานิทานซึ่งถือ วําได๎ผลอยํางดีเยี่ยม เด็กจะฟัง แตํอีกสกัพักเด็กบางคนอาจจะร๎องไห๎อีก 

กิจกรรมก็อาจจะเปล่ียนไป เชํน ครูอาจชวนไปเลํนของเลํน ไปเดินดูดอกไม๎ เดินดูสถานที่

รอบๆ โรงเรียน ดูรูปภาพ ดูห๎องตํางๆ เพื่อให๎เด็กๆ คุ๎นชินกับสถานที่ให๎เร็วที่สุด ปัญหาที่

พบบํอยๆ นอกจากการร๎องไห๎ของเด็กๆ แล๎วยังพบวําเขาจะไมํยอมกินข๎าว แตํพํอแมํหรือครู

ไมํต๎องกังวล ควรหานมหรืออาหารที่กินงํายๆ ให๎เขาดื่มหรือรับประทาน 

          แมํบางคนกังวลใจอยํางหนักเมื่อเห็นลูกร๎องไห๎หรือแสดงอาการโยเย เพราะใน

สังคมไทยหรือสังคมเอเชีย ผู๎หญิงที่เป็นแมํสํวนใหญํจะใกล๎ชิดและเลี้ยงดูลูกมากกวําผู๎ชาย 

การท่ีแมํมีความใกล๎ชิดกับลูกมาก ยํอมแสดงอาการกังวลมากเมื่อลูกต๎องไปโรงเรียนวันแรก 

เปล่ียนชั้นเรียนใหมํหรือเปล่ียนโรงเรียนใหมํ สิ่งที่แมํหํวงสํวนใหญํจะเป็นเรื่องลูกจะกิน

อาหารได๎หรือไมํ ครูจะดูแลลูกได๎ใกล๎ชิดหรือไมํ เวลาเด็กปวดท๎อง จะเข๎าห๎องน้ําใครจะชํวย

เด็ก เพื่อนจะแกล๎งหรือไมํ สารพัดที่แมํกังวลและเป็นหํวงในเรื่องนี้ อยากบอกกับผู๎เป็นแมํ

ทุกคนวําในเมื่อเราเป็นคนตัดสินใจเลือกโรงเรียนให๎กับลูก ก็ต๎องไว๎วางใจโรงเรียน และต๎อง

เชื่อมั่นในโรงเรียน สําหรับสัดสํวนจํานวนครูที่ต๎องดูแลเด็ก สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กําหนดไว๎วํา เด็กอายุ 2 ขวบหรืออยูํในระดับเนิร๑สเซอรี่ ครู 1 คนตํอเด็ก 7 คน เด็กวัย  

2-3 ขวบ ครู 1 คนตํอเด็ก 12 คน วัยอนุบาล 1-3 ครู 1 คนตํอเด็ก 15 คน โดยต๎องมี

นักการภารโรงและพ่ีเล้ียงมาคอยชํวยครูด๎วย ทั้งนี้ ไมํอยากให๎แมํกังวลมากเกินไปเพราะ 
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อาจเครียดได๎ เทําที่ติดตามพบวําแมํที่มีการศึกษาสูงความวิตกกังวลจะน๎อย เพราะเข๎าใจ

ระบบโรงเรียน การท่ีเด็กต๎องไปโรงเรียนเขาต๎องเรียนรู๎กฎระเบียบและวิธีการใช๎ชีวิต การ

ชํวยเหลือตนเอง อยํางเชํนการกินข๎าว ต๎องฝึกกินข๎าวด๎วยตัวเอง ที่โรงเรียนไมํมีใครป้อน

อาหารใหเ๎หมือนที่บ๎าน เด็กๆ ทุกคนต๎องกินข๎าวเอง พํอแมํต๎องเข๎าใจและต๎องชํวยสนับสนุน

ทางโรงเรียน ให๎เด็กรู๎จักชํวยตนเองให๎มากที่สุด แม๎วําเด็กจะอยูํที่บ๎านพํอแมํก็ไมํควรตามใจ

หรือป้อนข๎าวให๎ แตํควรฝึกและใช๎คําชม พูดจากับเด็กด๎วยคําพูดท่ีดีๆ ชมเชย ให๎กําลังใจ 

เมื่อลูกกินข๎าวเองก็บอกวําเกํงมากลูก เดี๋ยวแมํจะไปเลําให๎ครูฟังวําหนูเกํงกินอยูํที่บ๎านก็กิน

ข๎าวเองได๎ ไมํต๎องมีใครป้อนอีกแล๎ว หรือการที่ให๎ลูกแตํงตัวเองก็เป็นสิ่งสําคัญ ต๎องฝึกให๎

