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ตอน... 21 สรรพคณุและประโยชนข์องอลัมอนด ์ (Almond) 

วันนี้เรามารู้จักสรรพคุณและประโยชน์ของอัลมอนด์กันนะคะ 

อัลมอนด ์อว้นไหม? คงเปน็คําถามที่หลายๆ คนคงสงสัย เพราะถ้าดูตาม

ปริมาณไขมันในถั่วชนิดนีต้่อ 100 กรัมแล้ว คุณอาจจะต้องตกใจ เพราะมันมี

ไขมันมากถึง 49.42 กรมั (เยอะมาก) แต่มันน่าประหลาดใจ ที่มันสามารถช่วย

ลดน้ําหนักและความอ้วนไดจ้ริง ๆ หากรู้จักรับประทานในปริมาณเหมาะสมและ

สม่ําเสมอ โดยจากการศึกษาของ International Journal of Obesity พบว่า

ผูท้ี่รับประทานอัลมอนด์วันละ 70 เมลด็อลัมอนด์จะชว่ยลดรอบเอวได้ถึง 7 นิ้ว  

ซึ่งมากกว่าผู้ที่ไม่รับประทานถึง 2 นิ้ว ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการรับประทานอัลมอนด์

จะช่วยลดการทานจุบจิบหรือขนมขบเคี้ยว และลดระดับไขมันเลวได้เป็นอย่างดี 

ประโยชนข์องอลัมอนด ์

1. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย 

2. ช่วยในการชะลอวัยและการเกิดริ้วรอยแห่งวัยได้ด ี

3. ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย 

4. ช่วยบํารุงระบบประสาท และช่วยเพิ่มสติปัญญาและสมาธิให้มากขึ้น 

5. ช่วยในการทํางานของสมอง ช่วยป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ 

6. ช่วยเสริมสร้างเซลล์และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณ 

เส้นผม เล็บ ฯลฯ 

7. การรับประทานอัลมอนด์เป็นประจําจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจวายได้ถึง 

50% 
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8. ในเปลือกอัลมอนด์มี ฟลาโวนอยส์ (Flavonoids) ที่สามารถทํางานร่วมกับ

วิตามินอี ในการช่วยปกป้องผนังหลอดเลือด จึงทําใหช้่วยลดความเสี่ยงของ

การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ (งานวิจัยจาก Tufts University) 

9. ช่วยบํารุงและเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง ช่วยลดความเสี่ยงของโรค

กระดูกพรุน 

10. ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือด ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ถึง 30-50% 

เพราะช่วยในการหลั่งอินซูลินหลังอาหาร ทําให้น้าํตาลในกระแสเลือดที่

เพิ่มขึ้นถูกดูดซึมเก็บไว้ที่ตับและเนื้อเย่ืออื่น ๆ จึงมีผลทําให้สามารถลดระดับ

น้ําตาลในเลือดได้ 

11. อัลมอนดล์ดน้าํหนกั จากงานวิจัยหลายอย่างระบุวา่ ผูท้ี่รับประทานถั่วหรืออัล

มอนด์เป็นประจํา จะมีน้าํหนักตัวลดลงโดยเฉลี่ยมากกว่าผู้ที่ไม่เคยรับประทาน

ถั่ว โดยผู้ที่รับประทานถั่วอลัมอนด์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ร้อยละ 31% 

พบว่ามีน้ําหนักตัวที่ลดลง ถึงแม้ว่าถั่วอัลมอนด์จะมีไขมันที่สูงมากก็ตาม 

(บทความจาก WHFoods) 

12. อัลมอนดล์ดความอว้น ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย ชว่ยเพิ่มระดับ

ไขมันดี (HDL)และลดระดับไขมันเลว (LDL) ในร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุของ

การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยงานวิจัยจากสถาบันช้ันนําในอเมริกา

และยุโรปพบว่าการรับประทานอัลมอนด์วันละ 1 หยิบมือจะช่วยลดระดับไขมัน

เลวได้ถึง 4.4% แต่ถ้ารับประทานวันละ 2 หยิบมือก็จะช่วยลดระดับไขมันเลว

ได้ 9.4% 

13. ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่ได้เป็นอย่างดี 

14. ช่วยป้องกันอาการท้องผูก เนื่องจากอัลมอนด์มีเส้นใยอาหารในปริมาณมาก 

มันจึงช่วยในการขับถ่ายและป้องกันอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดี 
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15. ช่วยป้องกันการเกิดโรคนิ่ว จากฐานข้อมูลจากNurses’ Health Study จาก

ผู้หญิงกว่า 80,000 รายแสดงให้เห็นวา่ผู้หญิงที่รับประทานถั่วอย่างน้อย 1 

ออนซ์ต่อสัปดาห์จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนิ่วได้ถึง 25% 

16. อัลมอนด์ เป็นถ่ัวที่มีโปรตีนสูงมาก ซึ่งมีประโยชน์ในเรื่องของการซ่อมแซม

ส่วนที่สึกหรอ สร้างความเจริญเติบโต ให้พลังงานแก่ร่างกาย ชว่ยรักษาสมดุล

ของกรดด่างในร่างกาย ฯลฯ 

17. เมลด็อลัมอนด ์มีโพแทสเซียมสูง ซึ่งเป็นตัวช่วยในการควบคุมความดันโลหิต 

18. การรับประทานอัลมอนด์จะช่วยลดการกินจุบจิบ และการรับประทานทุกวันก็จะ

ช่วยระงับความหวิได้เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นการไดเอทไปด้วยในตัวเลยทีเดียว 

