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ตอน... “Rubber Land”  

พพิธิภณัฑย์างพารา แห่งแรกและแห่งเดยีวที่

พทัยา 

                                         โดย www.kapook.com.   
 

 
 

Rubber Land (รบัเบอร ์แลนด)์ พิพิธภณัฑ ์

ยางพารา แห่งแรกและแห่งเดยีวในไทย ณ พทัยา 

ที่รอเปิดโลกแห่งความลบัและความมหศัจรรย ์

ท ัง้หมดของยางพาราใหคุ้ณไดรู้ ้
พทัยา แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของทัง้ชาวไทยและต่างชาติ เพราะ

ที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ แถมยังตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุก
เพศทุกวัย แต่วันนีมี้ที่ เที่ยวพัทยาแห่งใหม่มาแนะน า ชื่อว่า "Rubber 
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Land" (รับเบอร์ แลนด์) ดินแดนยางพาราแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย 
และยัง เ ป็นแหล่งท่อง เที่ยวแนว Edutainment ส าหรับทุกคนใน
ครอบครัว หากใครยังนึกไม่ออกว่า Rubber Land หน้าตาเป็นยังไง 
วนันีเ้ราขออาสาจงูมือเพือ่น ๆ พาไปทวัร์ที่นัน่กนั 

 
  Rubber Land (รบัเบอร ์แลนด)์ หรือดินแดนยางพารา
แห่งนี ้สร้างอยู่บนพืน้ที่กว่า 4 ไร่ ริมสขุุมวิท-พทัยา เป็นอทุยานการเรียนรู้
เร่ืองยางพาราแห่งใหม่ของเมืองพทัยา และยังเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวใน
เอเชียอีกด้วย นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและต่างชาติจะได้รับความสนุก 
ขณะเดียวกันก็ยังจะได้รับรู้เร่ืองราวของยางพารา ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่
ทันสมัย เพื่อตอกย า้ภาพลกัษณ์การเป็นผู้ส่งออกยางพาราของไทย อนัเป็น
พชืเศรษฐกิจส าคญัของประเทศ โดยเลอืกเมือง “พทัยา” เมืองแห่งศนูย์กลาง
การท่องเที่ยวส าคญันัน่เอง 

ภายใน Rubber Land (รับเบอร์ แลนด์) นักท่องเที่ยวทุกคนจะ
ได้รับรู้เร่ืองราวของยางพารา ตัง้แต่การก าเนิดต้นยาง เป็นน า้ยางดิบ จนถึง
การน ามาท าเป็นผลติภณัฑ์ต่าง ๆ แบ่งออกทัง้หมดเป็น 4 โซนด้วยกนั ได้แก่ 
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  1. โซนป่ายาง ตะลยุสวนยางพารา ตามหาความลบัของยาง 
โดยการจ าลองสวนยางแนวแฟนตาซี ผ่านการน าเสนอสื่อแบบสามมิติ
เสมือนจริง และร่วมผจญภัยไปกับ Rubber Gang ในบ่อน า้ยางขนาด
ใหญ่ 

 
 

 2. โซนแปรรูปยาง  ตะลึงไปกับเส้นทางการเดินทางของ
ยางพารา เร่ิมตัง้แต่น า้ยางดิบ เข้าสู่กระบวนการแปรรูปต่าง ๆ โดยมี 
Rubber Gang ในรูปแบบ Animation อาสาเป็นไกด์พาเที่ยวชม
โรงงานผลติยางพาราในทกุขัน้ตอน 
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  3. โซนยางกบัชวีติประจ าวนั ตระการตาไปกบัสื่อการ
น าเสนอเสมือนจริง ด้วยการแยกชิน้ส่วนรถยนต์ ซึ่งยางพาราเป็นวัตถุดิบ
หลกั และของใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัที่ท าจากยางพาราด้วยเช่นกนั 

 
 

  4. โซนมหศัจรรยย์างพารา  ผจญภัยในโลกแห่ง
จินตนาการ ใต้แนวคิด "ถ้าโลกนีมี้แต่ยาง" จะเป็นอย่างไร โดยมีโซนย่อย ๆ 
ได้แก่ "ผจญภยัในป่าใหญ่" "เมืองขนมหวาน" "โลกใต้ทะเล" และ "โลกแห่งแรง
บนัดาลใจ" 

 
   



 
 

5 

  Rubber Land (รบัเบอร ์แลนด)์ จึงเป็นแหลง่ท่องเที่ยว
ส าหรับครอบครัว ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ อีกทัง้ยังช่วยต่อยอดและเพิม่
มูลค่าราคายางพาราของไทยในตลาดการแข่งขันเวทีโลก ใครที่อยากจะ
ค้นพบความมหัศจรรย์ของยางพารา พืชเศรษฐกิจส าคัญของไทยว่าเป็น
อย่างไร? น าไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง ? ลองมาหาค าตอบทัง้หมดได้ที่นี่ที่
เดียว 
  ค่าเขา้ชม :  ผู้ ใหญ่ 100 บาท (คนไทย) และ 200 บาท 
(ชาวต่างชาติ), เด็ก (สูง 90-135 เซนติเมตร) 60 บาท (คนไทย) และ 
100 บาท (ชาวต่างชาติ)  

เวลาเปิด-ปิด : ทกุวนั เวลา 11.00-18.00 น. (**เพือ่ความ
สะดวกกรุณาโทรจองลว่งหน้า) 

ทีอ่ยู ่: 42,42/3 หมู่ 9 ถนนสขุมุวิท ต าบลหนองปรือ อ าเภอบาง
ละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 

โทรศพัท ์: 038 413 490-5 

เวบ็ไซต ์: www.thaiRubber Land.com และ เฟซบุ๊ก 
Rubber Land 
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 ขอแสดงความยินดีกบัครูอ้วนและครูเต้ย ทีไ่ดร้บัรางวลัจาก
การเขา้รว่ม 