เขาชํวยเหลือตัวเองให๎มากที่สุด นอกจากนี้ อยากฝากถึงพํอแมํทุกคนวําในบริบทโรงเรียน

และบริบทที่บ๎านมีความแตกตํางกัน พํอแมํเองต๎องเข๎าใจ แม๎วําโรงเรียนจะพยายามทํา

โรงเรียนให๎คล๎ายกับบ๎านมากที่สุดแล๎วก็ตาม เพื่อให๎เด็กๆ ทุกคนมีความอบอํุนใจที่ได๎ก๎าว

เข๎ามาสูํอ๎อมอกของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : www.kodomoclub.com 
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ลับสมองคณุหน ูอนบุาล 1   

ให๎น๎องๆ ตอบคําถาม และลากเส๎นตามจุดนะคะ 
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ลับสมองคณุหน ูอนบุาล 2  

ให๎เด็กๆ ทําตามโจทย๑แตํละข๎อด๎านลํางนะคะ 
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ลับสมองคุณหนู อนุบาล 3  

ให๎เด็กๆ โยงเส๎นจับคูํภาพท่ีใช๎ประโยชน๑ทดแทนกันได๎นะคะ 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล  

ชื่อผลงาน มือหรรษา 

เจ๎าของ   ด.ญ.ณัฐธีรา  ธิติโรจนะวัฒน๑ (น๎องซี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ๎งเตรยีมอนุบาล 2 (ครตูาล)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน หมวกหรรษา 

เจ๎าของ  ด.ญ.ณัฐณิชา  ลีพลากร (น๎องพริบพราว)   

หอ๎งอนุบาล 1/3 (ครอูอม)  
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ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน วาดตํอเติมหน๎าคน 

เจ๎าของ  ด.ช.ออกัสเตีย โกศิก (น๎องAggy) 

  หอ๎งอนุบาล 2/3  (ครอูีด๊ สดุา)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน ตํอเติมภาพ 

เจ๎าของ  ด.ญ.ชัญญาภัค เอกบุญญานนท๑ (น๎องพินอิน)  

หอ๎งอนุบาล3/2  (ครอูีด๊ ปยิมนัส)    
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ตอน.. วิธสีอนลกูโตไปไมดํูถกูคนอืน่ รูแ๎พ ๎ชนะ ใหอ๎ภยั  

 

สอนลกูใหร๎ูจ๎กัแพ ๎ชนะ ให๎อภยั ป้องกนัลกูดูถกูคนอืน่ 

☻ 1.สอนผํานเกม และการเลํน 

  ธรรมชาติของเด็กเรียนรู๎ผํานการ

เลํน เชํน หมากฮอส หรือการแขํงขัน

ที่มี 2 ฝ่าย ลูกจะได๎เข๎าใจถึง

บทบาทของผู๎แพ๎ และผู๎ชนะ สอนให๎

ลูกยอมรับความพํายแพ๎อยํางเต็มใจ 

หรือเมื่อชนะแล๎วไมํลําพอง หรือเยาะ

เย๎ยคนที่แพ๎ พร๎อมให๎กําลังใจวํา แพ๎ชนะ เป็นเรื่องธรรมดา ชนะอยํางเดียวก็ไมํสนุก 

ต๎องมีแพ๎บ๎างสลับกันไป ไมํดุดําวํากลําวลูกให๎มีปม ให๎ลูกเรียนรู๎เรื่องการแบํงปันของ

เลํน ไมํทะเลาะแยํงชิงกัน 

☻ 2.สอนผํานกีฬา 

  การเลํนกีฬาคือการออกกําลังกาย ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ สิ่งสําคัญคือการ

เคารพกฎ กติกา และมารยาทของเกมกีฬา การมีน้ําใจนักกีฬา และแสดงความสามัคคี

เมื่อมีผู๎รํวมเลํน เมื่อเราชนะผํานการเลํนกีฬาก็ไมํควรเหยียบย่ําผู๎แพ๎ให๎เสียใจ เพราะถ๎า

เราเป็นฝ่ายแพ๎บ๎างแล๎วถูกกระทําเหมือนกัน เราก็คงเสียใจไมํตํางกัน 

☻ 3.สอนผํานการเรียน 

  ในสมัยนี้ แม๎แตํเด็กอนุบาลยังต๎องสอบแขํงขันเพื่อเข๎าโรงเรียน ซึ่งอาจกํอให๎เกิด

ความเครียดหลายๆ อยํางทั้งกับตัวคุณพํอ คุณแมํ และลูกน๎อยเอง อยําคาดหวังในตัวลูก

มากเกินไป เพราะจะเป็นการกดดัน ไมํต๎องไปเปรียบเทียบสติปัญญาของลูกกับเด็กคน
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อ่ืน เพียงแคํให๎กําลังใจ และบอกลูกวําให๎พยายามสุดความสามารถเทําที่ลูกจะทําได๎ 

