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ตอน...แนะน ำสถำนทีท่อ่งเทีย่วส ำหรบัเด็ก 

 
ฉบบันี ้น ำเสนอสถำนที่ที่จะพำเด็กๆไปเทีย่ว พอ่แม่คนไหนยงัไม่ได้พำ

เด็กๆไป ลองพำไปดนูะคะ มีทัง้ควำมรู้ ควำมสนกุ และกิจกรรมร่วมกนัใน
ครอบครัวด้วยค่ะ  

 
1. พพิธิภณัฑ์ผ้ำในสมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ  
2. พพิธิภณัฑ์สภำกำชำดไทย (Thai Red Cross Museum) 
3. กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
4. ศนูย์วิทยำศำสตร์เพือ่กำรศึกษำ ท้องฟ้ำจ ำลองกรุงเทพ 
5. มิวเซียมสยำม 
6. ศนูย์วฒันธรรมอำเซียน 

 
7. พพิธิภณัฑสถำนแห่งชำติธรณีวิทยำ
เฉลมิพระเกียรติ จงัหวดัปทมุธำนี 
8. หอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพมหำนคร 
9. สวนสตัว์ดสุติ   
10. สวนสนกุดรีมเวิลด์  
11. นิทรรศน์รัตนโกสนิทร์ 

 
12. TK park อทุยำนกำรเรียนรู้ ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหำนคร 
13.  พพิธิภณัฑ์แสตมป์สำมเสนใน 

http://postjung.com/search.php?q=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://board.postjung.com/939195.html
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  ลองพำเด็กๆไปเที่ยวกนัดนูะคะ 
 
 
 
 

 

  ขอขอบคณุในควำมร่วมมือจำกท่ำนผู้ปกครอง กรณีเด็กป่วย 

หรอื โรงเรยีนตรวจพบวำ่เด็กมไีข ้เป็นหวดั ไอ ทำ่น

ผูป้กครองใหค้วำมรว่มมอืโดยน ำเด็กไปรกัษำทีบ่ำ้น

ใหห้ำยป่วยก่อน จงึมำเรยีนตำมปกต ิเพือ่ป้องกนักำรติดต่อ
ถึงเด็กคนอืน่ๆค่ะ 

  ขอเชิญท่ำนผู้ปกครองทกุท่ำนร่วมงำนสู่โลกกวำ้ง คร ัง้ที ่20 
ของโรงเรียนอนบุำลแสงอำรีย์ทีจ่ะจดัขึน้ ในวนัอำทิตย์ที่ 6 มีนำคม 2559 ณ 
หำญตระกลูมลูนิธิ ถ.สขุสวสัด์ิ  เปิดให้จองโต๊ะและจองดีวีดี ตัง้แต่วนัที่ 1 
กมุภำพนัธ์ 2559 เป็นต้นไปค่ะ  

ปิดเทอมปีนี ้โรงเรียนจดักิจกรรม Sangaree camp ซึ่งแบง่เป็น 3 
ช่วง ดงันี ้
ระยะเวลำ กจิกรรม 
ก่อนเปิด 

Summer 
English camp, Art&cooking camp, 

กิจกรรมวิชำกำรและฝำกเลีย้ง 
ช่วงSummer กิจกรรมวิชำกำร+ภำษำองักฤษ และ กิจกรรมอืน่ๆ 
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หลงั Summer Chinese camp, English camp, Science 
camp, 

กิจกรรมวิชำกำรและฝำกเลีย้ง 
ผู้ปกครองสำมำรถติดตำมรำยละเอยีดได้จำกจดหมำย Sangaree camp 
and Summer ได้นะคะ 

หำกท่ำนสมคัรเข้ำร่วมกิจกรรม จะได้รับสว่นลดพเิศษดงันี ้
เลอืก camp 1 camp + เรียน summer =  รับสว่นลดทนัที 500 บำท 
เลอืก camp 1 camp + เรียน summer + ช ำระค่ำเทอม1 = จะได้รับ
สว่นลดทนัที 1,000 บำท 

ขอเชิญท่ำนผู้ปกครองพำเด็กๆไปร่วมงำนเกษตรแฟร์ ทุ่งครู วนัที่ 2-6 มี.ค.
2559 ที่บธูแสงอำรีย์ ค่ะ 
 

 

 ขณะนีผู้ป้กครองสำมำรถช ำระค่ำเล่ำเรยีน

ผ่ำนบตัรเครดติไดแ้ลว้นะคะ 

 ท่ำนผู้ปกครองสำมำรถช ำระค่ำเทอม โดยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  ชื่อ
บญัชีโรงเรียนอนบุำลแสงอำรีย์ ดงันี ้
1. ธนำคำรทหำรไทย จก.(มหำชน) สำขำถนนประชำอทุิศ 
เลขที่ 153-2-05443-2      
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2. ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนประชำอุทศิ (ทุง่ครุ) 
เลขที่ 465-0-18657-9 
 หลงัจำกโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณำสง่ Fax หรือ E-mail มำที่  
02-872-7830 และกรุณำเรยีกใบเสรจ็รบัเงินจำก

เจำ้หน้ำทีทุ่กคร ัง้นะคะ  

 ผู้ปกครองที่ฝำกค่ำเรียนมำกบับคุลำกรของโรงเรียน กรุณำเรยีก

ใบเสรจ็รบัเงินจำกบุคลำกรทำ่นนั้นทุกคร ัง้นะคะ 

มฉิะนัน้ทำงโรงเรยีนจะไม่รบัผดิชอบนะคะ 

 และส ำหรับผู้ปกครองนกัเรียนอนบุำล 3 ทีต่อ้งกำรขอ
ใบรบัรอง ขอควำมกรุณำมำช ำระค่ำเลำ่เรียนให้เรียบร้อยนะคะ ขอขอบคณุ
หำกท่ำนช ำระแล้วค่ะ 