การแข่งขนัโครงการคณิตคดิเรว็ และ

คณิตศาสตร ์ชงิแชมป์ประเทศไทย 

ประจ าปี 2560 ในงาน Thailand Mental Arithmetic 
and Mathematics Competition 2017 เม่ือวนัที่ 6 
เมษายน 2560 ... ณ สวนสนกุดรีมเวิลด์ 
โดยสง่เด็กเข้าร่วมการแข่งขนัจ านวน 15 คน ทีไ่ด้รับรางวลั ***ทัง้ 15 
คน*** 
จากจ านวนเด็กเข้าร่วมการแข่งขนัทัง้สิน้กว่า 400 คน ได้รับรางวลัทัง้ 14 
คน ดงันี ้
# ถ้วยรางวลัชนะเลศิ 1-2 จ านวน 7 ถ้วยรางวลั 
# รางวลัเหรียญทองจ านวน 13 เหรียญทอง 
# รางวลัเหรียญเงิน  จ านวน 1 เหรียญเงิน 

รายชือ่คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน ปี

การศกึษา 2560 มีดงันีค้่ะ 
1. นางสาวธันยกานต์ กชกรกมทุ    ผู้ รับใบอนญุาต/ผู้อ านวยการ  
2. ดร.แสงโสม  กชกรกมทุ  ผู้แทนครู  
3. นางสาวบญุฑริกา สขุสบาย  ผู้ทรงคณุวฒุ ิ
4. นางสณัห์สติา ศิริจตรุพร  ตวัแทนชมุชน  
5. นางนิธินาถ  เฉลมิทรัพย์  ผู้แทนผู้ปกครอง   
6. นางสาวนนัทิภาคย์ ดรกนัยา  ผู้แทนครู   
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7. นางสาวสภุารัตน์ เชือ้เพชร  เลขานกุาร  

 โดยมอี านาจหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัิ

โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 ดงันี ้
1. ออกระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆของโรงเรียน 
2. ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
3. ให้ค าแนะน าการบริหารและการจดัการโรงเรียน ด้านบคุลากร แผนงาน 
งบประมาณ วิชาการ กิจกรรมนกัเรียน อาคารสถานที ่และความสมัพนัธ์กบั
ชมุชน 
4. ก ากบัดแูลให้มีระบบประกนัคณุภาพภายในโรงเรียน 
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้อ านวยการ 
6. ให้ความเห็นชอบการก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียม
อืน่ของโรงเรียน 
7. พจิารณาค าร้องทกุข์ของครู ผู้ปกครอง และนกัเรียน 

ในปีการศึกษานี ้มีนกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัราช
ภฎัวไลยอลงกรณ ์จ านวน 4 คน มาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู สาขา
การศึกษาปฐมวยั ดงันีค้่ะ 
1. นางสาวกนกวรรณ นิ่มสวุรรณ  ชื่อเลน่ ครูดาว  ห้อง K.1/3  
2. นางสาวกาญจนา โม่งปราณีต ชื่อเลน่ ครูนก  ห้อง K.3/3 
3. นางสาวการติมา ชมชิต  ชื่อเลน่ ครูวิว  ห้อง K.3/1 
4. นางสาวดารินทร์ เลาเลศิ  ชื่อเลน่ ครูกิ่ง  ห้อง K.3/2 

  ขอขอบคุณในความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง กรณีเด็กป่วย 

หรอื โรงเรยีนตรวจพบว่าเด็กมีไข ้เป็นหวดั ไอ 
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ท่านผูป้กครองใหค้วามรว่มมอืโดยน าเด็กไปรกัษา

ที่บา้นใหห้ายป่วยก่อน จึงมาเรยีนตามปกติ เพื่อ
ป้องกนัการติดต่อถึงเด็กคนอืน่ๆค่ะ   

ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองแจ้งโรงเรียนในวนัที่นกัเรียนหยดุเรียนนะ
คะ เพือ่สะดวกในการให้บริการรับ-สง่นกัเรียนด้วยค่ะ 

 ตัง้แต่เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มา โรงเรียนก าลงัฝึกฝน
เด็กๆเร่ืองการช่วยเหลือตนเอง และ การฝึกหัดอ่านเขียน จงึขอความ
รว่มมอืทา่นผูป้กครองทุกทา่นดงันี ้
 1. ฝึกเด็กๆให้ช่วยเหลือตนเองที่บ้าน เช่นทานข้าว  ดื่มนม การแต่ง
กาย เก็บที่นอน  
 2. มาโรงเรียนก่อนเข้าแถวอย่างน้อย 30 นาที (เข้าแถวเวลา 08.20
น.) เพือ่มีเวลาทบทวนบทเรียนในห้องเรียน 

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนมีการประชุม
ผูป้กครองนกัเรยีนใหม่ เพือ่ชีแ้จงนโยบาย หลกัสตูรการเรียนการ
สอนและผู้ปกครองพบปะครูประจ าชัน้เพื่อทราบหลกัสตูรการเรียนการสอน
และพฒันาการของเด็ก ในงานมีการจดักิจกรรมดงันี ้

~ บริการตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลบาลบางปะกอก 1 
(บริการเจาะเลือดตรวจน า้ตาลในเลือดและวัดความดันเฉพาะ
ผู้ใหญ่)  
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ท่านผู้ปกครองสามารถช าระค่าเทอม โดยผ่านช่องทางต่างๆได้ดงันี ้
1. โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร  ดงันี ้“ชือ่บญัชโีรงเรยีน

อนุบาลแสงอารยี”์ 

- ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอทุิศ 
เลขที่ 153-2-05443-2      
- ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนประชาอุทศิ (ทุง่ครุ) 
เลขที่ 465-0-18657-9 
หลงัจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาสง่ Fax มาที่ 02-872-7830 หรือ  
E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 

2. ผู้ปกครองสามารถช าระด้วยเงินสดหรือด้วยบัตรเครดิตที่โรงเรียนได้
ค่ะ 

และกรุณาเรยีกใบเสรจ็รบัเงินจากเจา้หน้าที่

ทุกคร ัง้นะคะ 

กรณีผู้ ปกครองที่ฝากค่า เล่าเ รียนมากับบุคลากรของโรงเ รียน 
กรุณาเรยีกใบเสรจ็รบัเงินจากบุคลากรทา่นนั้นทุก