เพียงเทํานี้พํอแมํก็ภาคภูมิใจแล๎วที่ลูกตั้งใจ ลูกจะยอมรับตัวเอง 

  อยําเลี้ยงดูลูกให๎กลายเป็นคนชอบเอาชนะเพียงอยํางเดียว โดยไมํคํานึงถึงความรู๎สึก 

หรือความเสียหายของคนอ่ืน เพราะลูกจะโตไปกลายเป็นคนดูถูกคนอ่ืน ไมํมีใครคบหา และ

พึ่งพาใครไมํได๎เมื่อเดือดร๎อน 

 

ที่มา : www.amarinbabyandkids.com 

 

 
หอ๎ง Nursery  (ครนูุมํ, ครูตาล) 

ตอน......คุณหมอ !! 

 ณ บํายวันหนึ่ง 

ครูตาล  : เด็กๆ คะ เลํนมุมบทบาทสมมุตไิด๎คํะ 

น๎องไพพ๑  : ครูตาลเป็นไรไหมครับ 

ครูตาล  : ครูตาลไมํเป็นไรคํะ 

น๎องไพพ๑  : คุณหมอถามครูตาลต๎องเป็นไข๎สิครับ เดี๋ยวคุณหมอจะฉีดยาให๎  

10 เข็ม (หัวเราะ 555) 

 

หอ๎ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......ควายหรอืแกะ ? 

 ตอนเย็นครูปัดพาเด็กๆ อํานหนังสือ เด็กๆ อํานตามและบอกชื่อสิง่ตํางๆ ได๎  

พอถึงภาพสัตว๑ 

ครูปัด  : น่ีตัวอะไรคะ 

น๎องพริบพราว : ควายคํะ 
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ครูปัด  : ใชํหรอคะ มีขนสีขาวฟูฟูด๎วยนะคะ 

น๎องฮีโรํ  : แกะครับ 

ครูปัด  : ถูกต๎องคํะ น่ีคือแกะ ไมํใชํควายนะคะ 

 

หอ๎ง K.1/2 (ครเูก๐) 

ตอน.......ฝนตด !! 

 ขณะรับประทานอาหารกลางวัน 

ครูเก๐  : เด็กๆ รับประทานข๎าวคํะ ฝนใกล๎จะตกแล๎ว 

น๎องนํานนํ้า : ฝนจะตดแล๎วหรอครับ 

ครูเก๐  : ใชํคํะ ฟ้าร๎องแล๎วเน่ีย 

น๎องนํานนํ้า : ฝนตด ฟ้าเลยร๎อนครับ 

ครูเก๐  : ฟ้าร๎องลูก ไมํใชํฟ้าร๎อน 555 

 

หอ๎ง K.1/3 (ครอูอม) 

ตอน.......“ไมมํใีครสนใจ” 

 เช๎าวันหน่ึง ณ ห๎อง 1/3 ระหวํางที่เด็กๆ น่ังเลํนของเลํนอยูํ น๎องปัณณ๑เปิดประตูเข๎ามา 

น๎องปัณณ๑ : ทุกคน พี่ปัณณ๑มาแล๎วนะ พี่ปัณณ๑มาแล๎วนะ  

(พูด 3-4 รอบ แตํเพื่อนไมํสนใจ)  

ครูออม  : เด็กๆ สนใจพี่ปัณณ๑หนํอยคํะ พี่ปัณณ๑มาแล๎ว 

(เด็กๆ ทุกคนน่ังเงียบ พี่ปัณณ๑เดินเข๎าไปใกล๎ๆ แล๎วพูดวํา) 

น๎องปัณณ๑ : ไออุํน พี่ปัณณ๑มาแล๎วนะ 

น๎องไออุํน : โอเค พี่ปัณณ๑  

น๎องมิริน, น๎องไบร๑ท : 555 ไมํมีใครสนใจพี่ปัณณ๑เลย 

เด็กๆ  : 555 
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หอ๎ง K.1/4 (ครกูุ๏ก) 

ตอน......เสอืหรอืแมว !! 

 ในขณะที่คุณครูกําลังสอนเด็กๆ อํานพยัญชนะไทย 

ครูกุ๎ง  : น๎องแอนฟิลด๑ ตัวน้ี ส. อะไรคะ 

น๎องแอนฟิลด๑ : แมว ! 

ครูกุ๎ง  : เอาใหมํๆ ส. อะไรคะ 

น๎องแอนฟิลด๑ : แมว ! 

ครูกุ๎ง  : ส.เสือ คํะ 

น๎องแอนฟิลด๑ : เสือก็ได ๎

 

หอ๎ง K.2/1 (ครปูกุ) 

ตอน.......ววั ! 