 โรงเรียนจะสง่ข่ำวสำรถงึผูป้กครองทำง E-mail นะคะ 
ผู้ปกครองใหม่ ท่ำนใดยงัไม่ได้แจ้งที่อยู่ E-mail แกโ่รงเรียนและผู้ปกครองท่ำน
ใดไม่ได้จดหมำยทำง e-mail กรุณำแจ้งมำได้ที่ e-mail: 
sangaree@sangaree.ac.th หรือแจ้งผ่ำนทำง Line ของครูประจ ำ
ชัน้ค่ะ  
 

 

mailto:sangaree@sangaree.ac.th
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  และมีกำรซอ่มแซม พฒันำ ปรบัปรุงสถำนทีต่่ำงๆ
ของโรงเรียนดงันีค้รับ (เพิม่เติม) 
เปลีย่นกล้องวงจรปิดที่ช ำรุด 
เพิม่กล้องวงจรปิดทีช่ัน้ 2 ฝ่ังสระน ำ้ เพือ่ให้เห็นเด็กๆท ำกิจกรรม 
ซ่อมแซมแผ่นลำมิเนตพืน้ห้องเตรียม 

 

 ในช่วงก่อนและหลงั เรียน Summer ปี 2559 นี ้โรงเรียนจะเปิด
ให้เด็กๆได้ร่วมกจิกรรม Sangaree camp โดยเด็กๆจะได้ร่วมกจิกรรม
ต่ำงๆได้อย่ำงเต็มรูปแบบ กจิกรรมต่ำงๆใหเ้ลอืกดงันี ้Science 
camp, Chinese camp, English camp, Art & 

cooking camp ทำ่นสำมำรถตดิตำมรำยละเอยีดได้

จำกจดหมำย กจิกรรม Summer นะคะ 

 โรงเรียนได้เข้ำร่วมโครงกำรธรรมะก้ำวหน้ำ ตอบปัญหำธรรมะ โดย
เด็กๆจะท ำแบบทดสอบปัญหำธรรมะ เด็กทีไ่ดค้ะแนน

เต็มพรอ้มรบัใบประกำศนียบตัรจำกโครงกำร มี

รำยชือ่ดงันี้ 

ที ่ ชือ่ สกุล ชือ่เล่น หอ้ง 

1 ด.ญ.เกวลนิ มำลยันำค ลนิ3.2 1/1 
2 ด.ช.นรำวฒุิ พฤกษำชื่น เจ้ำนำย3.5 1/1 
3 ด.ญ.สริิกำญจน์ รุ่งทวีลำภ เจินหนี2่.8 1/1 
4 ด.ญ.ปพชิญำ บวัเหม พชี3.7 1/2 
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5 ด.ญ.ทิตชญำ กลกิจเกรียงไกร จนุจนุ3.1 1/2 
6 ด.ญ.ณัฐหทยั ลีส้ธนกลุ โฟกสั3.8 1/2 
7 ด.ญ.เกวลนิ สขุศรีเลศิวิชยั ใบบญุ 3.7 1/3 
8 ด.ญ.กญัญำภคั แสนมำตย์ เฌอแตม3.2 1/3 
9 ด.ช.สทุธิภทัร สธีุระวงศำ ปลืม้3.2 1/4 

10 ด.ญ.ณิชำพชัญ์ เหรียญทอง พัน้ช์2.10 1/4 
11 ด.ช.ภริูต ธิติภทัรเมธ ภริูต3.11 2/1 
12 ด.ช.ณัฐภทัร สภุำพชน ลโีอ4.8 2/1 
13 ด.ญ.ศศธร เสวก ข้ำวปุ้ญ4.4 2/1 
14 ด.ช.ปณุณพฒัน์ เสริมสทิธิสนิ ปณุณ์3.9 2/1 
15 ด.ญ.ปญุญำดำ เจริญศรี ปญุ4.9 2/2 
16 ด.ญ.ปำณิสรำ กฎุีคง โมจิ4.0 2/2 
17 ด.ช.อษัฎำวธุ สริิรัตน์ประภำ กนั4.8 2/2 
18 ด.ช.สนุิธิ เฟ่ืองธนำกลุ ริช4.0 2/2 
19 ด.ญ.ณัฏฐนชิ  ชวนตัถพงค์ ยริูน5.9 3/1 
20 ด.ช.พสธร  โชติโก ออกสั5.9 3/1 
21 ด.ญ.ไอลดำ ติ๊บน้อย ไอร์5.9 3/2 
22 ด.ญ.จฑุำมำศ รักดี อุ๊บอิบ๊5.8 3/2 
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รำยกำรอำหำรนกัเรยีน ประจ ำเดอืน 

กุมภำพนัธ ์2559 
สปัดำห์ที่ 1 
วนั 

อำหำร

เชำ้ 

อำหำร

วำ่งเชำ้ 

อำหำรกลำงวนั 

ขนมหวำน 

อำหำรวำ่ง

บ่ำย 

อำหำร

เย็น 

จนัทร์ท่ี 
1 

ซุปมกักะโรนี 
นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้ำวสวย+หม ู บะชอ่
ทอด+แกงจืด