19. สําหรับผู้ที่กังวลเรื่องน้ําหนักตัว คุณสามารถรับประทานถ่ัวอัลมอนด์แทนของ

หวานหรือขนมขบเคี้ยวในระหว่างวันได้อย่างสบายใจ นอกจากจะไม่ทําให้

อ้วนแล้วยังได้คุณคา่จากธรรมชาติไปเต็ม ๆ และยังช่วยลดน้ําหนักไปในตัว

ด้วย 

20. นอกจากนี้อัลมอนด์ยังเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับหญิงตัง้ครรภ์ เพราะเป็นถั่วชนิด

อุดมไปด้วยกรดโฟลิกที่จําเป็นอย่างมากสําหรับเด็กทารกในครรภ์ 

21. เมล็ดอัลมอนด์สามารถนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง เช่น อัล

มอนด์อบเกลือ คุกกี้อัลมอนด์ เค้กอัลมอนด์ น้ํามันอลัมอนด์ ฯลฯ 

คาํแนะนาํ : แม้ว่าอัลมอนด์จะมีประโยชน์มากก็จริง แต่มันก็มีข้อเสียที่คุณควรจะรู้

ไว้ เนื่องจากถั่วชนดินี้มีสารออกซาเลต (Oxalates) ซึ่งการได้รับเข้าไปในปริมาณ

มากอาจจะไม่เป็นผลดีกับร่างกายเท่าไหร ่และสําหรับผู้ที่มีปัญหาโรคไตหรือถุง

น้ําดีดว้ยแล้ว ก็ควรจะหลีกเล่ียงการรับประทานอัลมอนด์ไว้ก็จะดีที่สดุ 

แหลง่อา้งองิ : www.organicfacts.net, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) 

http://www.organicfacts.net/health-benefits/seed-and-nut/health-%20benefits-of-almonds.html


 
 

4 

  

 

  ขอขอบคุณในความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง กรณีเด็กป่วย หรือ 

โรงเรยีนตรวจพบวา่เดก็มไีข ้เป็นหวดั ไอ ท่านผู้ปกครองให้ความร่วมมือโดยนํา

เด็กไปรักษาที่บ้านให้หายป่วยก่อน จึงมาเรียนตามปกติ เพื่อป้องกันการติดต่อ

ถึงเด็กคนอื่นๆค่ะ   

ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองแจ้งโรงเรียนในวันที่นักเรียนหยุดเรียนนะคะ 

เพื่อสะดวกในการให้บริการรับ-ส่งนักเรียนค่ะ 

 

ท่านผู้ปกครองสามารถชําระค่าเล่าเรียน โดยผ่านช่องทางต่างๆได้ดังนี ้

1. โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร  ดงันี้ “ชือ่บญัชโีรงเรยีนอนุบาลแสงอารยี์” 

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

05443-2      

- ธนาคารกรงุไทย สาขาถนนประชาอทุศิ (ทุง่คร)ุ เลขที่ 465-0-18657-9 

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่ง Fax มาที ่02-872-7830 หรือ  

E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 

2. ผู้ปกครองสามารถชําระด้วยเงินสดหรือด้วยบัตรเครดิตที่โรงเรียนได้ค่ะ 
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และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งนะคะ 

กรณีผู้ปกครองที่ฝากค่าเล่าเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรียก

ใบเสร็จรับเงินจากบุคลากรท่านนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไม่

รับผิดชอบค่ะ 

และสําหรับผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 3 ที่ต้องการขอใบรับรองการเรียน 

ต้องชําระค่าเรียนทั้งหมดก่อนนะคะ และสามารถขอใบรับรองได้ไม่เกินคนละ 2 

ใบ หากต้องการเพิ่มเติมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายใบละ 100 บาทค่ะ  

 

 

 วันที่ 22 ตุลาคม 2559 บุคลากรอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต

พื้นฐาน BLS (Basic Life Support) 

 วันที ่26 สิงหาคม 2559 ครูตู๋ ครูพงษ์ประชุมเครือขา่ยสุขาภิบาลอาหาร

ในโรงเรียน ณ สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ 

 วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ดร.แสงโสม กชกรกมุท อบรมการทําสื่อนิทาน

และเทคนิคการเล่านิทาน ให้แก่บุคลากร 
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 วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ดร.รัตนา เถลิงพล อบรมการฝึกโยคะสําหรับ

เด็กให้แก่บุคลากร 

 

 โรงเรียนขอความร่วมมือในการช่วยกัน แก้ปัญหาจราจรติดขัดในชั่วโมง

เร่งด่วน คือช่วงเช้าและเย็น โดยขอความกรุณาไม่จอดริมกําแพงโรงเรียน เพื่อให้

รถสวนทางกันได้ และขอความร่วมมือท่าน ดังนี้ 

1.  ช่วงเชา้ ตั้งแต่เวลา 07.00-09.00 น. ผู้ปกครองสามารถจอดชั่วคราว

เพื่อส่งเด็กได้ที่ประตูทั้งสองฝั่งได้แก่ ฝั่งโรงเรียนและฝั่งสระว่ายน้ํา โดยจะมีครู