คร ัง้นะคะ มฉิะนัน้ทางโรงเรยีนจะไม่รบัผดิชอบค่ะ 

และส าหรับผู้ ปกครองนักเรยีนอนุบาล 3 ทีต่อ้งการ
ขอใบรบัรองการเรยีน ต้องช าระค่าเรียนทัง้หมดก่อนนะคะและ
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สามารถขอใบรับรองได้ไม่เกินคนละ 2 ใบ หากต้องการเพิ่มเติมจะต้องเสยี
ค่าใช้จ่ายใบละ 100 บาทค่ะ  

 โรงเรียนจะส่งข่าวสารถึงผูป้กครองทาง E-mail นะคะ 
ผู้ปกครองใหม่ ท่านใดยงัไม่ได้แจ้งที่อยู่ E-mail แก่โรงเรียนและผู้ปกครอง
ท่ านใดไ ม่ ไ ด้จดหมายทาง  E-mail ก รุณาแจ้งมาไ ด้ที่  E-mail : 
sangaree@sangaree.ac.th ห รือแจ้งผ่านทาง  Line ของครู
ประจ าชัน้ค่ะ  

 

 วันที่  11 มิถุนายน 2560 บุคลากรรบัเสด็จสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร  ีณ.
หอประชมุจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 วนัที่ 24 มิถนุายน 2560 ครูธวลัรัตน์ ครูสรัณญา ครูปวีณาและครู
ธัญญา  ไปร่วมการอบรม เร ือ่งบทบาทครูอนุบาลยุคไทย
แลนด ์4.0 ณ. มหาวิทยาลยัศรีน-ครินทรวิโรฒ 
 

 

 โรงเรียนขอความร่วมมือในการช่วยกัน แกปั้ญหาจราจร

ตดิขดัในชัว่โมงเรง่ด่วน คือช่วงเช้าและเย็น ที่ผู้ปกครองมารับ-

mailto:sangaree@sangaree.ac.th
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ส่งนักเรียน โดยขอความกรุณาไม่จอดริมก าแพงโรงเรียน เพื่อให้รถสวนทาง
กนัได้ จึงขอความร่วมมือ ดงันี ้

1.  ช่วงเชา้ ต ัง้แต่เวลา 07.00-09.00 น. 
ผู้ ปกครองสามารถจอดชั่วคราวเพื่อส่งเด็กได้ที่ประตูทัง้สองฝ่ังได้แก่ ฝ่ัง
โรงเรียนและฝ่ังสระว่ายน า้ โดยจะมีครูเวร รอรับเด็กไปสง่ที่ห้องเรียน  

2. ชว่งเลกิเรยีน ต ัง้แต่เวลา 14.40-17.00 น. 
จะมีครูเวรที่ประตทูัง้สองฝ่ังเช่นกนั ได้แก่ ฝ่ังโรงเรียนและฝ่ังสระว่ายน า้ โดย
ครูเวรจะประกาศเรียกเด็กลงมาหาและพาไปสง่ที่ผู้ปกครอง 

3. กรณีทีโ่รงเรยีนมีกิจกรรมต่างๆ ท่านสามารถ
จอดรถได้ที่ตลาดนัด และ ป๊ัมแก๊สฝ่ังเดียวกับโรงเรียน เลยซอยประชาอทุิศ 
29 ไปนิดเดียวค่ะ 
หมายเหตุ  
- กรณีท่านมีความประสงค์จะพดูคุยกับครูประจ าชัน้ กรุณาน ารถไปจอดที่
ตลาดนัดได้ถึง 10.00 น.โดยไม่มีค่าจอดรถ(ผู้ ปกครองต้องติดสติ๊กเกอร์
โรงเรียนที่กระจกหลงัของรถ) ผู้ปกครองสามารถมาขอสติก๊เกอรต์ิด
รถยนตไ์ด้ฟรีที่ธุรการค่ะ 

 โรงเรียนขอแจ้งเส้นทางลดัดงันี ้
- ซอยประชาอทุิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอทุิศ 27 ได้ 
- ซอยประชาอทุิศ 27 สามารถตรงไปสดุซอย หากเลีย้วขวา ออกซอยประชา
อทุิศ 33 หากเลีย้วซ้าย ออกสขุสวสัด์ิ 62 ได้ค่ะ 

 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงและซ่อมแซมจดุต่างๆภายในโรงเรียน ดงันี ้
 เดอืนมนีาคม 

~ ล้างแอร์ 
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เดอืนเมษายน 
~ ล้างแอร์ 
~ ท าห้องน า้ใหม่ อาคาร 1 ชัน้ 2 
~ ปพูืน้ไม้เทียมสระว่ายน า้ 
~ เปลีย่นสแลมสระว่ายน า้ 
เดอืนพฤษภาคม 
~ ทาสห้ีองเรียน 
~ แก้ไขน า้ร่ัวบนห้องธุรการ 
~ ท ากนัสาดรอบอาคาร 1 
~ แก้ไขน า้ร่ัวอาคาร 3 
~ ฉีดปลวกอาคาร2 
~ ปกูระเบือ้งทางเดินสระว่ายน า้ 
~ ต ก แ ต่ ง ห้ อ ง กิ จ ก ร ร ม ใ ห ม่  เ ช่ น  ห้ อ ง Electone,ห้ อ ง

Cooking,ห้องจินตคณิต,ห้องนาฏศิลป์  
~ ทาสโีรงรถ 
~ ปพูืน้ห้องเรียนและห้องกิจกรรมต่างๆ 
~ แก้ไขเปลีย่นอปุกรณ์ห้องน า้ อาคาร 4 ชัน้ 3 ให้ใช้การได้ 
~ ท าประตเูหลก็หลงัอาคาร 1 

เดอืนพฤษภาคม 
~ ติดป้ายชื่อห้องเรียนและห้องกิจกรรมต่างๆ 
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 วันที่ 26 เมษายน 2560 คณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มา
จัดกิจกรรมอาสา ส่งเสรมิการเรยีนรู  ้ด้านความคิด
สร้างสรรค์และทกัษะภาษาองักฤษ กิจกรรมขยบัร่างกายเพือ่สง่เสริมสขุภาพ 

