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จุลสารสายสัมพันธ๑แสงอารยี๑ ฉบับที่ 149 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 

 

  

    

  
 

  วันจันทร๑ที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผํานมา โรงเรียนจัดกิจกรรมวันคริสต๑มาสและวัน

ปีใหมํพร๎อมกัน ในวันนั้นมีกิจกรรมที่เด็กๆ แตํละระดับชั้นมีการแสดง และรํวมรับประทาน

อาหารและจับของขวัญในห๎องเรียน เด็กๆ มีความสุขและสนุกสนานมากๆ คํะ ขอขอบคุณ

ผู๎ปกครองทุกทําน ที่ได๎มาเข๎ารํวมกิจกรรมในครั้งนี้ด๎วยนะคะ 

 
 

 

โรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑ เลขที ่4 ถนนประชาอทุิศ ซอย 29 แขวง/เขต ราษฎร๑บรูณะ  

กรงุเทพฯ 10140 โทร.(02)427-9875  www.sangaree.ac.th   

E-mail : sangaree@sangaree.ac.th Facebook : อนุบาลแสงอารยี๑ 
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สวัสดีปีใหมํผู๎ปกครองทุกทํานนะคะ จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีพุทธศักราช 

2561 ปีใหมํนี้เราขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยอวยพรให๎ผู๎ปกครองทุกทํานจงมีแตํความสุข 

ความเจริญและขอให๎สุขภาพรํางกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะ ในเดือนมกราคมนี้โรงเรียนมี

กิจกรรมวันเด็ก ขอให๎เด็กๆ ทุกคนเรียนเกํงๆ เป็นเด็กดีของคุณพํอคุณแมํนะคะ 

 

ปรชัญาโรงเรยีน คอลัมน๑ เรือ่ง หนา๎ 

สํงเสริม 

ความเป็นไทย 

IQ 

ทั่วทิศทั่วไทย 5 เคล็ดลับเล้ียงลูกให๎ฉลาดสมองดีและ

มีความมั่นคงทางอารมณ๑ในยุค 4.0 

2 

ใฝ่หาความรู๎ 

IQ AQ SQ 

ขําวสารทาง

โรงเรียน 
กิจกรรมของโรงเรียน 5 

สรรหามาเลํา 

เรือ่งที ่1 4 ข๎อแนะนําในการเลํานิทาน

ให๎ลูกฟัง 

เรือ่งที ่2 ชวนคุณแมํรู๎จัก “โนโรไวรัส” 

โรคร๎ายที่ป้องกันได๎ด๎วยอาหาร 

13 

สับสมองคุณหนู ฝึกสมองประลองปัญญา 18 

เรื่องของหนู ผลงานสร๎างสรรค๑ของเด็กๆ 19 

ควบคูํจริยธรรม 

MQ 
ของดีข๎างวัด ขอบคุณ...ความรู๎สึกดีๆ พัฒนาลูกได๎  21 

นําพาสูํความสุข 

EQ 
คุณหนูค้ํา..ขํา หัวเราะกับความนํารักของเด็กๆ 23 

บ.ก.+ครอูอม/คอลัมน๑+ครปูิยมนัส,ครูจ๐า,ครกูตาล,ครจูอย,ครูยิม/พิมพ๑+ครูนัท/ตรวจ+ครูนก/โรเนียว+ครูปู 
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ตอน... 5 เคลด็ลบัเลีย้งลกูใหฉ๎ลาด  

สมองดแีละมคีวามมัน่คงทางอารมณ๑ในยคุ 4.0 

   โดย https://th.theasianparent.com 

 

  สมัยนี้สํงเสริมลูกได๎รับความฉลาดอยํางเดียว อาจจะยังไมํเพียงพอ คนฉลาดอาจ

พล้ังพลาดเพราะอารมณ๑ได๎หากควบคุมอารมณ๑ไมํเป็น 

5 เคลด็ลับเลีย้งลกูใหฉ๎ลาด ทัง้พฒันาการดา๎นสมองและดา๎นอารมณ๑ 

  พํอแมํทุกคนตํางพยายามสํงเสริมให๎ลูกได๎มีสติปัญญาดี มีความฉลาดติดตัว ได๎

เรียนในระดับที่สูงขึ้น หรือหาวิธีเกํงนอกหลักตําราเรียน แตํบางคนอาจจะเพิกเฉยตํอ

พัฒนาการด๎านอารมณ๑ของลูกโดยสิ้นเชิง เด็กๆ อาจไมํได๎ถูกสอนให๎ร๎ูจักจัดการกับอารมณ๑

ตนเองในกรณีท่ีรู๎สึกหัวเสีย ไมํพอใจในบางเรื่อง ถึงขั้นแสดงอาการก๎าวร๎าวออกมา นี่คือ 

เคล็ดลับเลี้ยงลูกให๎ฉลาด ทั้งมีสติปัญญาและมีความฉลาดทางอารมณ๑ 

☻ 1 คน๎หาแรงจงูใจของลกู 

  มองหาให๎เจอวําลูกมีความชอบ

ด๎านไหน ชํวยให๎ลูกๆ ค๎นพบแรงบันดาล

ใจของเขาด๎วยการให๎ลองทํากิจกรรมตํางๆ 

ที่หลากหลาย ต๎นกําเนิดของแรงจูงใจนั้น

เกี่ยวพันกับอารมณ๑ ความสนใจใน

กิจกรรมจะชํวยกระตุ๎นให๎ลูกพัฒนาทักษะ

ด๎านสังคม อารมณ๑ และแม๎กระท่ัง

สติปัญญาได๎ขึ้นอยูํกับกิจกรรม ขอเพียง
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ให๎แนํใจวําสิ่งที่ลูกสนใจนั้นมนัเป็นตัวชํวยสร๎างแรงจูงใจหรือแรงบันดาลของเขา ซ่ึงจะทําให๎