ผกักำดขำว+รวมมิตร 
น ำ้เก๊กฮวย+ผลไม้ 

ข้ำวสวย+ไข่
เจียวใส ่แครอท 

องัคำร ท่ี 
2 

โจ๊ก นม UHT+
ขนมปังทำแยม 

ข้ำวสวย+ไข่พะโล้+วุ้น
น ำ้หวำน 

น ำ้ใบเตย+ผลไม้ ข้ำวสวย+ผดั
บวบ ใส่ไข่ 

พธุ ท่ี 3 
ข้ำวต้ม+ไข่
เจียวใส่
ต้นหอม 

นม UHT+
ขนมปัง 

ข้ำวสวย+ต้มจบัฉ่ำย+
ไส้กรอกทอด+เฉำก๊วย น ำ้ล ำไย+ผลไม้ 

บะหม่ีน ำ้
ลกูชิน้ปลำ 

พฤหสัฯ 
ท่ี 4 

ข้ำวสวย+
แกงจืดเต้ำหู้

ไข่ 

นม UHT+
ขนมปังทำแยม 

ข้ำวไก่แดง+แกงจืด
ฟัก+สำคเูปียก น ำ้เก๊กฮวย+ผลไม้ 

ข้ำวสวย+
กะเพรำไก่สบั 

ศกุร์ ท่ี 5 ข้ำวต้ม
ทรงเคร่ือง 

น ำ้เต้ำหู้+ขนม
ปังแครกเกอร์ 

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋+กล้วย
บวชชี 

น ำ้หวำนเฮลบ
ลบูอล+ผลไม้ 

ข้ำวผดัปอูดั 

สปัดำห์ที่ 2 
วนั 

อำหำร

เชำ้ 

อำหำร

วำ่งเชำ้ 

อำหำรกลำงวนั 

ขนมหวำน 

อำหำรวำ่ง

บ่ำย 
อำหำรเย็น 

จนัทร์ท่ี 
8 เก๋ียมอ๋ีน ำ้ 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้ำวสวย+ต้มย ำไก่ใส่
เห็ด+ผดัผกั+ลอดชอ่ง

น ำ้กะทิ 
น ำ้ล ำไย+ผลไม้ ก๋วยเตี๋ยวผดัซีอ๊ิว 

องัคำรท่ี 
9 

ข้ำวสวย+แกง
จืดกะหล ่ำปลี 

นม UHT+
ขนมปังแยม 

ก๋วยเตี๋ยวรำดหน้ำ+กล้วย
บวชชี 

น ำ้กระเจ๊ียบ
พทุรำจีน+ผลไม้ 

ข้ำวสวย+ไข่ตุน๋ 

พธุท่ี 10 โจ๊ก นม UHT+
ขนมปัง 

ข้ำวสวย+ผดั
ผกักำดขำว+แกงจืด
ไข่น ำ้+รวมมิตร 

น ำ้เก๊กฮวย+
ผลไม้ 

ข้ำวสวย+ผดั
เปรีย้วหวำน 

พฤหสัฯ 
ท่ี 11 

ข้ำวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+
ขนมปังทำแยม 

ข้ำวผดัอเมริกนั+น ำ้ซุป+
มนัต้มน ำ้ตำล 

น ำ้ใบเตย+ผลไม้ ข้ำวสวย+แกง
จืดหวัไชเท้ำ 
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ศกุร์ท่ี 
12 

ข้ำวสวย+ไข่ตุน๋ น ำ้เต้ำหู้+ขนม
ปังแครกเกอร์ 

ข้ำวสวย+แกงจืดเต้ำหู้
ผกักำดขำว+วุ้นวุ้น

น ำ้หวำน 
น ำ้มะตมู+ผลไม้ ผดัมำม่ำใสไ่ส้

กรอก 

สปัดำห์ที่ 3 

วนั 
อำหำร

เชำ้ 

อำหำร

วำ่งเชำ้ 

อำหำรกลำงวนั 

ขนมหวำน 

อำหำรวำ่ง

บ่ำย 
อำหำรเย็น 

จนัทร์ท่ี 
15 

ข้ำวสวย+ไข่
ตุน่ 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ก๋วยเตี๋ยวน ำ้ลกูชิน้ปลำ+
รวมมิตร 