 วันที่  29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 โรง เ รียนจัดกิจกรรม
รณรงคไ์ม่สูบบุหร ี ่เพือ่ปลกูฝังให้เด็กๆรู้จกัโทษของการสบูบหุร่ี 

 วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นมแพะ DG มาจัดกิจกรรมซึ่งได้แก่ 
การเล่านิทาน ต่อจิ๊กซอว์ ระบายสีและปัน้แป้งโดว์ เพื่อช่วยพฒันาเด็กทัง้ใน
แง่วิชาการและสนัทนาการไปพร้อมๆกนั 

 

 โครงการ Happy to learn English จัดกิจกรรมโดย
ครูต่างชาติ น าเด็กเต้นประกอบเพลงภาษาองักฤษในตอนเช้าค่ะ 

 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี จัดกิจกรรมให้เด็กได้
ออกก าลงักายในชว่งเขา้แถวตอนเช้าค่ะ 

 โรงเรยีนจดักจิกรรม English Camp ในช่วงภาค
ฤดรู้อน 

- ครัง้ที่ 1 ระหว่างวนัจนัทร์ถงึศกุร์ ที6่-10 มีนาคม 2560 
- ครัง้ที่ 2 ระหว่างวนัจนัทร์ถงึศกุร์ ที1่3-17 มีนาคม 2560 

เชิญติดตามภาพกจิกรรมได้ใน Facebook ของโรงเรียน และ 
www.sangaree.ac.th ได้เลยค่ะ 

http://www.sangaree.ac.th/
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 วนัจนัทรแ์ละวนัองัคารที่ 10-11 เมษายน 

2560 โรงเรียนพาเด็กๆอนุบาล 2 และ 3 ที่ร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อนไป
ทศันศกึษาที ่ซไีลฟ์ แบงคอก โอเซีย่น เวริล์ อยู่อค
วาเรียมใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ ในศูนย์การค้าสยามพารากอน  เด็กๆได้รับ
ความตื่นเต้นสนกุสนานกนัถ้วนหน้าค่ะ 

 วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนจัดกิจกรรม
รณรงคป์ลูกตน้ไม  ้เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักอนุรักษ์และพัฒนา
สิง่แวดล้อม 
 

 
รายการอาหารกลางวนั ประจ าเดอืน มถุินายน 

2559 
รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน  

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 

อาหาร

เย็น 

พ.1 
มิ.ย. 59 

ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+
เซ่ียงไฮ้ 

ข้าวผดั+น า้ซุป+มนั
ต้มน า้ตาล 

น า้กระเจ๊ียบผสม
พทุราจีน+ผลไม้ 

ข้าวสวย+แกง
จืดฟัก 

พฤ.2 
มิ.ย. 59 

ข้าวสวย+ไก่
กระเทียม 

นม UHT+
ขนมปังทา
แยม 

ข้าวสวย+ต้มย า
ไก่+ไข่เจียว+สาคู
เปียกข้าวโพด 

น า้มะตมู+ผลไม้ 
ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 



 
 

15 

ศ.3 มิย. 
59 

แกงจืดเต้าหู้ 
นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวสวย+ต้มซุป
ไก่+ผดับวบใส่ไข่+

วุ้นน า้หวาน 
น า้เก๊กฮวย+ผลไม้ ข้าสวย+ไข่ตุน๋ 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 2 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 
อาหารเย็น 

จ.6 
มิ.ย. 59 

ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวราดหน้าไก่+
เฉาก๊วย 

น า้ใบเตย+
ผลไม้ 

ผดัมาม่า 

อ.7 
มิ.ย. 59 

ซุปมกักะโรนี
น า้ 

นม UHT+
ขนมปังทา
แยม 

ข้าวสวย+แกงจืด
ฟัก+ไข่เจียว+
ลอดชอ่ง 

น า้เก๊กฮวย+
ผลไม้ 

ข้าวสวย+แกงจืด
สาหร่าย 

พ.8 
มิ.ย. 59 

ข้าวต้ม+ไข่
เจียว 

นม UHT+
แครกเกอร์
สอดไส้ครีม 

ก๋วยเตี๋ยวน า้ใส่
ลกูชิน้ปลา+กล้วย

บวชชี 

น า้กระเจ๊ียบ
ผสมพทุราจีน+

ผลไม้ 

ข้าวสวย+ไส้
กรอกผดั

เปรีย้วหวาน 

พฤ.9 
มิ.ย. 59 

ข้าวสวย+แกง
จืดหวัไชเท้า 

นม UHT+
ขนมปังทา
แยม 

ข้าวสวย+ผดั
กะเพรา 

+สาคเูปียกข้าวโพด 

น า้เก๊กฮวย+
ผลไม้ 

ข้าวสวย+ไข่เจียว 

ศ.10 
มิย. 59 

โจ๊ก 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวผดั+น า้ซุป+วุ้น
น า้หวาน 

น า้หวานเฮล 
บลบูอย+ผลไม้ 

ข้าวต้มทรงเคร่ือง 

 รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 

อาหาร

เย็น 

จ.13 มิ.ย. 
59 เกีย้มอ๋ีน า้ 

นม UHT+
ขนมไข่สอดไส้

แยม 

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า 
+เฉาก๊วย น า้ใบเตย+ผลไม้ เส้นใหญ่ผดัซีอ๊ิว 
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อ.14 มิ.ย. 
59 

ข้าวสวย+แกง
จืดหวัไชเท้า 

นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+ต้มย าไก่+
ถัว่ยเขียวต้มน า้ตาล น า้ล าไย+ผลไม้ 

ข้าวสวย+แกง
จืดไข่น า้ 

พ.15 มิ.ย. 
59 โจ๊ก 

นม UHT+
เซ่ียงไฮ้ 

ข้าวสวย+ต้ม
จบัฉ่าย+ไก่ทอด+รวม

มิตร 

น า้กระเจ๊ียบผสม
พทุราจีน+ผลไม้ 

ข้าวสวย+ไก่
ทอดกระเทียม 

พฤ.16 
มิ.ย. 59 

ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+ต้มซุปไก่+
ปอูดันึ่ง+วุ้นน า้หวาน 