ลูกได๎แสดงออกมาถึงความเป็นตัวเองได๎ 

☻ 2 สอนใหล๎กูรูว๎ธิแีสดงอารมณ๑ที่

เหมาะสม 

  เด็กบางคนมีปัญหาในการ

แสดงออกทางด๎านอารมณ๑ ไมํวําจะเป็น

การแสดงอารมณ๑ที่น๎อยเกินไปหรือมาก

เกินไป ซ่ึงเด็กแตํละคนจะมีวิธีการ

แสดงออกทางอารมณ๑ที่แตกตํางกัน พํอ

แมํจึงควรทํางานรํวมกับลูกๆ เพื่อสอนให๎

พวกเขาแสดงอารมณ๑เหลํานี้ได๎อยําง

ถูกต๎องเหมาะสมไมํวําพวกเขาจะอยูํ

อารมณ๑แบบไหนก็ตาม เชํน ถ๎าลูกรู๎สึกโมโห พยายามสอนลูกให๎ระบายความ

โกรธออกมาอยํางเหมาะสม หาวิธีให๎ลูกเปิดใจระบายให๎พํอแมํฟัง ไมํควรให๎เด็ก

ระงับอารมณ๑เก็บไว๎ เพราะจะนําไปสูํความไมํมั่นคงทางอารมณ๑ในชีวิตตํอจากนี้ได๎ 

☻ 3 สงํเสรมิใหฉ๎ลาดไปพร๎อมกบั

อารมณ๑ด ี

  เรียนรู๎วําลูกๆ ของคุณ

นั้นจําเป็นต๎องพัฒนาสิ่งใด เด็ก

ทุกคนมีการแสดงออกทาง

อารมณ๑ที่แตกตํางกัน แตํพํอแมํ

นั้นยํอมร๎ูจักลูกของตัวเองดี

พอที่จะเข๎าใจวําลูกนั้นมีการ

แสดงออกทางอารมณ๑อยํางไร 

ดังนั้นการสํงเสริมเพื่อพัฒนา
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สติปัญญาของลูกควรจะควบคูํไปกับพัฒนาการทางด๎านอารมณ๑ที่ไมํสามารถที่จะ

มองข๎ามได๎ด๎วย ทั้งสองอยํางนี้มีสํวนสําคัญ ผลที่เด็กจะได๎ก็คือ การมีสติปัญญา

รอบด๎านอยํางสมบูรณ๑และมีความสามารถในการจัดการอารมณ๑ เรียนรู๎ในการทํา

กิจกรรมอยํางสนุกและอารมณ๑ดี 

☻ 4 สอนลกูให๎รูจ๎กักบัความ

ล๎มเหลว 

  คนเกํง คนฉลาด กํอนที่จะ

ประสบความสําเร็จบางคนอาจจะเคย

ล๎มเหลวมากํอน ความล๎มเหลวเป็นสิ่งที่

ยิ่งใหญํ เพราะสอนให๎เห็นถึงความ

ผิดพลาดและวิธีที่สามารถนําไปปรับปรุง

แก๎ไข เด็กที่มีความเกํงในการทําความ

เข๎าใจกับอารมณ๑จะสามารถตระหนักถึงสิ่ง

นี้ได๎ แตํเด็กๆ ท่ีมีสติปัญญาที่มากบางคน

อาจจะเห็นความล๎มเหลวเป็นสิ่งที่นํากลัว ดังนั้นคุณพํอคุณแมํควรสอนลูกได๎เรียนรู๎

ถึงความสําคัญของความล๎มเหลว สอนวิธีจัดการความล๎มเหลวอยํางมีประสิทธิภาพวํา

จะปฏิเสธหรือจะใช๎ประโยชน๑จาก

ความล๎มเหลวนั้นได๎อยํางไร 

☻ 5 สรา๎งลกัษณะเฉพาะตวัของ

ตวัเอง 

  เด็กจะไมํสามารถมีความ

ฉลาดทางอารมณ๑ได๎อยํางเต็มที่

หากวําไมํได๎ถูกปลูกฝังนิสัยให๎

รู๎จักเห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามา

ใสํใจเรา หรือแม๎กระท่ังใสํใจ
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ความรู๎สึกของตนเอง นั่นเป็นเหตุผลที่วําทําไมพํอแมํถึงต๎องเล้ียงลูกให๎ฉลาด

ทางด๎านสติปัญญาควบคูํไปกับความฉลาดทางอารมณ๑ด๎วย เพื่อนําไปสูํการสร๎าง 

อัตลักษณ๑เฉพาะตัวของลูก ให๎เด็กได๎เป็นในสิ่งที่เขาเป็น รู๎วําอะไรคือความฝัน  

สิ่งที่เขาสนใจที่สุดคืออะไร 

การสํงเสริมให๎ลูกมีความสามารถในการจัดการทางอารมณ๑จึงมีความสําคัญพอๆ กับการ

พัฒนาด๎านสติปัญหาและในด๎านอื่นๆ ซ่ึงพํอแมํมีสํวนชํวยสํงเสริม และคอยเป็นกําลังใจให๎

ลูกเสมอโดยไมํทําให๎พวกเขาเสียกําลังใจนะคะ. 

 

 

 

  

 วันอาทิตย๑ที่ 4 มีนาคม 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมสูํโลกกว๎าง ครั้งที่ 22  ณ  

โรงเรียนกวํางเจ๎า ถนนสีลม ผู๎ปกครองที่เข๎ารํวมกิจกรรมสามารถจองโต๏ะได๎ที่ธุรการ หรือ 

ครูประจําชั้นได๎ตั้งแตํวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ๑ 2561 เป็นต๎นไปคํะ 

 

 

ผู๎ปกครองสามารถชําระคําเทอม โดยผํานชํองทางตํางๆ ได๎ดังนี้ 

1. โดยการโอนเงินผํานธนาคาร  ดังนี้ “ชื่อบญัชโีรงเรยีนอนุบาลแสงอารยี๑” 

- ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ  

  เลขที่ 153-2-05443-2      
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- 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 

กรณีผู๎ปกครองที่ฝากคําเลําเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรียก

ใบเสร็จรับเงินจากบุคลากรทํานนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบคํะ 

และสําหรับผู๎ปกครองนักเรียนอนบุาล 3 ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน ต๎องชําระ

คําเรียนทั้งหมดกํอนนะคะ และสามารถขอใบรับรองได๎ไมํเกินคนละ 2 ใบ หากต๎องการ

เพิ่มเติมจะมคีําใช๎จํายใบละ 100 บาทคํะ  

 

 

  วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ครูพงษ๑และครูชิต เข๎ารํวมประชุม 

ผู๎บริหารโรงเรยีนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ณ. หอประชุมโรงเรียนไผทอุดมศึกษา หลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 

 วันเสาร๑ที่ 27 มกราคม 2561 ครูแหมํมและครูนก เข๎ารํวมการสัมมนา

วิชาการ “ผู๎บริหารการศึกษาในยุคแหํงการเปลี่ยนแปลงสูํ Thailand 4.0” ณ. ห๎อง  

ราชเทวีแกรนด๑บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ 
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 วันเสาร๑ที่ 10 กุมภาพันธ๑ 2561 โครงการ ครูเกํง ดี มีสุข ได๎จัดให๎มีการ

ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของครูไทย เพื่อเป็นประโยชน๑และสามารถนําไปปรับปรุง การ

ใช๎ทักษะภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใช๎ในชีวิตประจําวันตํอไปได๎ โดยมี 

Teacher เป็นผู๎ประเมิน ดังนี้ 

1. T.Vanessa Joy Endiape 

2. T. Josefine Tirburcio 

3. T.Chris Leigh Faith Valles 

 

 

 เรื่องการจอดรถรับ-สํงนักเรียน  

  ผู๎ปกครองสามารถรับ-สํงนักเรียนกับครูเวรโดยไมํต๎องลงจากรถ ได๎ที่

ประตูโรงเรียนทั้งฝ่ังอนุบาลและฝ่ังเตรียมอนุบาล หากมีความประสงค๑จะจอดรถ สามารถจอด

ได๎ที่ตลาดนัด ถึง 10.00 น.โดยไมํมีคําใช๎จําย  

  กรณีโรงเรียนมีกิจกรรม ผู๎ปกครองสามารถจอดรถได๎ ถึงเวลา 12.00 น. 

โดยไมํมีคําใช๎จําย ได๎ ที่ ตลาดนัด, ปั๊มแก๏ส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 

เมตร อยูํฝั่งเดียวกับโรงเรียน)  

หมายเหตุ :  

   -  ผู๎ปกครองที่จะจอดรถในสถานที่ดังกลําว สามารถมาขอรับสติ๊กเกอร๑ติด

รถยนต๑ได๎ที่ห๎องธุรการนะคะ 

- ผู๎ปกครองต๎องติดสติ๊กเกอร๑โรงเรียนที่กระจกหลังของรถ  

  ขอความรํวมมือ กรณีจอดรถริมกําแพงหน๎าโรงเรียน สามารถจอดได๎ไมํเกิน 15 

นาที และขอความกรุณาดับเครื่องยนต๑ของทํานให๎เรียบร๎อย เพื่อป้องกันไมํให๎นักเรียน

ได๎รับควันจากทํอไอเสียรถยนต๑คํะ 



 
 

8 

 โรงเรียนขอแจ๎งเส๎นทางลัด ดังนี้ 

- ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได๎ 

- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 33 หาก

เลี้ยวซ๎าย ออกซอยสุขสวัสดิ์ 62 ได๎คํะ 

 จุดรับ-สํงนักเรียน 

    ทางโรงเรียนขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองทุกทําน ไมํขึ้นอาคารเรียน ให๎รับ-สํง

นักเรียนในบริเวณลํูจักรยานที่ทางโรงเรียนกําหนดไว๎ให๎ ขอบคุณในความรํวมมือนะคะ 

 โรงเรียนได๎มีการปรับปรุงและซํอมแซมจุดตํางๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 

- จัดเก็บของหลังห๎อง T.Joy ให๎ดูเรียบร๎อยมากขึ้นคํะ 

- ติดตั้งซิงค๑ล๎างจานตรงห๎องน้ํา T.Joy เพื่อความสะดวกในการล๎างภาชนะ

กิจกรรมCooking 

- เปล่ียนเบาะยาง ห๎องนาฏศิลป์ เนื่องจากเบาะเกําชํารุดแล๎ว 

- เปล่ียนก๏อกตู๎กดน้ําเย็นที่ชํารุด 

- จัดห๎องเก็บของใหมํ 

- ขึงแสลนสระวํายน้ําใหมํ 

- จัดซื้อชั้นวางของมาใหมํเพื่อจัดเก็บของให๎ดูเป็นระเบียบมากขึ้น 

- ล๎างพัดลมห๎องครัว 

- เปล่ียนรางประตูและชุดล็อกห๎องครูอ๊ีด(สุดา) 

- เจาะกระจกติดพัดลมดูดอากาศห๎องครูอ๊ีดและครูปุ๋ย 

- เปล่ียนกลอนประตูห๎องโรงหนัง 1 จุด 

- วาดภาพระบายสีตรงทางเดินขึ้นชั้นสอง 

- ติดรูปพระบรมฉายาลักษณ๑ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ตรงทางเดินขึ้นชั้นสอง 
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 วันศุกร๑ที่ 5 มกราคม 2561 โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ บางมด จัดกิจกรรม

นําเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 เป็นตัวแทนสํงความสุขและอวยพรปีใหมํ

ให๎กับคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน 

 

 

 โครงการ Happy to learn English จัดกิจกรรมในตอนเช๎าทุกวันโดยครู

ตํางชาติ นําเด็กเต๎นประกอบเพลงภาษาอังกฤษคํะ 

 โครงการหนูน๎อยสุขภาพดี จัดกิจกรรมให๎เด็กได๎ออกกําลังกาย และมีการตรวจ

สุขภาพเด็ก ในชํวงเข๎าแถวตอนเช๎าทุกวันคํะ 

 โครงการหนูน๎อยคนเกํง จัดกิจกรรมให๎เด็กๆ ในแตํละห๎องได๎ปลูกต๎นหอม เพื่อ

สํงเสริมให๎เด็กๆ ได๎รู๎จักการปลูกต๎นหอมและยังสามารถเอาไว๎ใช๎ประกอบอาหารตํอไปได๎อีก

ด๎วยคํะ  

 โครงการ STEM for KIDS จัดตารางให๎คุณครูพานักเรียนได๎เรียนรู๎โครงการ

พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของแตํละระดับชั้น เริ่ม 

8-12 มกราคม 2561 ดังนี้ 

ตารางชมนทิรรศการของแตลํะห๎อง 

วนั 8.50-9.30 9.30-10.10 10.10-10.50 10.50-11.30 13.30-14.10 

จ. 8 ม.ค 61  K.2/1,K.2/2 K.1/1,K.1/2 

K.3/1,K.3/3 

NC.1,NC2 K.3/1,K.3/2 

อ. 9 ม.ค 61  K.3/2,K.3/3 K.1/2,K.1/3  K.1/1,K.1/4 
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K.2/1,K.2/3 

พ. 10 ม.ค 61   K.1/1,K.1/3   

ศ. 12 ม.ค 61 K.2/2,K.2/3  K.1/2,K.1/4  K.1/3,K.1/4 

  สอบปลายภาคของภาคเรียนที่ 2/2560 ดังนี้ 

- จันทร๑ ที่ 22 – พุธ ที่ 24 มกราคม 2561 สอบของครูตํางชาติ 

- พฤหัสบดี ที่ 25 – ศุกร๑ ที่ 26 มกราคม 2561 สอบของครูไทย 

  

รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน มกราคม พ.ศ.2561 
รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.1 ม.ค. 61 --------------------หยุดวันขึ้นปีใหมํ-------------------- 

อ.2 ม.ค. 61 --------------------หยุดวันขึ้นปีใหมํ-------------------- 

พ.3 ม.ค. 61 
ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

เส๎นใหญํน้ําลูกชิ้นไกํ+ 

สาคูเปียกข๎าวโพด 
ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

พฤ.4 ม.ค. 