เวร รอรับเด็กไปส่งที่ห้องเรียน  

2. ช่วงเลิกเรียน ตั้งแต่เวลา 14.40-17.00 น. จะมีครูเวรที่ประตูทั้งสอง

ฝั่งเช่นกัน ได้แก่ ฝั่งโรงเรียนและฝ่ังสระว่ายน้ํา โดยครูเวรจะประกาศเรียกเด็กลง

มาหาและพาไปส่งที่ผู้ปกครอง 

3. กรณีทีโ่รงเรยีนมกีิจกรรมต่างๆ ท่านสามารถจอดรถได้ที่ตลาดนัด และ 

ปั๊มแก๊สฝั่งเดียวกับโรงเรียน เลยซอยประชาอุทิศ 29 ไปนิดเดียวค่ะ 

หมายเหตุ - กรณีท่านมีความประสงค์จะพูดคุยกับครูประจําชั้น กรุณานํารถ

ไปจอดที่ตลาดนัดได้ถึง 10.00 น.โดยไม่มีค่าจอดรถ (ผู้ปกครองต้องติด

สติ๊กเกอร์โรงเรียนที่กระจกหลังของรถ) ผู้ปกครองสามารถมาขอสติ๊กเกอร์ติด

รถยนต์ได้ฟรีที่ธุรการค่ะ 

โรงเรียนขอแจ้งเส้นทางลัดดังนี้ 

- ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได้ 
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- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 

33 หากเลี้ยวซ้าย ออกสุขสวัสดิ์ 62 ได้ครับ 

 โรงเรียนได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกบัการเข้า-ออกประตู 

ซึ่งโรงเรียนได้ติดตั้งประตูดิจิตอล เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้า-ออก โดยประตู

จะถูกตั้งให้เป็น 2 ระบบ คือ 

_ Manual (M) คอืประตูไมไ่ดถู้กลอ็ค ซึ่งจะใช้งานในช่วงก่อนเข้าแถวและหลัง

เลิกเรียน โดยมีครูเวรอยู่ประจําที่ประต ู

_ Auto (A) คือ ประตถูกูลอ็คอตัโนมตั ิต้องกดรหสัจึงจะเข้าได ้ซึ่งจะใช้งาน

ในเวลา 09.00-14.40 น.  และ หลังเวลา 17.00 น. 

หากผูป้กครองทีม่รีบั-สง่นกัเรยีนในชว่งเวลา 09.00-14.40 น. และหลงั

17.00oน. กรณุากดกริง่ทีห่นา้ประตู 

 

 วันที ่26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. Dumex Hi-Q มาจัด

กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการดืม่นมพร้อมให้เด็ก ๆ ได้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์นม  

 
 วันที่ 14 กันยายน 2559 โรงเรียนจัดกิจกรรม Open house ขึ้นโดย

จัดให้มีการเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยในวันดังกล่าว โดยมี

กําหนดการดังนี้ 
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Time 

Learning Station 
Chinese English Enhance for kids Nutty Scientists 

St. 
K1/2 

St. 
K1/3 

St. 
K1/4 

St. 
2nd 

floor 
Eng 

room 

St. 
theatre 

 
 

St. 
1st 

floor 
Eng 

room 

St. 
K2/3 

St. 
K3/1 

St. 
K3/2 

St. 
K1/1 

St. 
K2/1 

St. 
K2/2 

9.10 - 9.50  1/1 1/2 1/3 1/4  2/1 2/2 2/3 3/1  3/2 
9.50 - 10.30 3/1  3/2  1/1 1/2 1/3 1/4  2/1 2/2 2/3 
10.30 - 11.10 2/1 2/2 2/3 3/1  3/2  1/1 1/2 1/3 1/4  

11.10 - 11.50 1/3 1/4  2/1 2/2 2/3 3/1  3/2  1/1 1/2 

 
รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน กันยายน 2559 

รายการอาหารประจําสัปดาห์ที่ 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน  

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 
อาหารวา่งบา่ย อาหารเยน็ 

จ.1 ก.ย. 

59 
ข้าวต้ม+ไข่เจียว 

นม UHT+ขนมปัง

แครกเกอร ์
ข้าวไก่แดง+กล้วยบวชชี ผลไม ้

ข้าวสวย+แกงจืด

วุ้นเส้น 

อ.2 ก.ย. 

59 

ข้าวสวย+แกงจืด

ไข่น้ํา 

นม UHT+ขนมปัง

ทาแยม 

ข้าวต้มทรงเครื่อง+มัน

เชื่อม 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ไก่ผัด

เปร้ียวหวาน 

รายการอาหารประจําสัปดาห์ที่ 2 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.5 ก.ย. 

59 
ซุปมักกะโรนีน้ํา 

นม UHT+ขนม

ปังแครกเกอร์ 

ข้าวสวย+ต้มยําไก่ใส่

เห็ด+ลอดช่องน้ํากะทิ 
ผลไม ้

ข้าวสวย+แกงจืด

สาหร่าย 

อ.6 ก.ย. 

59 
โจ๊ก 

นม UHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวสวย+กะเพราไก่+น้ํา

ซุป+วุ้นน้ําหวาน 
ผลไม ้

มาม่าผัดใส่ปูอัด+

น้ําซุป 

พ.7 ก.ย. ข้าวต้ม+ไข่เจียว นม UHT+ขนม ข้าวสวย+แกงจืดหัวไช ผลไม ้ ข้าวสวย+แตงกวา
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59 ใส่ต้นหอม แครกเกอร์สอดไส้

ครีมบัตเตอร ์

เท้า+ปูอัด+สาคูเปียก

ข้าวโพด 

ผัดใส่ไข่ 

พฤ.8 

ก.ย. 59 

ข้าวสวย+แกงจืด

วุ้นเส้น 

นม UHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวราดหน้าไก่+น้ําซุป+

ฟักทองแกงบวด 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ไก่ทอด

กระเทียม+น้ําซุป 

ศ.9 ก.ย. 

59 

(วันพระ) 

ข้าวต้มทรงเครื่อง 
นม UHT+ขนม

ปังแครกเกอร์ 

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา+วุ้น

น้ําหวาน 
ผลไม ้ ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น 

 รายการอาหารประจาํสัปดาห์ที่ 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 
อาหารวา่งบา่ย อาหารเยน็ 

จ.12 ก.ย. 