น ำ้เก๊กฮวย+
ผลไม้ 

ข้ำวสวย+แกงจืด
วุ้นเส้น 

องัคำรท่ี 
16 

ซุปมกักะโรนี นม UHT+
ขนมปังทำแยม 

ข้ำวหมแูดง+วุ้นน ำ้หวำน น ำ้ล ำไย+ผลไม้ 
ข้ำวสวย+ไข่เจียว

หมสูบั 

พธุท่ี 17 ข้ำวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+
ขนมปัง 

ข้ำวสวย+ไก่ทอด+แกงจืด
หวัไชเท้ำ+สำคเูปียก 

น ำ้ใบเตย+ผลไม้ ก๋วยเตี๋ยวรำดหน้ำ 

พฤหสัฯ
ท่ี 18 

โจ๊ก นม UHT+
ขนมปังทำแยม 

ข้ำวสวย+ผดักะหล ่ำปลี+
แกงจืดไข่น ำ้+กล้วยบวชชี 

น ำ้แดงเฮลบ
ลบูอย+ผลไม้ 

ข้ำวสวย+กะเพรำ
ไก่สบั 

ศกุร์ท่ี 
19 
 

ข้ำวต้ม+
กนุเชียงทอด 

น ำ้เต้ำหู้+ขนม
ปังแครกเกอร์ 

ข้ำวสวย+แกงจืดเต้ำหู้
ผกักำด+ฟักทองแกงบวด 

น ำ้เก๊กฮวย+
ผลไม้ 

บะหม่ีน ำ้ 

สปัดำห์ที่ 4 

วนั 
อำหำร

เชำ้ 

อำหำร

วำ่งเชำ้ 

อำหำร

กลำงวนั 

ขนมหวำน 

อำหำรวำ่ง

บ่ำย 
อำหำรเย็น 

จ. 22  --------------หยดุวนัมำฆบชูำ---------------- 

อ. 23  โจ๊ก 
นม UHT+
ขนมปังทำแยม 

ข้ำวมนัไก่+น ำ้ซุป+
รวมมิตร 

น ำ้เก๊กฮวย+
ผลไม้ 

ผดัมำม่ำ 

พ. 24  
ข้ำวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+
ขนมเวเฟอร์ 

ข้ำวสวย+ต้มซุปไก่+
หมยูอทอด+สำคู

เปียก 
น ำ้มะตมู+ผลไม้ 

ข้ำวสวย+กะเพรำ
ไก่สบั 

พฤ. 25  ซุปมกักะโรนี 
นม UHT+
ขนมปังทำแยม 

ข้ำวต้มทรงเคร่ือง+
วุ้นน ำ้หวำน 

น ำ้เก๊กฮวย+
ผลไม้ 

ข้ำวสวย+ไส้กรอก
ผดัเปรีย้วหวำน 

ศ. 26  ข้ำวต้ม+ไข่
เจียว 

น ำ้เต้ำหู้+ขนม
ปังแครกเกอร์ 

ข้ำวผดัปอูดั+น ำ้ซุป+
ฟักทองแกงบวด 

น ำ้ล ำไย 
ข้ำวสวย+แกงจืด
ผกักำดขำวใส่

เต้ำหู้ 

สปัดำห์ที่ 5 
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วนั 
อำหำร

เชำ้ 

อำหำร

วำ่งเชำ้ 

อำหำร

กลำงวนั 

ขนมหวำน 

อำหำรวำ่ง

บ่ำย 
อำหำรเย็น 

จ. 29  เกีย้มอ๋ีน ำ้ นม UHT+ขนม
ปังแครกเกอร์ 

ข้ำวสวย+ต้มย ำไก่ใส่
เห็ด+ไข่เจียว+เฉำก๊วย 

น ำ้ใบเตย+ผลไม้ ข้ำวสวย+ไก่ทอด
กระเทียม 

 

 
ตอนที ่1.. เร ือ่ง 10 นิสยัควรโยนทิง้ เพือ่เป็นพ่อแม่ที่

สมบูรณแ์บบ 
ท่ีมาจาก thenewageparents.com 

หำกคณุตัง้ใจอยำกจะเป็นพอ่แม่ที่ดีให้กบัลกู ๆ มำลอง ลด ละ เลกิ นิสยั
แย่ ๆ 10 อย่ำงนีด้ ูเพือ่จะได้เป็นคณุพอ่คณุแม่ฉบบัสมบรูณ์แบบตวัจริง 
1.ชอบเปรยีบเทยีบ 

คณุพอ่คณุแม่หลำยคนชอบเปรียบเทียบไปซะทกุ ๆ เร่ือง เช่น สิง่ของที่
เขำมีหรือเรำมี โรงเรียนที่ลกูเข้ำเรียน หรือเปรียบเทียบแม้แต่ควำมสำมำรถของ
ลกู ๆ  ซึ่งเป็นสิง่ที่คณุพอ่คณุแม่ในยคุนีไ้ม่ควรท ำอย่ำงยิ่ง บำงครัง้ก็อำจจะมีที่
คณุเผลอพดูออกไปโดยไม่รู้ตวั เช่น ดสูเิจเดนนัง่กินข้ำวเองจนจะหมดอยู่แล้ว ลกู
เพิง่จะกนิได้นิดเดียวเอง ลกูช่วยกินเร็ว ๆ ให้เท่ำเจเดนหน่อยได้มัย๊ลูก? แบบนี ้
เป็นต้น ซึ่งเรำจะเห็นว่ำกำรพดูจำเปรียบเทียบสำมำรถเกิดขึน้ได้ จนมองดวู่ำเป็น
เร่ืองปกติ กำรชอบเปรียบเทียบแบบนี ้เรำมำโยนทิง้ไปดีกว่ำค่ะ 
2.ละเลยเวลำทีใ่ชก้บัลูก 

ในคืนที่คณุมีนดัดหูนงักบัลกู ๆ ที่บ้ำน แต่เวลำซะสว่นใหญ่ คณุพอ่คณุ
แม่มวัแต่ก้มหน้ำเลน่มือถือ หรือช่วงเวลำทำนอำหำรเย็นกบัเด็ก ๆ แต่คณุมวัแต่
อำ่นหนงัสอืพมิพ์ แบบนีไ้ม่ดีนะคะ เรำทรำบกนัดีว่ำไม่มีข้อห้ำมว่ำคณุพ่อคณุแม่
ห้ำมท ำเร่ืองสว่นตวัใด ๆ เวลำอยู่กบัลกู ๆ เพยีงแต่ควรท ำอย่ำงมีขอบเขต 

http://thenewageparents.com/how-to-be-a-better-parent-10-parenting-habits-to-leave-behind/
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ระหว่ำงสิง่ที่คณุจ ำเป็นต้องท ำ กบัเวลำที่คณุต้องมีให้กบัลกู ๆ หำกต้องอยู่กบัลกู
แล้ว อย่ำเพยีงให้เวลำแค่บำงสว่นกบัเขำ เรำควรใช้เวลำอย่ำงเต็มที่เพือ่ดแูลเอำ
ใจใสล่กู ๆ 
3.ปล่อยใหลู้กรอ 