61 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืดเต๎าหู ๎

ผักกาดขาว+ไกํทอด+ 

เฉาก๏วย 

ผลไม ๎ มามําผัดไส๎กรอก 

ศ.5 ม.ค. 61 
ข๎าวสวย+แกงจืด

สาหรําย 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ไขํพะโล๎+ 

วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวผัดผักรวมมติร+ 

น้ําซุป 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 2 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.8 ม.ค. 61 ข๎าวต๎ม+ไขํเจียว นม UHT+ ข๎าวสวย+ซุปไกํ+ปูอัดนึ่ง+ ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไกํทอด
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ใสํแครอท ขนมปังแครกเกอร๑ ลอดชํองน้ํากะทิ กระเทียม+น้ําซุป 

อ.9 ม.ค. 61 
ข๎าวสวย+แกงจืด 

ไขํน้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 
ก๐วยจั๊บ+รวมมิตรน้ําแดง ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

ไกํหวาน+น้ําซุป 

พ.10 ม.ค. 61 ซุปมักกะโรนี 
นม UHT+ 

ขนมปังสอดไส๎ครีม 

ข๎าวสวย+กะเพราไกํสับ+ 

แกงจืดฟัก+เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

ผัดบวบใสํไขํ 

พฤ.11 ม.ค. 

61 
โจ๏ก 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวผัดอเมริกัน+น้ําซุป+

นักเก็ต 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไขํเจียว

ใสํต๎นหอม+น้ําซุป 

ศ.12 ม.ค. 61 
ข๎าวต๎ม+ 

กุนเชียงทอด 

นม UHT+ 

ขนมปังโดนัท 

ข๎าวสวย+ต๎มจับฉําย+ 

สาคูเปียกข๎าวโพด 
ผลไม ๎

บะหมี่น้ํา

ลูกชิ้นปลา 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 3 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํง

บาํย 

อาหารเยน็ 

จ.15 ม.ค. 61 เกี้ยมอี๋น้ํา 
นม UHT+ขนมปัง

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ต๎มยําไกํใสํเห็ด 

+ลอดชํองน้ํากะทิ 
ผลไม ๎ ก๐วยเตี๋ยวผัดซีอ๊ิว 

อ.16 ม.ค. 61 -------------------หยุดวันครูแหงํชาต-ิ------------------ 

พ.17 ม.ค. 61 ข๎าวต๎มหมูสับ 
นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า+ 

กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎

ข๎าวผัดไส๎กรอก+ 

น้ําซุป 

พฤ.18 ม.ค. 61 
ข๎าวสวย+ 

แกงจืดวุ๎นเส๎น 

นม UHT+ขนมปัง

ทาแยม 

ข๎าวสวย+ไขํลูกเขย+ 

แกงจืดหัวไชเท๎า+รวมมิตร 
ผลไม ๎ ซุปมักกะโรนี 

ศ.19 ม.ค. 61 
เส๎นหมี่น้ํา 

หมูสับ 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดเต๎าหู๎ไข ํ

+ไกํทอด+วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวผัดกุนเชียง+ 

น้ําซุป 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 4 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.22 ม.ค. 61 ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 
นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวไกํตุ๐น+ 

รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไส๎กรอก 

ผัดเปรี้ยวหวาน+ 

น้ําซุป 
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อ.23 ม.ค. 61 เส๎นใหญํน้ํา 
นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืดกะหล่ําปลี+

ไขํเจียว+ 

ข๎าวเหนียวเปียกข๎าวโพด 

ผลไม ๎

ข๎าวผัดไกํใสํ

ข๎าวโพด+แครอท+

น้ําซุป 

พ.24 ม.ค. 61 โจ๏ก 
นม UHT+ 

ขนมปังสอดไส๎ครีม 

ข๎าวไกํแดง+น้ําซุป+ถั่วเขียว

ต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎ ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า 

พฤ.25 ม.ค. 61 
ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ผัดผักกาดขาว+ 

ไขํตุ๐น+มันต๎มน้าํตาล 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แตงกวา

ผัดใสํไขํ 

ศ.26 ม.ค. 

61 

ข๎าวสวย+แกง

จืดเต๎าหู๎ไข ํ

นม UHT+ 

ขนมปังโดนัท 

ข๎าวสวย+ไส๎กรอกทอด+แกง

จืดฟัก+วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไขํเจียว 

ใสํต๎นหอม 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 5 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.29 ม.ค. 61 
ข๎าวสวย+แกง

จืดสาหรําย 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวผัดซีอ๊ิว+

เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+กะเพราไกํ

สับ 

อ.30 ม.ค. 61 ซุปมักกะโรนี 
นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวราดหน๎าไกํ+น้ําซุป+

กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

ผัดบวบใสํไขํ 

พ.31 ม.ค. 61 โจ๏ก 
นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวอบกุนเชียง+น้ําซุป+ 

สาคูเปียกข๎าวโพด 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

ผัดผักกาดขาวหมูสับ 

วันศุกร๑ที่ 11 มกราคม 2561 โรงเรยีนจดักจิกรรมวนัเดก็ และกฬีาสี ขอเชิญ

ผู๎ปกครองมารํวมทํากิจกรรมกับเด็กๆ เชํน ดูเด็กๆเลํนกีฬา รับประทานอาหารรํวมกันกับ

เด็กๆนะคะ โดยกิจกรรมกีฬาสีที่กําหนดให๎ ดังนี้ 

สฟีา้ ตอ.1 อ.1/3 อ.1/4 อ.2/3 อ.3/1 อ.3/2 

สแีดง ตอ.2 อ.1/1 อ.1/2 อ.2/1 อ.2/2 อ.3/3 
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 เรือ่งที ่1 4 ขอ๎แนะนาํในการเลาํนทิานใหล๎กูฟงั 

 