59 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ขนม

ปังแครกเกอร์ 

ข้าวสวย+ต้มซุปไก่+

เฉาก๊วย 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ไส้กรอก

ผัดซอส 

อ.13 ก.ย. 

59 

ข้าวสวย+แกง

จืดสาหร่าย 

นม UHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวผัดรวมมิตร+น้ําซุป+

สาคูเปียกข้าวโพด 
ผลไม ้ บะหมี่น้ํา 

พ.14 ก.ย. 

59 

ข้าวต้ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ขนม

แครกเกอร์สอด

ไส้ช็อกโกแลต 

ข้าวสวย+แกงจืดไข่น้ํา+

หมูยอทอด+วุ้น

น้ําหวาน 

ผลไม ้ ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า 

พฤ.15 ก.ย. 

59 

ข้าวต้ม+ไข่

เจียวใส่แครอท 

นม UHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืดฟัก+ไก่

ทอด+มันต้มน้ําตาล 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ผัดบวบ

ใส่ไข่ 

ศ.16 ก.ย. 

59 

(วันพระ) 

โจ๊ก 
นม UHT+ขนม

ปังแครกเกอร์ 

ข้าวสวย+ต้มจับฉ่าย+ถั่ว

เขียวต้มน้ําตาล 
ผลไม ้

ข้าวสวย+แกงจืด

เต้าหู้ไข ่

รายการอาหารประจําสัปดาห์ที่ 4 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 
อาหารวา่งบา่ย อาหารเยน็ 

จ.19 ก.ย. 

59 

ข้าวต้ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ขนม

ปังแครกเกอร์ 

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น+ถั่ว

เขียวต้มน้ําตาล 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ไข่เจียว+

น้ําซุป 

อ.20 ก.ย. ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น นม UHT+ขนม ข้าวต้มทรงเครื่อง+วุ้น ผลไม ้ ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอ๊ิว+



 
 

10 

59 ปังทาแยม น้ําหวาน น้ําซุป 

พ.21 ก.ย. 

59 
โจ๊ก 

นม UHT+ 

 

ข้าวสวย+ไข่พะโล้+

เฉาก๊วย 
ผลไม ้

ข้าวสวย+แกงจืด

ฟัก 

พฤ.22 ก.ย. 

59 

ข้ามต้ม+

กุนเชียงทอด 

นม UHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืดเต้าหู้

ไข่+สาคูเปียกข้าวโพด 
ผลไม ้

ผัดมักกะโรนี+น้ํา

ซุป 

ศ.23 ก.ย. 

59 

ข้าวสวย+แกง

จืดวุ้นเส้น 

นม UHT+ขนม

ปังแครกเกอร์ 

ข้าวผัดไส้กรอก+น้ํา

ซุป+วุ้นน้ําหวาน 
ผลไม ้

ข้าวสวย+กะเพรา

ไก่+น้ําซุป 

รายการอาหารประจําสัปดาห์ที่ 5 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 
อาหารวา่งบา่ย อาหารเยน็ 

จ.26 ก.ย. 

59 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ขนม

ปังแครกเกอร์ 

บะหมี่น้ําหมูแดง+

ฟักทองแกงบวด 
ผลไม ้

ข้าวสวย+แกงจืด

เต้าหู้ไข ่

อ.27 ก.ย. 

59 
โจ๊ก 

นม UHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวสวย+หมูบะช่อ

ทอด+แกงจืด

ผักกาดขาว+วุน้

น้ําหวาน 

ผลไม ้
ก๋วยเตี๋ยวน้ํา

ลูกชิ้นปลา 

พ.28 ก.ย. 

59 

ข้าวสวย+แกง

จืดไข่น้ํา 

นม UHT+ขนม

ปังเวเฟอร์สอดไส้ 

 

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า+

กล้วยบวชชี 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ไก่ผัด

เปร้ียวหวาน+น้ํา

ซุป 

พฤ.29 ก.ย. 

59 

ข้าวต้ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืด

สาหร่าย+ไก่ทอด+

เฉาก๊วย 

ผลไม ้
ข้าวสวย+ไข่เจียว+

น้ําซุป 

ศ.30 ก.ย. 

59 

ซุปมักกะโรนี

น้ํา 

นม UHT+ขนม

ปังแครกเกอร์ 

ข้าวผัดอเมริกัน+น้ํา

ซุป+วุ้นน้ําหวาน 
ผลไม ้

ข้าวสวย+แกงจืด

ผักกาดขาว 
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สรรหามาเล่า เรื่องที่ 1 5 วายรา้ย ทาํลายสมองลูก 

5 วายรา้ย ทาํลายสมองลกู 

     ในยุคดิจิตอลที่ผู้คนชอบสะสมความเครียด

แทนการใช้สอยความสุข ทาํให้สมองต้องรับบท

หนัก คิด วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่

เว้นแม้แต่เด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งรอบๆ 

ข้างนี้อยู่ไม่ใช่น้อย คุณแมล่องมาดูกันค่ะ ว่าอะไรคือเจา้วายรา้ย 5 ตัวการที่

ทําลายสมองลูกน้อยของเรากัน 

1. อาหารมือ้เชา้ ด้วยความเร่งรีบ ทําให้อาหารมื้อเช้าของลูกกลายเป็นเมนูจาน

ด่วน  หรือการที่ไม่ได้ทาน ทานแต่เพียงเล็กน้อยบ่อยๆ ก็อาจทาํให้สมองมึนจน

ขาดสมาธิการเรียน มีอาการง่วงซึมตลอดทั้งวัน พอนานๆ เข้าก็อาจจะสง่ผลเสียต่อ

ระบบย่อยอาหารในร่างกายมากๆค่ะ หากรีบมากไม่มีเวลาจริงๆ เพียงเตรียมนม

สด 1 กล่อง ขนมปังพวกตระกูลไข่ทั้งหลายแหล่ ตามด้วยผลไม้ที่หาได้ง่ายๆ

อย่าง พวกกล้วยน้ําว้า มะละกอ ส้ม เท่านี้ลูกก็ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วค่ะ 