กี่ครัง้ที่เรำโกหกลกู ๆ ว่ำ พอ่/แม่จะไปถึงภำยใน 5 นำที แต่ควำมจริงแล้ว
เรำอำจต้องใช้เวลำนำนกว่ำนัน้ ถงึแม้เรำควรสอนให้ลกูรู้จกักำรรอคอย แต่ใน
เร่ืองของเวลำ เรำควรให้ลกูรู้ควำมจริง ว่ำอกีกี่นำที ทีค่ณุหมำยถึงจริง ๆ เพือ่ให้
ลกูรู้ว่ำเรำมีเวลำให้เขำจริง ๆ มำกน้อยแค่ไหน 

4.นินทำหรอืวจิำรณผู์อ้ืน่ต่อหน้ำลูก ๆ 
บำงครัง้เรำอำจจะเข้ำใจผิดว่ำ เด็กยงัคงไม่สำมำรถเข้ำใจในสิง่ที่เรำก ำลงั

นินทำหรือวิจำรณ์ใครสกัคนอยู่ ซึ่งอำจจะเป็นคนที่สร้ำงควำมร ำคำญหนกัใจให้
คณุ อำจเป็นสมำชิกในครอบครัว คณุครูที่โรงเรียนลกู หรือพอ่แม่คนอืน่ ๆ เป็น
ต้น ซึ่งนัน่อำจจะมำจำกสิง่ที่คณุเจอด้วยตวัเอง แต่คณุควรปลอ่ยให้เด็ก ๆ มี
ควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัคนอืน่ ๆ ที่คณุไม่ชอบ และไม่ควรสร้ำงอคติให้เกิดกบัลกู ๆ 
5.วจิำรณลู์กต่อหน้ำคนอืน่ ๆ 

หำกคณุก ำลงัท ำแบบนี ้ให้คณุพอ่คณุแม่คิดใหม่ท ำใหม่นะคะ เพรำะกำร
ที่คณุวิจำรณ์ลกูให้คนอืน่ฟังนัน้ จะเป็นกำรท ำลำยควำมมัน่ใจในตวัเองของลกู 
รวมไปถึงควำมรู้สกึของเขำอกีด้วย ยิง่ไปกว่ำนัน้กำรกระท ำเชน่นีย้งัไม่ช่วย
เสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ดีระหว่ำงพอ่แม่และลกูอกีด้วย 

6.เก็บภำพถ่ำยทุกชว่งขณะ 
ในยคุนีใ้คร ๆ ก็ชื่นชอบกำรถ่ำยรูปหรือบนัทึกวิดีโอ เพือ่เก็บไว้เป็นควำม

ทรงจ ำ แต่ในบำงช่วงที่เรำอยู่กบัลกู ลกูอำจจะสร้ำงควำมประทบัใจด้วยอำกำร
ต่ำง ๆ ที่ต้องกำรให้คณุพอ่คณุแม่เห็นและชื่นชม หำกเรำมวัแต่ใจจดใจจ่อกบักำร
บนัทึกภำพ เรำอำจจะพลำดวินำทีที่ลกูพยำยำมสือ่สำรกบัเรำไป กไ็ด้ค่ะ 
7.ข่มขู่หรอืท ำใหลู้กกลวั 
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บำงครัง้คณุพอ่คณุแม่อำจจะเจอวนัที่แย่ ๆ ท ำให้คณุรู้สกึเครียด จนคณุ
อำจจะลมืตวัเกรีย้วกรำดหรือโมโหใสล่กู เพรำะฉะนัน้นิสยัแบบนีโ้ยนทิง้ไปก่อน
ค่ะ หำกวนัใดที่คณุเจอเร่ืองแย่ ๆ กลบัมำบ้ำน ให้คณุสงบสติตวัเองให้ได้ก่อน 
แยกแยะระหว่ำงเร่ืองงำนและครอบครัว กำรพดูสือ่สำรกบัลกูในทำงบวกจะช่วย
ให้ควำมรู้สกึตึงเครียดเบำบำงลงได้ เป็นกำรเรียนรู้ที่จะระงบัอำรมณ์ของคณุเอง 
แถมยงัจะเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรรับมือกบัควำมเครียดให้กบัลกู ๆ ได้อกีด้วย 

8.สองมำตรฐำน 
คณุพอ่คณุแม่ต้องตระหนกัไว้ว่ำ ลกู ๆ 
สำมำรถเรียนรู้จำกสิง่ที่เขำเหน็ได้ ไม่ใช่
เพยีงแต่จำกค ำที่พอ่แม่สัง่สอน 
เพรำะฉะนัน้คณุพอ่คณุแม่ต้องท ำตวัเป็น
แบบอย่ำงที่ดีให้กบัลกู เช่น ห้ำมลกูเลน่
วิดีโอเกมระหว่ำงอำหำรมือ้ค ่ำ คณุพอ่คณุ