  คุณแมํสามารถเริ่มอํานหนังสือนิทาน หรือเลาํนิทานให๎ลกูฟงัได๎ตั้งแตํอยูํในท๎อง 

พอหลังคลอดก็ควรเลํานทิานให๎ลกูฟงัด๎วยเชํนกัน เดก็ๆ จะชอบ ยิ่งอยูํในชํวงวัยอนุบาล

เด็กๆจะชอบฟังพํอแมํเลาํนทิานให๎ฟังมาก การอํานนิทานนอกจากจะทําให๎ลูกได๎เพลิดเพลิน

แล๎ว ลูกยังได๎ประโยชน๑หลายอยําง เชํน 

♥ ได๎ฝึกทักษะการแก๎ปัญหา 

♥ ชํวยในด๎านพัฒนาการเรื่องของภาษา 

♥ พัฒนาการของลูกในด๎านตํางๆ ดีขึ้น เชํน การฟัง การพูด การแสดงออก 

 

 

 

 

http://www.maerakluke.com/topics/category/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81/
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4 ข๎อแนะนาํในการเลาํนทิานให๎ลกูฟงั 

☻ 1. เลือกเนือ้หานทิานใหเ๎หมาะกับวยัของลกู 

  เนื้อหาของนิทานควรมีความตํอเนื่องและนําสนใจ เมื่อเลําไปได๎ซักพักควรสร๎าง

สถานการณ๑ให๎ลูกชํวยแก๎ปัญหา เชํน มีลูกหมูพ่ีน๎องสองตัวต๎องการเข๎าไปเดินเลํนใน

ป่า แตํระหวํางทางมีลําธารเล็กๆ ขวางไว๎ ลูกหมู สองตัวควรจะทําอยํางไรดี ให๎ลูกๆ

ชํวยกันคิด ชํวยกันตอบคําถาม แคํนี้การเลาํนทิานจะเป็นเรื่องท่ีสนุกมากเลยคํะ 

☻ 2. เตรยีมตวัใหพ๎ร๎อมกํอนเลาํนทิาน 

  เมื่อเลือกนิทานที่เหมาะสมกับลูกได๎แล๎ว คนเลาํนทิานก็ต๎องเตรียมตัวเหมือนกัน 

เพราะเวลาเลําจะต๎องใสํเสียงให๎สมจริงสมจัง ใสํเสียงหนักเบา เสียงผู๎หญิงเสียงผู๎ชาย 

เสียสัตว๑ตํางๆ ตามธรรมชาติให๎สมจริง เมื่อเลําเสร็จแล๎วควรสรุปเนื้อหาให๎ลูกฟังด๎วย วํา

นิทานเรื่องนี้มีความสําคัญอยํางไร เนื้อหาสอนอะไรบ๎าง ตัวละครมีลักษณะแบบไหน 

ได๎ความรู๎อะไรจากนิทานที่ฟังไปบ๎าง 

☻ 3. เตรยีมสถานทีใ่ห๎พร๎อม 

  สถานที่ในการเลาํนิทานควรเป็นท่ีๆ มีอากาศถํายเทได๎สะดวก และมีแสงสวํางอยําง

เหมาะสม ไมํมีเสียงดังเข๎ามารบกวน 

☻ 4. มสีื่อประกอบการเลาํนิทาน 

  ถ๎ามีพวกภาพประกอบการเลาํนทิาน หรือ ตุ๏กตาหุํนมือประกอบเพิ่มเติมจะดียิ่งขึ้น 

เพราะจะทําให๎เรื่องที่เลําสมบูรณ๑และนําติดตามมากขึ้นไปอีก 

  การเลาํนทิานไมํใชํแคํต๎องการให๎ลูกเพลิดเพลินหรือเป็นสิ่งบันเทิงเทํานั้น แตํยัง

เป็นตัวเชื่อมความรัก เชื่อมสายใยความอบอํุนกันภายในครอบครัวให๎เกิดขึ้นอีกด๎วยคํะ 

 ที่มา : www.maerakluke.com 

http://www.maerakluke.com/
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    เรือ่งที ่2 ชวนคณุแมรํูจ๎กั “โนโรไวรสั” โรครา๎ยทีป่อ้งกนัไดด๎ว๎ย

อาหาร 

 
“โนโรไวรัส” คือหนึ่งในเชื้อโรคร๎ายที่กําลังระบาดในชํวงนี้ แถมยังร๎ายแรงถึงขั้น

ทําให๎เจ๎าตัวเล็กเสียชีวิตได๎เลยทีเดียว แตํคุณแมํรู๎ไหมคะวําเจ๎าโรคร๎ายนี้สามารถป้องกันได๎

ด๎วย “อาหาร” แตํจะเป็นอาหารแบบไหน และ โนโรไวรัสนั้นคืออะไร ติดตํอกันอยํางไร 

เรามีข๎อมูลมาบอกกันคํะ 

ผศ.พญ.รวีรัตน๑ สิชฌรังษี  กุมารแพทย๑ผู๎เชี่ยวชาญด๎านโรคภูมิแพ๎และภูมิคุ๎มกัน 

ได๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับโนโรไวรัส การติดตํอ และการรักษาเอาไว๎อยํางละเอียด เราจะขอนํา

ข๎อมูลเหลํานี้มาสํงตํอให๎คุณแมํได๎เข๎าใจกันมากขึ้นนะคะ. 

► "โนโรไวรสั" คอือะไร? 

  โนโรไวรัส (Norovirus) คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ซ่ึงเป็นสาเหตุของการระบาดของ

การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร กํอให๎เกิดอาการอาเจียนและท๎องเสียที่พบบํอยใน

ทั้งเด็กและผู๎ใหญํ เชื้อไวรัสชนิดนี้มีมานานแล๎วคํะไมํได๎เป็นเชื้อที่เกิดใหมํ เดิมช่ือวํา 

Norwalk virus ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคัญของโรค “ไวรัสลงกระเพาะ” มานานแล๎ว นั่นเอง

คํะ 
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► โนโรไวรสั อาการเปน็อยาํงไร 

  หากติดเชื้อโนโรไวรัสสํวนใหญํจะมีอาการแสดงออกหลังจากที่ได๎รับเชื้อเข๎าสูํ

รํางกายภายในเวลา 1-2 วัน โดยจะมีอาการท๎องเสีย ปวดท๎อง ถํายเหลวเป็นน้ํา 

อาเจียนอยํางรุนแรง ปวดศีรษะ มีไข๎ และอํอนเพลีย ซ่ึงบางรายก็จะมีอาการมากหรือ

น๎อยแตกตํางกันไป ในผู๎ใหญอําการมักจะดีข้ึนภายใน 1-3 วันหลังจากที่เริ่มมีอาการ

ป่วย แตํในเด็กนั้นอันตรายมากเพราะจะเกิดอาการท๎องเสียหนักจนเข๎าสูํภาวะขาดน้ํา 

และเป็นอันตรายตํอชีวิตได๎ 

► เชื้อโนโรไวรสัตดิตอํได๎อยาํงไร? 