2. อว้นตุต๊ะ๊ หากลูกทานทกุอย่างที่ขวางหน้า จนน้าํหนักตัวเริ่มฉุดไม่อยู่แล้ว 

กลายเป็นคนอ้วนตุ๊ต๊ะขึ้นมา ก็จะส่งผลทําให้เส้นเลือดในสมองหนาขึ้น เพราะการ

เกาะตัวของไขมันจํานวนมาก สิ่งเหล่านี้จะส่งผลทําใหส้มองทํางานได้ช้าลง

เช่นเดียวกัน 
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3. ควนับหุรีม่ือสอง ทุกวันนี้เด็กๆ หายใจเอาอากาศปนเปื้อนและควันบุหรี่ที่ลอย

อยู่ในอากาศเข้าสู่รา่งกาย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กมากๆ ค่ะ เพราะยิ่ง

หายใจเข้าไปมากเท่าไหร ่สติปัญญาก็จะยิ่งเสื่อมลงเท่านั้น 

4. นอนดกึบ่อยๆ เด็กแต่ละวัยก็มีช่ัวโมงการนอน หลบัพักผ่อนแตกต่างกัน ตาม

นาฬิกาในสมอง ซึ่งเด็กเล็กควรนอนตั้งแต่ 2 ทุ่มหรือ 2 ทุ่มครึ่งช้าที่สุด นอน

หลับลึกช่วงกลางคืน 10-12 ชั่วโมง ถ้าหากนอนดึก ตื่นเช้าบ่อยๆ นอกจากจะทํา

ให้ร่างกายไม่สูงใหญ่แล้ว จะทําให้เซลล์สมองไม่ได้รับการทดแทนจากการฟักตัว

ของเซลล์ใหม่ เซลล์สมองที่ตายแล้วจะสะสมจนมีปริมาณมาก ทาํให้สมองไม่

พัฒนาเท่าที่ควรค่ะ 

5. ของหวาน โดยเฉพาะเด็กที่ชอบทานของหวานจนติดเป็นนิสัย น้ําตาลจะไป

ขัดขวางการดดูซึมของโปรตีนและสารอาหาร เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้สมอง

ทํางานได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะ 

สมองหนดูไีด ้เกดิจาก... 

- อากาศ สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการออกซิเจนมากที่สุด ควรหาชว่งเวลาให้ลูก

ได้รับอากาศบริสุทธิ์อยู่บ่อยๆ 

- จิบน้าํบอ่ยๆ เซลล์สมองก็เหมือนต้นไม้ที่ต้องการน้ําหล่อเลี้ยง ถ้าไม่อยากให้

เซลล์สมองเหี่ยว กลายเป็นคนคิดช้าก็ควรให้ลูกดื่มน้ําบ่อยๆ 

- หวัเราะและยิม้ ทุกครั้งทีย่ิ้มหรือหัวเราะ จะมีสารเอ็นโดรฟิน ซึ่งเป็นสารแห่ง

ความสุขหลั่งออกมา ยิ่งหลัง่ออกมามากเท่าไหร่ก็เป็นผลดีต่อสมองเท่านั้น 
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สรรหามาเลา่ เรือ่งที ่2  สอนหนนูอ้ยจาํพยญัชนะ 

มีวิธีไหนบ้างหรือเปล่า ที่ชว่ยให้ลูกวัยอนุบาลจําพยัญชนะและตัวเลขได้

ง่ายขึ้น แล้วจะมีผลเสียไหมถ้าให้เด็กวัยนี้ท่องจาํ พ่อแม่ที่มีลูกวัยอนุบาลคงมี

คําถามเหล่านี้คาใจไม่น้อย ลองอ่านคําแนะนําต่อไปนีดู้ค่ะ  

  

"การสอนพยัญชนะสําหรับเด็กปฐมวัยเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อ

พัฒนาการฟัง พูด อ่าน เขียน ในการเรียนระดับที่สูง หลักการสอนพยัญชนะไม่

มีกฎตายตัว แต่ควรเริ่มจากการให้ลูกฝึกออกเสียงพยัญชนะทุกตัวให้ชัด มี

ข้อเสนอแนะหลายวิธีเช่น.. 

  

- วิธีการใช้เพลงก็สามารถทําให้เด็กจาํพยัญชนะได้ เช่น “เพลง ช. ช้าง 

จ๋าลากซุงท”ี (ช. ช้างมีงวงมีงา ช. ชา้งมีสี่ขา มีสองตา สองหูกางใหญ ่ช. ช้างตัว

โตเดินไป  ฉันใช้ให้ช้างลากซุง)  

- สอนให้ลูกจําพยัญชนะเป็นกลุ่มที่ออกเสียงเหมือนกันหรือเขียนคล้ายกัน เช่น 

ษ  ส  ศ, ท ธ ฑ, ก ถ ภ, ม น,  บ ป, ผ  ฝ   พ  ฟ, เป็นต้น วิธีนี้

สามารถทําให้เด็กจําพยัญชนะและฝึกเขียนได้เร็วขึ้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องเรียง