แม่ก็ต้องเลกิเลน่มือถือหรือห้ำมท ำกิจกรรมอย่ำงอืน่ระหว่ำงมือ้ค ่ำด้วยเช่นกนั มิ
เช่นนัน้ ลกูอำจจะเข้ำใจผิดว่ำ ท ำไมบำงอย่ำงถงึเป็นสทิธิพเิศษให้ผู้ ใหญ่ท ำได้ 
แต่เด็ก ๆ ห้ำมท ำ เช่น คณุบอกลกูว่ำ พอ่สบูบหุร่ีได้เพรำะพอ่โตแล้ว ลกูก็จะจ ำว่ำ
หำกเขำโตแล้ว เขำก็จะท ำได้ เป็นต้น 

9.ตเิตยีน โดยไม่อบรมชีแ้นะ 
หำกลกูพยำยำมท ำสิง่หนึ่งทีไ่ด้รับมอบหมำยแล้ว แต่ไม่สำมำรถท ำให้

เสร็จสมบรูณ์ได้ คณุพอ่คณุแม่ควรให้ก ำลงัใจและให้ค ำชีแ้นะมำกกว่ำกำรตเิตียน
หรือจบัผิดลกู เพือ่เป็นกำรสร้ำงก ำลงัใจให้ลกูท ำอกีครัง้ เช่น หำกลกูเก็บเตียงไม่
เรียบร้อย ให้แนะน ำว่ำวิธีเก็บเตยีงที่ดีควรท ำอย่ำงไร เป็นต้น 

10.สัง่ใหลู้กกอดหรอืหอมคนอืน่ ๆ 
หำกเพือ่เป็นกำรบอกลำ คณุพอ่คณุแม่บำงคนอำจจะสัง่และพยำยำมให้

ลกูกอดหรือหอมแก้มคนอืน่ให้ได้ ซึ่งนัน่เป็นเร่ืองที่ไม่ควรท ำ บำงครัง้กบับำงคนที่
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ลกูไม่คุ้นเคย ลกูอำจจะรู้สกึว่ำไม่เต็มใจและไม่อยำกท ำ คณุพอ่คณุแม่ไม่ควรฝืน
ใจลกู แต่ควรเว้นช่องว่ำงให้ลกูท ำสิง่ใดสิง่หนึ่ง เพือ่บอกลำคนเหลำ่นัน้เอง ข้อนี ้
จะท ำให้ลกูรู้ว่ำ เขำสำมำรถเลอืกที่จะกอดหรือหอมเพยีงแค่บำงคนเท่ำนัน้ที่เขำ
เต็มใจจะท ำ มิใชเ่พยีงต้องท ำเพรำะมีพอ่แม่ออกค ำสัง่ ลองปฏิบตัิตวัใหม่และ
สงัเกตพฤติกรรมลกูดคู่ะ 
ลองดูนะคะ 10 ขอ้ง่ำย ๆ นีท้ีคุ่ณพ่อคุณแม่ยุคใหม่

ควรโยนทิง้ไปและคดิใหม่ ท ำใหม่ เพือ่เป็นคุณ

พ่อคุณแม่ฉบบัสมบูรณแ์บบ เพือ่ประสบควำมส ำเรจ็

ในกำรดูแลครอบครวัและกำรเลีย้งดูเอำใจใส่ลูก ขอ

เป็นก ำลงัใจใหทุ้กบำ้นท ำไดส้ ำเรจ็ค่ะ 
 

ตอนที ่2.. เร ือ่ง 40 ประโยคดีๆ  ทีพ่่อแม่ควรพูด

กบัลูก 
ท่ีมาจาก www.popsugar.com 

กำรพดูคยุกบัลกูเป็นทัง้ศำสตร์และศิลป์ ที่ช่วยเร่ืองพฒันำสมอง อำรมณ์
และจิตใจให้แก่ลกูในระยะยำว และหำกลกูต้องเผชิญกบัช่วงเวลำทีเ่ลวร้ำย 
ค ำพดูดี ๆ จำกพอ่แม่นี ้จะเป็นตวัช่วยให้ลกูผ่ำนช่วงเวลำนัน้ไปได้อย่ำงแน่นอน
คณุพอ่คณุแม่ลองด ู40 ประโยคดีๆ ที่พอ่แม่ควรพดูกบัลกู ด้ำนลำ่งเลยค่ะ 
1.ลกูท ำให้พอ่แม่ภมิูใจมำก 
2.ค ำพดูของลกูมีควำมหมำยกบัพอ่แม่มำก 
3.ลกูท ำให้พอ่แม่อิม่เอมหวัใจ 
4.พอ่แม่รักและดีใจที่ได้เป็นพอ่แม่ของลกู 
5.ลกูไม่จ ำเป็นต้องเพอร์เฟกต์ไปซะทกุอย่ำง 
6.ควำมคิดเห็นของลกูส ำคญัมำก 