  โนโรไวรัสเป็นเชื้อโรคท่ีทนและติดตํอแพรํกระจายได๎งําย เชื้อไวรัสชนิดนี้พบวํามี

การติดตํอได๎บํอยในเด็กเล็ก เนื่องจากเชื้อโรคจะอยูํในน้ําดื่ม อาหาร สิ่งคัดหล่ังเชํน 

อุจจาระ อาเจียน จึงอาจติดเชื้อได๎เมื่อสัมผัสของเลํน หรือวัตถุสิ่งของท่ีมีเชื้อจากเด็กที่

ป่วยแล๎วนํามาแตะจมูก ปาก หรือตา , การสัมผัสละอองเสมหะจากอาเจียนของผู๎ป่วย 

เด็กที่ติดเชื้อโนโรไวรัสอยูํอาจจะสามารถแพรํเชื้อไปสูํเพื่อนๆ ได๎อยํางรวดเร็วหากมีการ

กินอาหารหรือการใช๎ภาชนะรํวมกัน หรือสัมผัสใกล๎ชิดเชํนจับมือกัน บางครั้งพบการ

ระบาดในโรงเรียนจากการท่ีผู๎ประกอบอาหารมีการติดเชื้อชนิดนี้อยูํ 
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► เชื้อโนโรไวรสัรกัษาไดไ๎หม? 

  เนื่องจากยังไมํมียาต๎านไวรัสจําเพาะในการรักษา และการให๎ยาปฏิชีวนะก็ไมํได๎มี

ประโยชน๑ในการกําจัดเชื้อไวรัสชนิดนี้ หากคุณพํอคุณแมํสงสัยวําลูกมีอาการคล่ืนไส๎ 

อาเจียน ท๎องเสีย จากการติดเชื้อชนิดนี้ หากอาการไมํมาก ทานน้ํา ทานข๎าวได๎ปกติ 

ก็อาจให๎ลูกทานยาแก๎อาเจียน น้ําเกลือแรํ ทานอาหารอํอนๆ และดูอาการที่บ๎านกํอน

ได๎ เพราะหากอาการไมํรุนแรงจะหายเองได๎ภายใน 3-5 วัน แตํหากลูกมีอาการซึม 

ตาโหล ปากแห๎งอันบํงถึงภาวะแทรกซ๎อนที่พบได๎บํอยคือ การขาดน้ําเนื่องจากการ

อาเจียนและท๎องเสีย ทานไมํได๎ หรือมีไข๎สูง ควรรีบไปพบคุณหมอทันที ซ่ึงคุณหมอ

อาจจะรับตัวไว๎ดูอาการในโรงพยาบาล ให๎น้ําเกลือทางเส๎นเลือด รํวมกับการรักษาตาม

อาการอ่ืนๆ คํะ 

► โนโรไวรสัป้องกนัไดด๎ว๎ยอาหาร 

  เพราะสํวนใหญํโนโรไวรัสนั้นติดโดยเกิดจากการรับเชื้อผํานอาหาร จึงควรให๎ลูก

รับประทานอาหารปรุงสุกใหมํที่ยังร๎อนๆ  และใช๎ช๎อนกลางเสมอ นอกจากนี้ก็ควรล๎าง

มือให๎สะอาดด๎วยสบํู อยํางน๎อย 15-30 วินาที (หากเป็นเด็กๆ ควรสอนให๎ล๎างมือ

พร๎อมกับร๎องเพลงช๎าง 1 จบ) ทั้งกํอนและหลังรับประทานอาหาร หรือหลังหยิบจับ

สิ่งของหรือสิ่งสกปรกตํางๆ  ดื่มน้ําสะอาด และควรงดไปโรงเรียนหรือสถานที่ชุมชน 

และรักษาให๎หายดีเสียกํอน เพื่อป้องกันการแพรํกระจายของเชื้อไวรัส 

 

  

 

 

 

 

 
 

ที่มา : https://eln.theasianparent.com 
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ลับสมองคณุหน ูอนบุาล 1   

ให๎น๎องๆ  ภาพที่ไมํเข๎าพวกกัน 

 
ลับสมองคณุหน ูอนบุาล 2  

ให๎เด็กๆ เรียงภาพตามลําดับเหตุการณ๑ 
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ลับสมองคุณหนู อนุบาล 3  

ให๎เด็กๆ  ใต๎ภาพท่ีถูก และใต๎ภาพท่ีผิด 

 
  

 

ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล 1 

ชื่อผลงาน บ๎านแสนสวย 

เจ๎าของ   ด.ช.อนวัช  หงส๑วรรณา (น๎องเต๎ย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ๎งเตรยีมอนุบาล 1 (ครนูุมํ)  

ที่มา   สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึน้ 

ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน หมวกหรรษา 

เจ๎าของ  ด.ช.ภัฑระกร ตัณเดชพฤฒญิาณ (น๎องทิกเกอร๑)   

หอ๎งอนุบาล 1/3 (ครไูหม)  

ที่มา   โครงงาน STEM 
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ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน มะมํวงแสนอรํอย 

เจ๎าของ  ด.ญ.บุญญิสา แซํเฉิน (น๎องผิงผิง) 

  หอ๎งอนุบาล 2/3  (ครปูุย๋)  

ที่มา   โครงงาน STEM 

 

ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน วาดรูประบายสีตามจินตนาการ 

เจ๎าของ  ด.ช.ชธัญภ๑ กุสุวิมล (น๎องปัญณ๑)  

หอ๎งอนุบาล3/3  (ครอูีด๊ สดุา)    

ที่มา  สิ่งมีชีวิต 
 

 

 

ตอน.. ขอบคณุ...ความรูส๎กึดีๆ  พฒันาลกูได๎  
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 เด็กที่สํานึกบุญคุณพํอแมํ จะไมํเที่ยวเตรํ ดื่มเหล๎า ติดยา  

 เด็กที่สํานึกบุญคุณคุณครู จะไมํหนีเรียน ไมํลอกการบ๎าน  

 เด็กที่สํานึกบุญคุณเจ๎านายเมื่อเติบโตเป็นผู๎ใหญํ จะไมํเกิดอารมณ๑โกรธเมื่อถูกตําหนิ