ตามลําดับ ก – ฮ 

- วิธีการใช้นิทาน เรียนรู้พยัญชนะโดยผ่านนิทาน เช่น นิทาน ร. ตัวอย่างเนื้อ

เรื่อง “ดาวเรืองชอบไปโรงเรียน ที่โรงเรียนมีสอนรํา ดาวเรืองชอบรํา วันหนึ่ง

ดาวเรืองเดินราํไปโรงเรียน ดาวเรืองเดินรําไม่ระวังจึงตกรู เพื่อนๆ เดินมาดู

ช่วยกันดึงดาวเรืองขึ้นจากรู ดาวเรืองขาเจ็บจึงยืนรําไมไ่ด้ แต่ดาวเรืองชอบรําจงึนัง่

รํา” เด็กๆ จดจําได้จากตัวละครและยังเรียนรู้ภาษาความหมายของคําจากนิทานได้

ดีด้วย (ชื่อชุดนิทานพยัญชนะ แต่งโดยอาจารย ์ปรีดา ปัญญาจันทร์) 
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- การสอนตัวเลขสอนได้ทุกทีทุกเวลาโดยเช่ือมโยงกับชีวิตประจําวัน เช่น คุณ

พ่อคุณแม่ไปซื้อของที่ห้าง ให้ลูกไปด้วยฝึกให้รับผิดชอบในการเลือกซ้ือของใช้

ส่วนตัว โดยสอนให้นับจาํนวนสิ่งของที่ซื้อ อาจจะซื้อนมจํานวนกี่แพ็ค ขนมกี่ถุง 

ดินสอกี่แท่ง ยางลบกี่ก้อน หรือสอนให้ลูกช่วยจัดโต๊ะอาหาร ต้องใช้ ช้อนก่ีคัน 

จานกี่ใบ ให้เตรียมครบกับจํานวนสมาชิกในบ้าน เป็นต้น ก็ทําให้ลูกสามารถ

รู้จักและรู้ค่าของตัวเลขได้ดี อีกวิธีหนึ่งก็ชวนลูกทําบัตรตัวเลข (ให้ลูกมีส่วนร่วม) 

แล้วนํามาเล่นเป็นเกมส์ เช่น จับคู่เลขกับจํานวน, เปรียบเทียบตัวเลขที่มีค่า

มากกว่า น้อยกว่า, เลขคู่  เลขคี่  หรือเล่านิทานใหลู้กฟัง เช่น เรื่องตัวเลขทํา

อะไร (แต่งโดยอาจาย์ ชวีนั  วิสาสะ)  

 หลักสําคัญการสอนเด็กในวยันี้ต้องสอนจากรูปธรรม เด็กเรียนรู้โดยผ่าน

ประสาท สัมผัสทั้งห้าเด็กจะจําและเข้าใจได้ด ีหลักการฝึกลูกในวัยนี้จะต้องทําซ้ําๆ 

เพื่อเกิดทักษะและพยายามให้ลูกได้นําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เชื่อมโยงกับ

ชีวิตประจําวันจึงจะเป็นการเรียนรู้ที่แท้จริง   

 ขอบคุณ :  อาจารย์วันทนีย์ รัตนบุรี ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง 
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ลับสมองคณุหนเูตรียมอนุบาล   

ระบายสีภาพผักหรือผลไม้ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายทรงกลม  
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ลับสมองคณุหนอูนุบาล 1 

นับจํานวนลูกบอลแล้วใส่ตัวเลขแสดงจํานวนลงในช่องว่าง 
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ลับสมองคุณหนู อนุบาล 2   

นับจํานวนรูปเรขาคณิตชนิดต่างๆแล้วเขียนตัวเลขลงใน  
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ลับสมองคุณหนู อนุบาล 3  

ลากเส้นโยงภาพรูปเรขาคณติสามมิติให้สัมพันธ์กัน 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล 

ชื่อผลงาน บ้านของหนู 

เจ้าของ   ด.ญ.ปุญญาดา  เนติดิลกภทัร์  (น้องปุญ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ้งเตรยีมอนุบาล 2 (ครวูะ)  

ที่มา   ตัวเรา 

 

 

 

 

 

ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน ปากสีสวย 

เจ้าของ  ด.ช.ปาณัท  พระคุณอํานวย (น้องปิกนิก)   

หอ้งอนุบาล 1/4 (ครมูกุ)  

ที่มา   ตัวเรา 
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ผลงานของหน ูอนุบาล 2 

ชื่อผลงาน แกะมีขนนุ่ม 

เจ้าของ  ด.ช.ฐิติพันธ์  แก้วสวัสดิ ์(น้องจูน) 

  หอ้งอนุบาล 2/2  (ครตูิง่)  

ที่มา   ตัวเรา 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน โรงเรียนของฉัน 

เจ้าของ  ด.ช.ชามีม  เชยจิต (น้องชามีม)  

หอ้งอนุบาล3/1  (ครพูงษ)์    

ที่มา  รอบตัวเรา 
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5 วิ ธี เ รี ยกสติแบบเร่ ง รั ดทันใจที่  SECRET  

 BY URASSADA 

เคยขาดสตบิา้งไหม เวลาทีป่รอทวดัอารมณพ์ุง่สงูปรีด๊ขึน้ฉับพลนั  เชน่  ลืมตวั

ตวาดเสยีงหลงทัง้ทีรู่ว้า่ไมด่ ีหรอืพบวา่ ตวัเองเครง่เครยีด ซมึและเซง็กบัอะไรสกั

อยา่งเปน็เวลานานๆ จนพลงัชวีติมอดลง แตก่ห็ยดุไมไ่ด ้เพือ่ชว่ยแกป้ญัหา 

Secret ขอนาํวธิเีรยีกสตแิบบเรง่รดัมาฝากใหล้องทาํกนัดสูกั 5 วธิ ี

 
1.   รู้สึกตัวด้วยระฆังแห่งสติ ที่หมู่บ้านพลัมของท่านติช นัท ฮันส์จะมี

การตีระฆังแห่งสติทุก 1 ชั่วโมง เมื่อเสียงระฆังใสๆ ดังขึ้น ทุกคนที่นี่จะวางมือ

จากกิจกรรมทุกอย่างแล้วเอาจิตมาอยู่ที่ลมหายใจเพื่อเรยีกความรู้สึกตัวคืนมา จน

ระฆังตีครบ 4 ครั้ง จงึค่อยทํากิจกรรมนั้นๆ ต่อไป คณุอาจใช้นาฬิกาปลุกหรือ

โทรศัพท์มือถือแทนก็ได้ เพราะเสียงจากอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะคอยสะกิดใจให้คณุมี