น า้มะตมู+ผลไม้ 
ข้าวสวย+ไข่

เจียว 

ศ.17 มิย. 
59 

ข้าวสวย+ไข่
ตุน๋ 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวต้มทรงเคร่ิอง+
สาคเูปียกข้าวโพด 

น า้เก๊กฮวย+
ผลไม้ 

ข้าวสวย+
แตงกวาผดัใสไ่ข่ 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 4 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 
อาหารเย็น 

จ.20 มิย. 
59 

ข้าวต้ม+ไข่
เจียว 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวสวย+ผดั
กะเพรา+เฉาก๊วย 

น า้ใบเตย+ผลไม้ ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า 

อ.21 มิย. 
59 โจ๊ก 

นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืดหวั
ไชเท้า+ไก่ทอด+

ลอดชอ่ง 
น า้ล าไย+ผลไม้ 

ข้าวสวย+แกงจืด
วุ้นเส้น 

พ.22 มิ.ย. 
59 

ข้าวสวย+แกง
จืดสาหร่าย 

นม UHT+
เซ่ียงไฮ้ 

ก๋วยเตี๋ยวน า้+กล้วย
บวชชี 

น า้กระเจ๊ียบผสม
พทุราจีน+ผลไม้ 

ข้าวสวย+ไก่ทอด
กระเทียม 

พฤ.23 
มิ.ย. 59 

ข้าวสวย+ไข่
ตุน๋ 

นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+ต้มซุปไก่+
ปอูดันึ่ง+สาคเูปียก 

น า้มะตมู+ผลไม้ ข้าวสวย+ไข่เจียว 

ศ.24 มิย. 
59 ซุปมกักะโรนี 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวผดั+น า้ซุป+วุ้น
น า้หวาน 

น า้เก๊กฮวย+ผลไม้ 
ข้าวสวย+แกงจืด

ไข่น า้ 

 
รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 5 

 อาหารนกัเรยีน 
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วนั 
อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 

อาหาร

เย็น 

จ.27 มิย. 
59 

ข้าวต้ม+
กนุเชียงทอด 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวราดหน้าไก่+
เฉาก๊วย 

น า้ใบเตย+ผลไม้ 
ข้าวสวย+แกง

จืดฟัก 

อ.28 มิย. 
59 เกีย้มอ๋ีน า้ 

นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืด
สาหร่าย+ไส้กรอก
ทอด+รวมมิตร 

น า้เก๊กฮวย+ผลไม้ 
ข้าวสวย+
กะเพราไก่ 

พ.29 มิ.ย. 
59 โจ๊ก 

นม UHT+
เซ่ียงไฮ้ 

ข้าวสวย+ไข่พะโล้ น า้มะตมู+ผลไม้ ข้าวผดัปอูดั 

พฤ.30 
มิ.ย. 59 

ข้าวต้ม+ไข่
เจียว 

นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวไก่แดง+กล้วย 
บวชชี 

น า้หวานเฮล 
บลบูอย+ผลไม้ 

ข้าวสวย+แกง
จืดวุ้นเส้น 

ว ันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560 โรง เ รียนจัด
กจิกรรมสงกรานต ์ เพือ่ให้เด็กๆได้รู้จกัประเพณีไทย โดยมีกิจกรรม
สรงน า้พระ รดน า้ รับพรจากครู เลน่สงกรานต์และเลน่การละเลน่ไทย 

 วนัพฤหสับดทีี ่15 มถุินายน พ.ศ.2560 ทีมทันต
แพทย์จากโรงพยาบาลราษฎร์บรูณะ จะมาเคลอืบฟลูออไรดแ์ละ
ตรวจสุขภาพฟันให้กบัเด็กๆ ค่ะ  

วนัพฤหสับดีที ่22 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียน
จดักจิกรรมไหวค้รู เพือ่ให้เด็กๆได้รู้จกัประเพณีไหว้ครูและมีโอกาสได้
แสดงความกตญัญกูตเวทิตาค่ะ 
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ÿ เร ือ่งที ่1 อยากใหลู้กตืน่เชา้ท าไดไ้ม่ยาก 
ทีม่าจาก : แม่รักลกู Photo Credit 
:  everydaylife.globalpost.com 

 เด็ก ๆ ตื่นได้แล้ว ได้เวลาไปโรงเรียนแล้ว! เรารู้ว่าในแต่ละเช้าคณุแม่
เหนื่อยแค่ไหนหากลกูไม่อยากตื่นนอนเพือ่เตรียมตวัไปโรงเรียน ถ้าลกูของ
คณุชอบตื่นสายเรามาดบูทความนีก้นัดีกว่าค่ะ ว่ามีวธีิหลอกลอ่ให้ลกูตื่น
นอนตอนเช้าได้อย่างไรบ้าง? 

 

  การปลกุให้ลกูตื่นและเตรียมตวัไปโรงเรียนนัน้อาจท าให้อารมณ์ของ
คณุและลกูเสยีไปทัง้วนัได้ นัน่จงึเป็นเหตผุลที่ว่าท าไมคณุควรให้ลกูตื่นนอน
ให้เป็นกิจลกัษณะ กจิวตัรการตื่นนอนที่ท าให้คณุไม่ต้องบอกลกูว่า “ลกู เรา
ไม่มีเวลาแล้ว เอารองเท้าไปใสใ่นรถ เดี๋ยวแม่จะเอาหมากฝร่ังให้เคีย้วบนรถ
เพราะเราไม่มีเวลาแปรงฟัน” 
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เทคนิคหลอกล่อใหลู้กตืน่ตอนเชา้ไดง่้าย ๆเร ิม่ที่

ตอนกลางคนื 

ให้ลกูเข้านอนในเวลาที่ใกล้เคียงกนัทกุคืน ลกูคณุจะตื่นนอนได้ง่ายขึน้
หากพวกเขาได้พกัผ่อนอย่างเพยีงพอ การท าเช่นนี ้ไม่เพยีงแต่จะท าให้
กิจวตัรการตืน่นอนตอนเช้าท าได้ง่ายขึน้ แต่ลกูยงัจะรู้สกึนอนเต็มอิม่อกีด้วย 
นอกจากนี ้การได้นอนหลบัพกัผ่อนอย่างเพยีงพอ จะท าให้สมองของเขา
ปลอดโปร่งและคิดเร่ืองต่าง ๆ ได้ดี มีพลงัในการเรียนและสามารถมีสมาธิกบั
สิง่ที่เขาท า การที่คณุให้ลกูนอนดึกขึน้คืนวนัศกุร์-เสาร์จะท าให้ลกูตื่นสายขึน้ 
และจะกลายเป็นวงจรให้ลกูตื่นสายอกีวนัไปโรงเรียน 