ตํอวํา  

 เด็กที่สํานึกบุญคุณบ๎าน จะดูแลรักษาบ๎านไว๎อยํางดี และเกิดความรักความผูกพัน 

 และเชื่อไหม...เคลด็ลับของการทาํใหเ๎ดก็เรยีนเกงํ คอื ความรู๎สกึขอบคุณ 

แคํสอนให๎ลูกพูดคําวํา “ขอบคุณ” หรือรู๎จักพูดคําวํา “ขอโทษ” ออกมาจากใจจริง 

ชีวิตจากนี้ไปของลูกก็จะพัฒนา จากการทดลองเมื่อเกิดความรู๎สึกสํานึก ความรู๎สึกขอบคุณ 

รํางกายจะหล่ังฮอร๑โมนเอนดอร๑ฟิน จิตใจจะปลอดโปรํง สมองจะแจํมใส มีความสุข เด็ก

นักเรียนที่รู๎สึกขอบคุณผู๎คิดค๎นทฤษฎีตํางๆ เชํน กฏแรงโน๎มถํวงของโลก โดยเซอร๑ ไอแซก 

นิวตัน ทฤษฎีวิวัฒนาการคัดเลือกโดยธรรมชาติของ ชาร๑ล ดาร๑วิน หรืออ่ืนๆ ความรู๎สึกดีๆ 

เหลํานี้จะเข๎าไปอยูํในทุกเซลล๑สมอง เพื่อเตรียมพร๎อมในการเรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้นกลายเป็น

เด็กเรียนเกํงได๎ในที่สุดคํะ 

คณุแมอําจสงสยัวาํคาํขอบคณุดตีํอลกูอยาํงไร  

   การสอนให๎ลูกรู๎จักขอบคุณออกมาจากใจ จะทําให๎ลูกเป็นที่รักของคนรอบข๎างได๎

งําย เด็กที่ร๎ูจักสํานึกบุญคุณ ใครๆ ก็อยากชํวยเหลือ เพราะความรู๎สึกที่ได๎จากการขอบคุณมี

พลังอานุภาพท่ีทําให๎เกิดสิ่งดีได๎มากที่สุดในหมูํความรู๎สึกทั้งปวง เป็นการแสดงความสํานึก

รู๎คุณท่ีใครได๎ฟังก็รู๎สึกดี และเป็นไปในแงํบวกโดยอัตโนมัติ ชํวยเพิ่มพลังใจ ทําให๎เกิด

การมองเห็นคุณคําของสิ่งนั้น และมองสิ่งอ่ืนในแงํบวก เมื่อคําขอบคุณชํวยถํายทอด

ความรู๎สึกบวกของคนเราได๎ดี สํวนคําขอโทษก็ชํวยลดความรู๎สึกลบของคนอ่ืนให๎กลายเป็น

ความรู๎สึกบวกได๎คํะ 
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สอนลกูรูจ๎กัขอบคุณ ขอโทษ   

 สอนให๎ลูกรู๎จักพูดขอบคุณเมื่อมีใครทําสิ่งดีๆ ให๎ลูก หรือรู๎จักพูดคําขอโทษเมื่อลูกทําสิ่ง

ที่ไมํดีกับคนรอบข๎าง 

 สอนให๎ลูกรู๎จักขอบคุณตัวเอง และหาทางขอบคุณสิ่งดีๆ ท่ีเกิดขึ้นกับตัวลูก เชํน 

ขอบคุณที่เราแข็งแรง ขอบคุณที่มีรํางกายครบถ๎วน ขอบคุณที่มีโอกาสได๎เรียนหนังสือ 

ขอบคุณที่ไมํตกงาน หรืออ่ืนๆ 

 สอนให๎ลูกรู๎จักขอบคุณสิ่งของเครื่องใช๎รอบตัว และร๎ูสึกซาบซ้ึงในคุณคําของสิ่งเหลํานั้น 

เชื่อไหมสิ่งเหลํานั้นก็จะสะท๎อนความรู๎สึกดีๆ กลับมา คือ มีอายุการใช๎งานยาวนานขึ้น 

ทํางานได๎ดีไมํคํอยติดขัด ถ๎าไมํเชื่อต๎องลองดูนะคะ   

 สอนให๎ลูกรู๎จักขอบคุณคนรอบข๎าง เชํน แมํครัว คนรับใช๎ ยาม ตํารวจ ทหาร ยิ่งสอน

ให๎ลูกรู๎จักขอบคุณมากๆ ลูกจะยิ่งมีความรู๎สึกดีๆ ยิ่งมีความสุข เปรียบเหมือนแมํเหล็กที่

ดึงดูดสิ่งดีๆ เพิ่มเข๎ามาในชีวิตของลูกในอนาคตด๎วยคํะ 

 

ที่มา : motherandcare.in.th 

 

 
หอ๎ง Nursery 1  (ครูนุมํ) 

ตอน......หมาปา่ !! 

 เช๎าวันเปิดเทอม 

น๎องบอส  : น๎องมิริน หมาป่ามาแล๎วหลับกันเถอะ 

น๎องบอส  : น๎องพีชหลบเร็ว หมาป่ามา 

น๎องพีซ  : หลบเร็ว ยักษ๑มาแล๎ว 

น๎องบอส, น๎องพีซ, น๎องมิริน : สรุปเรากลัวอะไรกันแนํเน่ีย 555 ! 
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หอ๎ง Nursery 2  (ครตูาล) 

ตอน......ลมืเจบ็ !! 

 เช๎าวันหน่ึงเด็กๆ มาโรงเรียน  

น๎องนํานนํ้า : (เดินเขยํงขามา) 

คุณครู  : น๎องนํานนํ้า เป็นอะไรครับ 

น๎องนํานนํ้า : เจ็บขามา 

คุณครู  : น๎องนํานนํ้าไปฉี่ครับ 

น๎องนํานนํ้า : (วิ่งไปที่ห๎องนํ้า) 

คุณครู  : อ๎าว! ไมํเจ็บแล๎วหรอ ทําไมวิ่งได๎ 

น๎องนํานนํ้า : ลืมเจ็บ (เดินเขยํงขากลับเข๎าห๎องเรียน) 555 

หอ๎ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......ปลาฉลาม !! 