http://www.popsugar.com/moms/Positive-Things-Say-Your-Child-38418508?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+lilsugar+%28lilsugar%29
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7.ลกูคือคนส ำคญั 
8.พอ่แม่เชื่อในตวัลกู 
9.ครอบครัวเรำคงไม่มีควำมสขุเช่นนีถ้้ำ
ขำดลกูไป 
10.ลกูคือสิง่ที่มีค่ำมำกที่สดุ 
11.ลกูสำมำรถปฏเิสธได้นะ 
12.พอ่แม่รู้ว่ำลกูท ำดีที่สดุแล้ว 
13.พอ่แม่รับได้ในสิง่ที่ลกูเป็น 
14.เรำลองท ำตำมวิธีของลกูก็ได้ 
15.ลกูช่วยได้มำกเลย 
16.ลกูเหมำะสมที่สดุแล้ว 
17.ลกูท ำให้พอ่แม่มีควำมสขุ 
18.พอ่แม่ชอบควำมคิดสร้ำงสรรค์ของลกู 
19.อยู่กบัลกูนี่สนกุที่สดุเลย 
20.อย่ำกลวัที่ลกูจะต้องเป็นตวัของตวัเอง 
21.ลกูท ำได้ดีและแตกต่ำงออกไป 
22.พอ่แม่ตื่นเต้นมำกที่จะได้ใช้เวลำอยู่กบัลกู 
23.พอ่แม่ชอบที่จะมองเห็นโลกนีใ้นแบบของลกู 
24.พอ่แม่ชอบวิธีกำรเลำ่เร่ืองของลกู 
25.สิง่ที่ลกูท ำลงไปมนัยอดเยี่ยมมำก 
26.พอ่แม่ขอชื่นชมลกู 
27.เป็นค ำถำมที่ดีมำก 
28.เพือ่นลกูโชคดีมำก ที่มีลกูเป็นเพือ่น 
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29.นัน่เป็นทำงเลอืกที่ดีมำกลกู 
30.กำรได้มองดลูกูมนัท ำให้พอ่แม่มี
ควำมสขุ 
31.ลกูเป็นเด็กดีมำก 
32.พอ่แม่ภมิูใจมำกที่ลกูอยู่ตรงนี ้
33.ลกูดดูีมำกเลย 
34.พอ่แม่เข้ำใจลกู 
35.พอ่แม่ให้อภยัลกู 
36.พวกเรำต่ำงก็ท ำผิดกนัได้ 
37.พรุ่งนี ้ลกูค่อยลองดอูกีครัง้ 
38.ลกูท ำได้ดีมำก 
39.พอ่แม่ก ำลงัฟังอยู่ 
40.พอ่แม่รักลกูนะ 
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ระดบัอนุบำล 1 
จบัคู่โยงภำพที่สมัพนัธ์กนั 
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ระดบัอนุบำล 2 
จง  5  ทบัภำพที่ไม่เข้ำพวกกบัภำพในกรอบใหญ่ 
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ระดบัอนุบำล 3 
เรียงล ำดบัภำพเหตกุำรณ์ 1-4 ใสห่มำยเลขให้ถกูต้องด้วย 
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ผลงำนของนกัเรยีนช ัน้เตรยีมอนุบำล 
ชื่อผลงำน สแีสนสวย 
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เจ้ำของ  ด.ช. ธีรภทัร    โฉมทพั  (น้องเทวิน) 
ที่มำ   สิง่ต่ำงๆรอบตวั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงำนของนกัเรยีนช ัน้อนุบำล 1 
ชื่อผลงำน ดอกไม้จำนกระดำษ 
เจ้ำของ  ด.ช.จกัรวำล    จนัทกนก  (น้องก๋วยเตี๋ยว) 
ที่มำ   ธรรมชำติรอบตวั 
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ผลงำนของนกัเรยีนช ัน้อนุบำล 2 
ชื่อผลงำน ระบำยสตีำมตวัเลข 
เจ้ำของ  ด.ช.ณัฐภทัร    สภุำพชน  (ลโีอ) 
ที่มำ   สตี่ำงๆ 
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ผลงำนของนกัเรยีนช ัน้อนุบำล 3 
ชื่อผลงำน ปลำน้อย 
เจ้ำของ  ด.ญ.จฑุำมำศ   รักดี  (น้องอุ๊บอิบ๊) 
ที่มำ  หน่วยสิง่มีชีวิต/สิง่ไม่มีชีวิต 
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ตอน..เลีย้งลูกอยำ่งไร..ไม่เป็น "พ่อแม่รงัแกฉนั" 
ท่ีมาจาก หมอไปป์_แฮปป้ีคิดส์ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C?source=feed_text&story_id=751480398315923
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1. ใหลู้กรูจ้กัควำมล ำบำก 
ล ำบำกในที่นี ้ไม่ได้หมำยควำมว่ำให้คณุพำลกูไปบกุป่ำฝ่ำดง อดมือ้กิน

มือ้ 
แต่หมำยถึงกำรให้ลกูอยู่กบักระบวนกำรแก้ปัญหำ โดยพอ่แม่ไม่เข้ำไปแทรกแซง
มำกเกินไปควำมล ำบำกและอปุสรรค เป็นเคร่ืองมือฝึกฝนชัน้ดีที่ท ำให้ลกูเป็นคน
แข็งแกร่ง ไมเ่ปรำะบำง มีวฒุิภำวะเม่ือโตขึน้ เร่ิมจำกกำรฝึกให้ลกูท ำอะไรด้วย
ตวัเองตำมวยั โดยไม่ไปจดักำรหรือปกป้องมำกเกินไป ไม่เช่นนัน้ ลกูจะกลำยเป็น
คนท ำอะไรไม่เป็น ออ่นแอ เพรำะเรำไม่เคยฝึกนัน่เอง 
2. ใหลู้กรูจ้กัเกือ้กูลผูอ้ืน่ 

เพรำะเรำจ ำเป็นต้องฝึกเรียนรู้ในกำรอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ด้วย ไม่ใช่เฉพำะกบั
พอ่แม่เท่ำนัน้ กำรฝึกให้ลกูรู้จกัเป็นผู้ให้ เอือ้เฟือ้ เกือ้กลูผู้อืน่ โดยพ่อแม่สอน และ
ท ำเป็นแบบอย่ำง จะท ำให้ลกูเป็นคนมีจิตใจออ่นโยน ไม่เห็นแก่ตวั เป็นที่รักของ
คนรอบข้ำง 
3. ใหลู้กรบัผดิชอบผลของกำรกระท ำ 