เตรียมเสือ้ผ้าของทัง้คณุและลกูส าหรับวนัพรุ่งนี ้การท าเช่นนีจ้ะช่วยลด
เวลาในตอนเช้า และช่วยให้คณุรู้ได้ก่อนว่าเสือ้กระดมุหลดุ หรือถงุเท้ายงัซกั
เสร็จไม่ทนั เร่ืองเลก็ ๆ น้อย ๆ เช่นนีจ้ะท าให้คณุมีเวลาได้ออกจากบ้านเร็วขึน้
ด้วย 

เตรียมกระเป๋าให้พร้อมส าหรับวนัพรุ่งนี ้คงจะดีและลดความเครียดไปได้
ไม่ใช่น้อยหากคณุเตรียมกระเป๋าที่ต้องใช้ในวนัต่อไปให้พร้อม ดงันัน้ คณุควร
ให้ลกูเตรียมกระเป๋าเรียนของเขาให้พร้อม เอาการบ้านที่เขาท าเสร็จแล้วใส่
กระเป๋าเพือ่เตรียมตวัไปโรงเรียน ฯ 

  หลกัการง่ายๆเพยีงไม่กี่ข้อเหลา่นี ้สามารถเปลีย่นแปลงลกูให้รู้จกั
เป็นคนที่มีวินยั เข้านอนและตื่นตรงเวลาได้ดีทีเดยีวคะ่ ลองท ากนัดนูะคะ 
 

ÿ เร ือ่งที ่2 เลีย้งลูกแบบไหน..ใหโ้ตมาไม่
กา้วรา้ว!!  
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ทีม่าจาก : MaeRakLuke.com 

 

  คณุแม่ลกูวยัหดัเดิน หรือเม่ือลกูเร่ิมเข้าวยั 2 ขวบ คณุคงอยากให้ลกู
เลกิขวดนมแล้วด้วยเหตผุลอะไรหลาย ๆ อย่าง เช่น การดดูจกุนมอาจท าให้
ฟันของลกูมีปัญหา และยิ่งเป็นเด็กทีก่ าลงัเร่ิมเข้าวยัอนบุาลหรือก าลงัจะอาย ุ
3 ขวบแล้วยิ่งควรให้ลกูเลกิขวดนมได้แล้วค่ะ ถ้าลกูยงัไม่ยอมเลกิขวดนม 
สามารถน าวิธีเหลา่นีไ้ปใช้ได้ค่ะ 

5 วธินีี ้ลูกเลกิขวดนม ไดแ้น่นอน 

1.ตดัการดูดขวดนมโดยสิน้เชงิ: 

  วิธีนีเ้ป็นวิธีที่แข็งสดุ ๆ คณุแม่ต้องใจแข็งวธีินีจ้ะท าใหลู้กเลกิ
ขวดนมเร็วที่สดุ ประมาณ 3 วนัลกูจะเลกิดดูขวดนมแน่นอนค่ะ 
2.ดงึความสนใจใหไ้ปทีส่ิง่อืน่: 

  ถ้าลกูเร่ิมอยากดดูขวดนม ให้ลองใช้อย่างอืน่มาดึงความสนใจของลกู
เพือ่ให้ลกูผ่อนคลาย แต่ถ้าไม่ได้จริง ๆ คณุก็สามารถปลอ่ยให้ลกูร้องไห้ได้ 
อย่างน้อยประมาณ 10 นาที ลกูจะค่อย ๆ สงบลงได้คะ่ 
3.ลดปรมิาณทลีะนิด: 
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  วิธีที่นุ่มนวลที่สดุ ในการให้ลกูเลิกดูดขวดนม คือการลดปริมาณการ
ดดูของลกูให้น้อยลง อาจจะให้ลกูดดูนมจากขวดในตอนกลางคืนที่จะนอน
เท่านัน้ ก็ได้ค่ะ 
4.ใหร้างวลั หรอืสิง่ทีลู่กอยากไดเ้ป็นของหลอก

ล่อ: 
  เม่ือลกูเร่ิมหยดุกินนมจากขวดได้ซกั 1-2 มือ้ก็ควรให้รางวลัลกู หรือ 
สิง่ของ ที่ลกูอยากได้เพือ่ให้ลกูมีก าลงัใจในการเลกิกินมือ้ต่อไป จนกว่าจะ
เลกิได้ส าเร็จค่ะ 
5.ไม่ใหลู้กเห็นขวดนมอกีเลย:  

  คณุแม่ควรน าขวดนมไปทิง้หรือไปซ่อนไว้ในที่ ๆ ลกูมองไม่เห็น หรือ
บอกลกูว่ามนัเสยีแล้ว ใช้งานไม่ได้แล้ว ในวนัแรกลกูอาจจะร้องไห้หนกั เป็น
ชัว่โมง แต่วนัต่อมาลกูจะเข้าใจว่าขวดนมหายไปแล้ว ขวดนมพงัแล้วค่ะ 
 
 

ลบัสมองคุณหนู เตรยีมอนุบาล   
จงจบัคู่พยญัชนะไทยที่ก าหนดให้ 
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 1   
เขียน 5 ทบัภาพค าตอบที่แตกต่างจากพวก 
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 2   
เขียน  ล้อมรอบสิง่ของที่ลอยน า้ได้ 
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 3  
เขียนเติมตวัเลขลงในช่องว่างให้ถกูต้อง 
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ผลงานของหนู เตรยีมอนุบาล 1 
ชื่อผลงาน ร่างกายของฉนั 
เจ้าของ  ด.ญ.วรรณรสา  วิไลรัตนดิลก  (น้องจีด้า)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ้งเตรยีมอนุบาล 1 (ครูนุ่ม)  
ที่มา   ตวัเรา 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 1  
ชื่อผลงาน ปากสสีวย 
เจ้าของ  ด.ญ.ปณุณดา    ธนะกิจเกษม  (น้องลลิลี)่   
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หอ้งอนุบาล 1/1 (ครูปัด)  
ที่มา   ตวัเรา 
 