 ครูปัดถามเด็กๆ วําหยุดปีใหมหํลายวันจะไปเที่ยวไหนกันคะ 

น๎องซี  : จะไปภูเขา  

ครูปัด  : ไปภูเขาจังหวัดอะไรน๎องซี 

น๎องซี  : จังหวัดพิษณุโลก 

ครูแอน  : แล๎วซื้ออะไรมาฝากครูปดักับครูแอนคะ 

น๎องซี  : ซื้อปลาฉลามมาฝาก 

ครูปัด/ครูแอน : หึหึ ไปเที่ยวภูเขาที่ไหนมีปลาฉลาม 

น๎องซี  : ก็ภูเขาจังหวัดพิษณุโลกไง 

เพื่อนและคุณครู : ขํา 555 

หอ๎ง K.1/2 (ครเูก๐) 

ตอน.......สอนนบัภาพเตมิเลข !! 

คุณครู  : ส๎ม ภาษาอังกฤษ เรียกวําอะไรคะ 

นักเรียน  : Orange คํะ/ครับ 

คุณครู  : มะมํวง ภาษาอังกฤษ เรียกวําอะไรคะ 

นักเรียน  : Mango คํะ/ครับ 

คุณครู  : มังคุด ภาษาอังกฤษ เรียกวําอะไรคะ 
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นักเรียน  : มั้งคุด คํะ/ครับ 

หอ๎ง K.1/3 (ครไูหม) 

ตอน.......ภ. กบัสระ อ ู

น๎องภู  : ครูจ๐า ที่นอนน๎องภูอยูํไหนครับ 

ครูจ๐า  : หนูได๎เอามาไหมคะ 

น๎องภู  : เอามาครับ  

ครูจ๐า  : น๎องภูไปหาที่นอนที่มี ภ. สระ อู นะครับ 

น๎องภู  : ครับ (วิ่งไปที่กระดาษที่มีพยัญชนะ ภ. แล๎วก็บอกวํา ภ. อยูํน่ี) 

หอ๎ง K.1/4 (ครกูุ๏ก) 

ตอน......ภาษา !! 

T.J-Box : What is it? 

เพื่อนๆ  : Cookie. 

Aggy  : ขนม 

เพื่อนๆ  : ไมํใชํ Cookie สิ 

ทุกคน  : 555 

หอ๎ง K.2/1 (ครพูงษ๑) 

ตอน.......เดนิเปะปะ ! 

น๎องเพลง  : ครูพงษ๑ขา น๎องพอใจเดินชนเสาคํะ 

ครูพงษ๑  : เจ็บหรือเปลําคะน๎องพอใจ เดินดีๆ สิคะ เดินเปะปะไมํดูอะไรเลย 

น๎องพอใจ : ครูพงษ๑ขา หนูไมํได๎เดินเปะปะนะคะ หนูเดินดีๆ ก็ชนคํะ 

น๎องเพลง  : ครูพงษ๑ น๎องพอใจไมํได๎เดินเปะปะจริงๆ คํะ แตํน๎องพอใจเดิน 

แบบน้ีคํะ เซไป เซมา คํะ 555  

หอ๎ง K.2/2 (ครอูีด๊ ปยิมนสั) 

ตอน........พระมา Open House 

 วัน Open House ขณะที่มาถึงฐาน Cooking เด็กๆ กําลังทาํ Banana Choco อยูํ

น้ัน ก็ได๎ยินเสียงพระสวดดังมา 

น๎องเซียน : ครูอี๊ด! พระมาแล๎วครับ ยังไมํได๎ใสํของเลย 

ครูอี๊ด   : Open House พระไมํมาลูก ทีแ่ฟลตเค๎าทําบุญกันนะคะ 
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หอ๎ง K.2/3 (ครปูุย๋) 

ตอน........ผกับวชช ี

ครูยิม  : (ชูต๎นผักชีให๎เด็กๆ ดู) น่ีคือผักอะไรคะ 

น๎องX-Box  : ผักบวชชีครับ 

ครูปุ๋ย  : 555 เค๎าเรียกวํา ผักชี คํะ 

 

หอ๎ง K.3/1 (ครปูกุ) 

ตอน.......หิว ! 

น๎องดราก๎อน : น๎องพุทธครับ น๎องดราก๎อนหิวข๎าวจัง มันเลยเวลาเที่ยงแล๎ว  

T.Joy รู๎บ๎างไหมครับ 

น๎องพุทธ  : ไมํรู๎สิ พุทธาก็หิวเหมือนกันครับ 

น๎องเมลเบิ้ล  : T.Joy สองคนน้ีกําลังหิวครับ 

น๎องเนเน ํ : ดูนาฬิกาสิ มันมีแคํ 12 เลขเทําน้ันเอง อีกแป๊บเดียว 

น๎องพุทธ, น๎องดราก๎อน : งง ? 

หอ๎ง K.3/2 (ครูติง่) 

ตอน.......เขยีนประสมคาํในชอํงวาํง ! 

 ม + -ะ ล + –ะ + ก + อ =  

น๎องพีช  : มะละกะ 

น๎องโฟกัส (ช.) : อะไรคือ มะละกะ 

น๎องพีช  : ก็มะละกอไง 555 

หอ๎ง K.3/3 (ครอูีด๊ สดุา) 

ตอน.......เขยีนหนงัสอื 

วันหนึ่งเด็กๆ เขียนการบ๎านอยูํ 

น๎องเทมส๑ : น่ีๆ เราเขียนหนังสือมือเดียวได๎ 

น๎องคุณ  : โธํ! ใครๆ เขาก็เขียนมือเดียวกันทั้งน้ันแหละ 

น๎องเจ๎านาย : เออ! ไมํเห็นมีใครเขาเขียนมือเดียวเลย 

เด็กๆ  : 555 
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วันศุกร๑ ที่ 22 ธันวามคม 2560 ตัวแทนคณะครู ผ๎ูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแสงอารีย๑

มอบเงินบริจาคสร๎างอาคารนวมินทร๑ และซื้อเคร่ืองมือแพทย๑ โรงพยาบาลศิริราช โดย  

ศ.คลินกิ เกียรติคุณ นายแพทย๑พิศิษฐ๑ จิรวงศ๑ เป็นผ๎ูรับมอบ จํานวนเงิน  162,399 บาทคํะ 
 

กิจกรรม วันคริสมาสต๑และปีใหมํ 

     
โรงเรียนไตรทักษะแสนสนุกมาจัดกิจกรรมอวยพรปใีหมํ 
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Open House : กิจกรรม Chinese  

    
 

    

Open House : กิจกรรม Cooking 

    
Open House : กิจกรรม Movie Time 

   1    
   

 

Open House : กิจกรรม Letter Sound 

      
     

Open House : กิจกรรม Sclence 

    
 

 