ครูปุก  : คุณครูสอนเด็กๆ อํานวํา ดอกบัว 

น๎องอลิซ  : วัว  

คุณครูปุก  : ลองอํานใหมํสิคะ 

น๎องอลิซ  : ก็หนูบอกวํา วัว คํะ 

เพื่อนๆ  : 555 ดอกบัวนะ อลิซ 

  

หอ๎ง K.2/2 (ครตูิ่ง) 

ตอน........เฉาก๏วย ! 

 ชํวงเวลารับประทานอาหารกลางวัน 

ครูต่ิง  : เด็กๆ รับขนมเฉาก๏วยไหมคะ 

น๎องออมสิน  : หนูรับคํะ 

น๎องเดต๎า  : ผมรับขนมเฉากล๎วยด๎วยครับ 

น๎องช็อปเปอร๑ : 555 มีด๎วยหรอเฉากล๎วย เฉาก๏วยตํางหากหลํะ 
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หอ๎ง K.2/3 (ครอูีด๊ สดุา) 

ตอน........“ใสกํางเกง” 

 บํายวันหนึ่ง เด็กๆ ต่ืนนอนมาเข๎าห๎องนํ้า ครูอี๊ดเห็นน๎องขนุนยืนทําหน๎าเหยเก 

ครูอี๊ด  : เป็นอะไรลูก ปวดอึเปลาํคะ 

น๎องขนุน  : กางเกงในมันไมํสนิทครับ 

(ครูอี๊ดถอดกางเกงน๎องขนุนดู เจอกางเกงในม๎วนอยูํบนเอว โชว๑ก๎น 2 ข๎าง เลยใสํให๎ใหมํ) 

ครูอี๊ด  : กางเกงในไมํสนิทเหรอคะ อิอิ 

 

หอ๎ง K.3/1 (ครพูงษ๑) 

ตอน.......เปลีย่นชือ่ใหม ํ! 

น๎องฮีโรํ  : ครูพงษ๑ครับ 2 คนนี้มีความลับกนัครับ 

น๎องกัปตัน  : ฮีโรํ ทําไมต๎องบอกครูพงษ๑ มันเป็นความลับของเรากับจินฟานะ 

ครูพงษ๑   : มีเรื่องอะไรกันคะน๎องกัปตัน 

น๎องแมชชีน  : เปลื่อนช่ือใหมํครับ ช่ือ จินฟรี กับ กัปตินครับ 

 

หอ๎ง K.3/2 (ครอูีด๊ ปยิมนสั) 

ตอน.......คณุแมไํมใํชรํมํ !  

ครูอี๊ด  : น๎องพอร๑ชไปเที่ยวที่ไหนมาคะ ผิวคล้ําเลย 

น๎องพอร๑ช : ก็แมํไมํยอมยืนกันแดดให๎เวลาพอร๑ชเลํนครับ 

น๎องพินอิน : คุณแมํไมํใชํรํมนะพอร๑ช 

 

หอ๎ง K.3/3 (ครปูุย๋) 

ตอน.......คณุครไูมชํอบลปิสตกิ 

น๎องผิง  : เราจะซื้อลิปสติกมาฝากครูปุ๋ย 

น๎องX-Box : ครูปุ๋ยไมํชอบลิปสติกหรอกผิง ครูปุ๋ยเขาชอบของกินอรํอยๆ  

ตํางหากหลํะ 

ครูปุ๋ย  : 555 น๎องX-Box รู๎ได๎ยังไงวําครูปุ๋ยไมํชอบลปิสติกคะ 

น๎องX-Box : ก็ครูปุ๋ยไมํชอบทาลปิสติก หนูเห็นแตํครูปุ๋ยชอบกินขนม 555 
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กจิกรรม English Camp 

 

กจิกรรมวนัสงกรานต๑ (วันพุธท่ี 11 เมษายน 2561) 

 
นกัเรยีนอนุบาล2และ3 ไปทัศนศกึษาที่อเิมจเินยี (19 – 20 เมษายน 2561) 
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กจิกรรม Music Orff Fun มาจัดกิจกรรมให๎กับเด็กๆ (วันศุกร๑ที่ 18 พฤษภาคม 2561) 

 

 กจิกรรม Little Lab (Demo) 

    1   
   

กจิกรรม Nutty Scientist (Demo) 

 

กจิกรรม นาฏศลิป ์(Demo) 

 

กจิกรรม Art & Cooking  
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กจิกรรม Play & Learn 

 

กจิกรรม Cooking (ไขเํจยีวรวมมติร) 

 

กจิกรรมเทควนัโด 

 

    กจิกรรมจนิตคณติ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรม Electone 
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กจิกรรม ภาษาจนี 

 

กจิกรรม Music Orff Fun 

 

หอ๎ง Creative art 

 

กจิกรรม Pediasure (วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561) 

  

  