 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 2 
ชื่อผลงาน คพัเค้กของฉนั 
เจ้าของ  ด.ญ.ปพชิญา  บวัเหม  (น้องพชี) 

  หอ้งอนุบาล 2/2  (ครูติง่)  
ที่มา   ตวัเรา 
 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 3  
ชื่อผลงาน เพือ่นของฉนั 
เจ้าของ  ด.ช.พรพภิทัร   ฉตัรตระกลูชยั  (น้องพอร์ช)  

หอ้งอนุบาล3/2  (ครูอีด๊ ปิยมนสั)    
ที่มา  รอบตวัเรา 
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ตอน.. สอนลกูให้รักความเป็นไทย  
(Teaching Children about Thai-ness) 

 

  รักความเป็นไทย หมายถงึ คณุลกัษณะที่แสดงออกถงึความ
ภาคภมิูใจ เห็นคณุค่า ร่วมอนรัุกษ์สบืทอดภมิูปัญญาไทย ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี ศิลปะและวฒันธรรม ใช้ภาษาไทยในการสือ่สารได้อย่างถกูต้อง
และเหมาะสม ผู้ที่รักความเป็นไทย จะมีความภาคภมิูใจ เห็นคณุค่า ชื่นชม 
มีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ สบืทอด เผยแพร่ภมิูปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวฒันธรรมไทย มีความกตญัญกูตเวที ใช้ภาษาไทยใน
การสือ่สารอย่างถกูต้องเหมาะสม 

การสอนลูกใหร้กัความเป็นไทยมคีวามส าคญั

อยา่งไร? 
  การสอนให้เด็กรักความเป็นไทย คือ การสอนให้เด็กรู้จกัตวัเอง รู้ที่มา
ของตวัเอง สามารถพฒันาตวัเองให้รู้จกัคิด รู้ จกัปฏิบตัิต่อวตัถสุร้างสรรค์
ของมนษุย์ ตลอดจนเทคโนโลยี ให้เกิดส านึกตระหนกัถึงกนั ให้เกือ้กลูหนนุ
กนั จะต้องพฒันาเด็กของเราให้เข้าถงึความจริงของธรรมชาติ และมี
ความสขุได้ในท่ามกลางธรรมชาติ สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ พร้อมที่จะอยู่ร่วม
อย่างสร้างสรรค์สงัคม ไม่ขดัแย้งแย่งชิงกนั จะต้องเปลีย่นแปลงให้มีการ
พฒันาในทางที่จะอยู่ร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์และเกือ้กลู มีจิตใจที่เข้มแข็ง 
มุ่งมัน่จะท าชีวิตของตนเองให้ดีที่สดุ เต็มศกัยภาพ ไม่ประมาท ไม่หลงใหล
ต่อสิง่ภายนอกที่มาลอ่เร้าชกัจงู สามารถทีจ่ะมีความสขุ และใช้ปัญญาพา
ชีวิตถึงจดุหมาย 
เราจะมชีีวิตที่ดี ที่สมบรูณ์ ต้องประสานกบัโลก กบัสิง่ทัง้ปวง การจดัการ
ศึกษาให้กบัเด็ก จงึควรเป็นการศึกษาที่จะสร้างเด็กของเราให้มีความคิดที่ถูก
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ทาง มีความสขุ ทัง้ในการเรียน การหาความรู้ การท างานที่สร้างสรรค์ การอยู่
ร่วมด้วยช่วยเหลอืกนั สร้างเด็กให้เป็นคนดีทัง้ต่อตนเอง ต่อผู้อืน่ ต่อ
สิง่แวดล้อม ต่อประเทศชาติ และต่อโลก 

การรกัความเป็นไทยมปีระโยชนต์่อเด็ก

อยา่งไร? 
เด็กที่รักความเป็นไทยจะมีคณุลกัษณะที่เกิดขึน้ในตวัเด็ก ดงันี ้
มคีวามภาคภูมใิจในขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ศลิปะ วฒันธรรมไทย และมคีวามกตญัญูกตเวท ี
ï แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสมัมาคารวะ กตญัญู

กตเวทีต่อผู้ มีพระคณุ แสดงความเคารพด้วยการไหว้ การกราบ วาง
ตนอย่างสภุาพ ออ่นน้อม มีน า้ใจ มีความเกรงใจ ช่วยเหลอืซึ่งกนัและ
กนั 

ï ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมไทย และ
สามารถชกัชวน แนะน าให้ผู้อืน่ปฏิบตัิตามขนบ ธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะ วฒันธรรมไทย 

เห็นคุณค่าและใชภ้าษาไทยในการสือ่สารได้

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
ï ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสือ่สารอย่างถกูต้องเหมาะสม สือ่สาร

อย่างเข้าใจ ถงึจะมีส าเนยีงที่แตกต่างกนัก็ตาม พร้อมทัง้ชกัชวน 
แนะน าให้ผู้อืน่เห็นคณุค่าของการใช้ภาษาไทยทีถ่กูต้อง 

อนุรกัษแ์ละสบืทอดภูมปัิญญาไทย  
ï ชอบเลน่การละเลน่พืน้เมือง เลน่กีฬาแบบไทยๆ  
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ï น าภมิูปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต แนะน าให้ผู้อืน่มีสว่น
ร่วมในการสบืทอดภมิูปัญญาไทย 

 

 
หอ้ง Nursery 1  (ครูนุ่ม) 

ตอน......หนูหวัเราะค่ะ 
ครูนุ่ม  :   น้องน า้มนต์เป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายคะ 
น้องน า้มนต์ :   น้องเป็นเจ้าหญิงค่ะ 
ครูนุ่ม  :   หนเูป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะน้องน า้มนต์ 
น้องน า้มนต์ :   หนหูวัเราะค่ะหนเูลยเป็นเจ้าหญิงแอลซ่าค่ะ  555 
เพือ่น  :   หวัเราะกนัทัง้ห้องเพราะอยากเป็นเจ้าหญิงเอลซ่า   