สติได้เหมือนกัน 

2. ตั้งสติก่อนยกหู ลองสูดลม หายใจเข้า-ออกยาวๆ 2-3 รอบ ทบทวน

เรื่องราวที่ต้องการพดูก่อนทีจ่ะกดเลขหมายปลายทางหรือรับสาย วิธีนี้จะช่วยเรียก

 

http://www.secret-thai.com/wp-content/uploads/2015/11/MG_3431.jpg
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สติให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวและทําให้คุณเรียงลําดับเรื่องที่ต้องการพูดได้

ชัดเจน ครบถ้วน 

3. ก้าวย่างแห่งสต ิลองเอาใจมาไว้ที่เท้า ขา และร่างกายที่เคลื่อนไป

ข้างหน้าแต่ละก้าวๆ ใส่ใจกับน้ําหนักที่กดลงที่ฝ่าเท้าและความเบาขณะที่ยกเท้า 

ให้ใจเดินไปพร้อมๆกับกาย ยิ่งเดินไกลเท่าไร ก็ยิ่งมีสติมากขึ้นเท่านั้น 

4. มื้อละคําสร้างสติ ลองฝกึสติระหว่างกินอาหารอย่างน้อยมื้อละคํากัน

ดีกว่า ให้คณุทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะหยิบช้อนตักกับข้าวมาไว้ที่จาน 

จัดเป็นคํา ยกช้อนใส่ปาก ชิมรส เคี้ยวและกลืน ถ้าต้องการฝึกให้บ่อยขึ้นก็เพิ่ม

จํานวนคาํให้มากขึ้น วิธีนี้ได้ทั้งฝึกสติและช่วยคุมอาหารไปในตัว 

5. หาเวลาหยุดคดิ จดัสรรเวลาอย่างน้อย 15 นาทีในแต่ละวันให้เป็น

เวลาสุดพิเศษทีคุ่ณจะได้อยูก่ับตัวเองเต็มที่ อาจหามุมใดมุมหนึ่งที่เงียบสงบ 

จากนั้นนั่งหลับตา หยุดคิด นําสติไปไว้ที่ลมหายใจเข้าและออก รับรู้ถึงสิ่งที่เข้า

มากระทบกายและใจโดยไม่ต้องคิดตาม ดงึดัน ขัดขวาง 

คาํกลา่วทีว่า่ สตมิาปญัญาเกดิ สตเิตลดิจะเกดิปญัหา ยงัคงเป็นเรือ่งจรงิเสมอไม่

วา่ชวีติคณุจะอยูใ่นเหตกุารณไ์หนก็ตาม ฉะนัน้หมัน่ฝกึสตเิพือ่ชวีติทีด่กีนัดกีวา่   
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หอ้ง Nursery 1  (ครนูุม่) 

ตอน......เลข 3 แสนงง ?? 

 เช้าวันพฤหัสฯ เด็กๆ เล่นเกมการศึกษาต่อเลข 1-10 

น้องพราว : จีด้า น้องพราวขอเลข 3 หน่อยค่ะ 

น้องจีด้า : นี่ค่ะเลข 3 แต่หยิบเลข 8 ให้น้องพราว 

น้องพราว : ไม่ใช่เลข 3 นั่นมันเลข 8 แว่นตานะ 

น้องจีด้า : อ้าวหรอ ! เลข 3 แสนงงเลย 555 

น้องปางอุ๋ง : แปดแว่นตาแต่ทําไมไม่มีขาแว่นตาเลยนะ  

   งงเหมือนกัน 555 

น้องพราว,จีด้า,ปางอุ๋ง :  555555  

 

หอ้ง Nursery 2  (ครวูะ) 

ตอน......ฉีใ่สก่างเกงใน 

 ในขณะที่เด็กๆ นอนตอนกลางวัน 

ครูวะ  : น้องตินติน ปวดฉี่ไหมคะ 

น้องตินติน : ไม่ปวดครับ 

 ผ่านไปสักพัก 

ครูหนึ่ง  : น้องตินติน ปวดฉี่ไหมคะ 

น้องตินติน : น้องฉี่ใส่กางเกงในแล้วครบั 

ครูหนึ่ง  : ฉี่ใส่กางเกงใน แล้วทําไมที่นอนเปียกคะ 

ครูหนึ่ง,ครูวะ : 55555+ 
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หอ้ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......งง ภาษา 

 วันอังคารตอนเช้าชั่วโมงเรียนภาษาจีน เรียนเรื่องสี 

เหล่าซือ  : วันนี้เราเรียนเรื่องสีไปแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะ 

   ว่าใครจํากันได้บ้าง 

เหล่าซือ  : สีแดง ภาษาจีนพูดว่าอะไรคะ 

น้องจีจี ้ : “หง เซ่อ”  สีแดง 

เหล่าซือ  : สีดําหล่ะคะ 

น้องกัปตัน : “แบล็ค”  สีดํา 

เหล่าซือ  : หัวเราะ แล้วบอกว่า สีดาํ “เฮย เซ่อ” 