หอ้ง Nursery 2  (ครูวะ) 

ตอน......กนิขา้วอยูค่รบั 
 ณ  ช่วงเวลากนิข้าวน้องเตรียม เด็กๆก าลงันัง่กินข้าวอยู่ มีเด็กคนหนึ่ง
นัง่หลบัคาโต๊ะกินข้าว 
ครูหนึ่ง  :   น้องตินติน ลกุไปแปรงฟันครับ 
น้องตินติน :   กินข้าวอยู่ครับ 
ครูหนึ่ง  :   5555 + 
แล้วน้องตินตินก็หลบัต่อ 

หอ้ง K.1/1 (ครูปัด) 

ตอน.......ง.งูไม่มเีขา 
คณุครู  :   เด็กๆโยงพยญัชนะไปหาภาพนะคะ ฟังนะคะ 
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เด็กๆ  :   ค่ะ / ครับ 
คณุครู  :   โยง ก.ไก่ ไปหาภาพไก่ค่ะ 
น้อง X-box :   ก.เอย๋ ก.ไก่ เจอแล้วครับ 
คณุครู  :   โยง ค.ควายไปหาภาพควายที่มีเขาค่ะ 
คณุครู  :   โยง ง.ง ูไปหาภาพงคู่ะ 
น้อง X-box :   ง.งไูม่มีครับ 
คณุครู  :   หาดดูีดีค่ะ เจอรึยงัคะ 
น้อง X-box :   ไม่มีครับ 
คณุครู  :   ไม่มีอะไร พี ่X-box 
น้อง X-box :   ไม่มีเขาครับ 
คณุครูและเพือ่นๆ :   555555 +    

หอ้ง K.1/2 (ครูบ)ี 

ตอน.......กอ ไก ่
 ช่วงเรียนพเิศษตอนเย็นครูบีให้น้องริวจิอา่นหนงัสอื ก-ฮ 
ครูบ ี  :   กอ ไก่ 
น้องริวจ ิ  :   ไก่ 
ครูบ ี  :   น้องริวจิพดูค าว่า กอ ไก่ด้วย 
น้องริวจ ิ  :   ไก่ 
ครูบ ี  :   น้องริวจิ พดูค าว่า กอ ไก่ด้วย (เสยีงครูบีดงัขึน้) 
น้องริวจ ิ  :   ตกใจ รีบอา่นว่า กอ ไก่ (เสยีงริวจิดงัขึน้เช่นกนั) 
ครูบ ี  :   หวัเราะ 555 +  

หอ้ง K.1/3 (ครูออ้) 

ตอน.......ขีมู้ก 
 ในชัว่โมง Phonic 
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T.Philippe :   one nose 
เด็ก ๆ  :   ชีท้ี่จมกู 
น้องทรีโอ้ :   ขีม้กูด้วย 
น้องโลมา :   ขีม้กู ขีม้กู 
T.Philippe :   Oh no ! ไม่เอา 
เด็ก ๆ  :   5555 + 

หอ้ง K.1/4 (ครูมุก) 

ตอน.......ฟ้ารอ้ง 
น้องปิกนิค :   ครูมกุฝนตกฟ้าร้องเปรีย้น ๆ เลย 
น้องบมูบมู :   ไม่ใช่ ฟ้าร้องเปรีย้ง ๆ ต่างหาก  

หอ้ง K.2/1 (ครูปุก) 

ตอน.......อา่น ตอ เต่า 
 คณุครูก าลงัสอนอา่นค าว่า ตอ เต่า  
น้องเมลเบิล้ :   ครูปกุครับ อา่นว่า เกา เอา ครับ 
น้องศีล  :   เหมือนกนัครับคณุครู 
เพือ่น ๆ  :   หวัเราะ 555 +  
ครูปกุ  :   โอ๊ย ! ปวดหวัววววว  

หอ้ง K.2/2 (ครูติง่ 

ตอน.......เขยีนชือ่ตามภาพ  
น้องโยเกิร์ต :   เขียนว่า “หะนี” 
ครูติ่ง  :   อา่นว่าอะไรคะ น้องโยเกิร์ต 
น้องโยเกิร์ต :   ภเูขาค่ะ 
ครูติ่ง  :   !!!!! 



 
 

32 

หอ้ง K.2/3 (ครูอีด๊ สุดา) 

ตอน.......เชค็ชือ่ 
 วนัหนึ่ง เหลา่ซือเข้ามาสอนเด็กๆ ก่อนจะเร่ิมสอน เหลา่ซือก็เช็คชื่อ 
เหลา่ซือ  :   น้องริว 
น้องริว  :   เต้า 
เหลา่ซือ  :   น้องเดียร์ 
น้องเดียร์ :   เต้า 
เหลา่ซือ  :   น้องคณุ 
น้องคณุ  :   เป้า 
เหลา่ซือ  :   เต้าค่ะ ไม่ใช่ เป้า 555+ 
น้องคณุ เพือ่นๆ :   5555555+  

หอ้ง K.3/1 (ครูพงษ)์ 

ตอน.......ดูสหีน้า 
น้องริว  :   ครูพงษ์ครับ หน้าคนระบายสอีะไรครับ 
น้องภริูต :   สเีหมือนจริงริว 
น้องปณุ :   ริวดหูน้าตวัเองส ิแล้วก็ระบายสนีัน้ไปเลย 
น้องออกสั :   มาๆ ริวดใูห้ โอ !!!  ดสูยีากจริงๆ     

หอ้ง K.3/2 (ครูอีด๊ ปิยมนสั) 

ตอน.......เพือ่นวา่ 
    ขณะที่คณุครูให้เด็กๆ นัง่ท างานอยู่นัน้ น้องซีซัน่เดนิมาพร้อมกบัสะอกึ
สะอืน้ 
ครูอีด๊  :   น้องซีเป็นอะไรคะ 
น้องซีซัน่ :   โมเอะว่าหนคู่ะ 
ครูอีด๊  :   ว่า ว่าอะไรคะ 
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น้องซีซัน่ :   ว่าให้ไปนัง่ค่ะ 
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