ครูปัด  : เอ้า ! รวมกันหมดแล้วภาษา 

เพื่อนๆ  : หัวเราะ 555  

 

หอ้ง K.1/2 (ครบู)ี 

ตอน.......W เรยีกวา่ 

ครูบี  : เด็กๆ อ่านตามครูบีนะคะ (อักษรตรงกับภาพ) 

 เด็กอ่านตามจบแล้ว 

ครูบี  : อ่ะ! เด็กคะ อันนี้ตัวอะไรคะ (W) 

น้องพอร์ช : W วี แวน ปลาวาฬ ครับครูบี 

ครูบี  : น้องพอร์ช W ตัวอะไรนะคะ 

น้องพอร์ช : เฮ้ย! ไม่ใช่นิ พอร์ชไม่รู้แล้ว จาํไม่ได้ครับ 

เพื่อนๆเลยช่วยน้องพอร์ชตอบใหม่ว่า W Whale ปลาวาฬ 
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หอ้ง K.1/3 (ครอูอ้) 

ตอน.......ใครตด ?? 

 เด็กๆนั่งดื่มนม ทานขนมกันอยู่ก็มีเสียงดังปู๊ด.... 

ครูอ้อ : เด็กๆ มีใครปวดอ ึ

เด็กๆ : เงียบ ..........! 

ครูอ้อ : ใครปวดอึบอกนะคะ 

น้องภูมิ : น้องภูมิไม่ได้ปวดอ ึแค่น้องภูมิปล่อยพลังเฉยๆ 

ครูอ้อ : 55555 

 

หอ้ง K.1/4 (ครมูุก) 

ตอน.......หนเูปน็คนอืน่หรอืเปลา่ 

 หลังจากรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จเด็กๆ เดินเข้าห้อง 

ครูมุก  : น้องเพลง น้องเลออน น้องพรีม ไม่ต้องหยิบนมมาดื่มค่ะ  

   ไปแปรงฟันได้เลย ส่วนเด็กๆ คนอื่นๆ ไปหยิบนมของ 

   ตัวเองมาดื่มค่ะ 

น้องบูมบูม : ครูมุกครับ หนูเป็นคนอื่นหรอครับ 

   (ตาแดงๆ มีน้าํไหลจากตา) 

 

หอ้ง K.2/1 (ครปูกุ) 

ตอน.......น้าํกาํลงัทว่ม 

น้องพั้นซ์ : เจินหนี่ ร้องไห้ทําไมคะ 

น้องเจินหนี่ : ป่าวน้าํตาเราไหลเอง พั้นซ ์

น้องโฟกัส : พั้นซ์ น้ํามันกําลังทว่มแสงอารีย์ค่ะ 
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น้องเนเน่ : ฝนตกแสงอารีย์น้ําท่วมค่ะ + กับน้ําตาของเจินหนี่ 

ดราก้อน : ขํามาก 55555  

 

หอ้ง K.2/2 (ครตูิง่ 

ตอน........เตมิคาํ 

ครูติ่ง  : กระ.......... อะไรคะ 

โฟกัส(ชาย) : กระเทย ครับ 

ขุนพล  : ตลกละ 

โฟกัส(ชาย) : I Love You 

เพื่อนๆ  : 55555  

 

หอ้ง K.2/3 (ครอูีด๊ สดุา) 

ตอน.......หางเสยีง 

 วันหนึ่ง ในขณะที่เด็กๆกําลังแปรงฟัน 

ครูอี๊ด  : แปรงดีๆ นะคะอย่าให้เลอะเทอะ 

น้องโมกุล : เออ 

ครูอี๊ด  : ครับสิ ไม่ใช่ เออ ค่ะ 

น้องโมกุล : อ้า 

ครูอี๊ด  : อืม ! หนักไปอีก 
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หอ้ง K.3/1 (ครพูงษ)์ 

ตอน.......ใครเปน็พี ่เปน็นอ้ง 

น้องนานะ : น้องเอม พี่นานะขอใช้ยางลบหน่อย 

ภูริต  : งง.........งง จริงๆ ใครเป็นพี ่ใครเป็นน้องกันเนี่ย ?? 

น้องปุณณ ์ : อ๋อ...! เขารู้ตัวกันตอนเป่าเค้กวันเกิดหน่ะครับ 

น้องริว  : ใช่ๆ ตอน อ.2 น้องนานะเป็นน้อง เอมเป็นพี่มา อ.3 

   เอมเป็นน้อง นานะเป็นพี่  

หอ้ง K.3/2 (ครอูีด๊ ปยิมนสั) 

ตอน......นอ้ยใจ 

 เหตุเกิดในชั่วโมงพละ ขณะที่ครูชิตสอนการเล่นเกม เด็กๆ ไม่ค่อยสนใจ

ฟังจนต้องเชิญไปนั่งเดี่ยว ซึ่งก็มีน้องมิครวมอยู่กับเขาด้วย จนการแข่งขันจบเกม 

ครูอี๊ด : อ้าว! เด็กๆ ไปล้างมือเตรียมตัวเข้าห้องค่ะ 

น้องมิค : ครูอี๊ด น้องมิคจะลาออกแล้ว 

ครูอี๊ด : อ้าว! ทําไมล่ะคะ มีใครทําอะไรหรือใครแกล้งหนูหรือเปล่า 

น้องมิค : ไม่มี แต่ครูชิตบอกทําผิดกติกา ให้มิคนั่งครับ 
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กิจกรรม Enhance For Kids 

 

กิจกรรม English  

 
กิจกรรม Happy to learn English 

 
กิจกรรม Cooking “ข้าวผัดรวมมิตร” 

 

 