กำรที่พอ่แม่เข้ำไปตดัวงจร ทีจ่ะท ำให้ลกูเรียนรู้ผลของกำรกระท ำ โดยกำร
จดักำรให้ ชดเชยให้ ปกป้องมำกเกินไปจะท ำให้ลกูไม่เกิดควำมตระหนกั ในกำร
ปรับปรุงเปลีย่นแปลง ลกูจะกลำยเป็นคนไม่กระตือรือร้น เฉื่อยชำ ขำดแรงจงูใจ 
และท ำอะไรไม่เป็น 
 

4. ใหลู้กรูจ้กัอดทนรอคอย 
พอ่แม่ฝึกได้โดยไม่ตำมใจ ใช้เหตผุล ให้ลกูรู้จกัรอคอยในกำรได้มำกบั

อะไรสกัสิง่ ควำมอดทนรอคอย ยบัยัง้ชัง่ใจ เป็นคณุสมบตัิส ำคญัที่ท ำให้ลกูมีวฒุิ
ภำวะทำงอำรมณ์ทีเ่หมำะสม ปรับตวักบักำรอยู่ร่วมกบับคุคลอืน่ได้ แม้จะมีอะไร
ที่ท ำให้รู้สกึขดัใจก็ตำม เพรำะถกูฝึกให้รู้จกัอดทนมำกอ่น 
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Nursery 1  (ครูนุ่ม) 

ตอน...... หนูท ำได ้
น้องริวจิ      :     น้องโอมเรำต่อบอล์คกนัเถอะ 
น้องโอม     :     ต่อเป็นรูปอะไรครับ 
น้องริวจิ     :     เคร่ืองบินดีกว่ำนะ 
น้องโอม     :     เรำต่อเป็นแต่รถยนต์นะ 
น้องริวจิ     :     ต่อได้น้องริวให้ 5 ดำว เลยครับ 
น้องโอม     :    Ok 
น้องโอม        :  เย้ๆๆ หนทู ำได้แล้ว 555 
น้องโอม,น้องริวจิ  :  หนทู ำได้แล้ว 555 
 

Nursey 2 (ครูวะ) 

ตอน…… ท ำใหดู้ 
น้องเจ้ำคณุ    :    คณุครูครับผมอมึำ 
ครูหนึ่ง      :    ไหนดซูิ ไม่เห็นมีเลย 
น้องเจ้ำคณุ   :    นัง่ยองๆ ท ำท่ำเบ่งอ ึ
ครูวะ,ครูจ๋ำ  :  555 

Nursey 3 (ครูออ้) 

ตอน…… กนิป่ำว  ? 
ครูอ้อ         :   น้องข้ำวหอมทำนขนมอะไรคะ 
น้องข้ำวหอม   :   หนทูำนหนอนค่ะ 
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ครูอ้อ        :    อร่อยไหมค่ะ 
น้องข้ำวหอม   :   หนอนอร่อย ครูอ้อกินป่ำว 
ครูอ้อ,ครูแอน   :   555 ทำนเลยจ้ำ 

K.1/1 (ครูอีด๊ สุดำ) 

ตอน.......ลกัษณะนำม 
วนัหนึ่งครูอีด๊ก ำลงัสอนเด็กๆ เกี่ยวกบั ลกัษณะนำม 
ครูอีด๊     :    เอ้ำเด็กๆ เขียนลกัษณะนำมนะคะ ไข่เรียกเป็น..... 
เด็กๆ     :    ฟอง 
ครูอีด๊     :    เขียนเลยค่ะ ฟอ...ออ...งอ.....ฟอง 
 
แล้วครูอีด๊ก็เดินส ำรวจว่ำเดก็ๆ เขียนถกูหรือไม่ ปรำกฏว่ำเด็กๆ เขียนถกูทกุคน 
แต่พอเดินมำถึงน้องตัง่ตัง๋ 
ครูอีด๊    :    หนตูัง่ตัง๋ไข่เรียกเป็นฟองค่ะ ไม่ได้เรียกเป็นพวง 
น้องตัง่ตัง๋ก้มมองที่ตวัเองเขียนไว้ ไข่=พวง แล้วก็เกำหวัยิกๆ 
เด็กๆ    :    ไข่เป็นพวง 555 

K.1/2 (ครูปัด) 

ตอน....... หูมไีวท้ ำไม ? 
เด็กฟังนิทำนเร่ือง ควำมส ำคญัของอวยัวะ 
ครู        :    เรำมีตำไว้ท ำไมค่ะ 
เด็กๆ      :    ตำมีไว้ดคู่ะ/ครับ 
ครู        :    เรำมีหไูว้ท ำไมค่ะ 
น้องตี่ตี๋    :    หมีูไว้กินข้ำว 
เพือ่นๆ     :    ไม่ใช่ หมีูไว้ฟัง 
น้องโฟกสัชำย  :   เรำยงัไม่เคยเอำหกูินข้ำวเลย 
ครู       :     หึ หึ ! 
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น้องจนู    :   จะบ้ำบอ 

K.1/3 (ครูบ)ี 

ตอน.. พูดผดิ 
 ในช่วงชัว่โมงภำษำไทย ตอนที่เขียนเสร็จแล้ว 
น้องดรำก้อน    :  ครูบีครับ ขอไปฉ่ีหน่อยครับ 
ครูบี          :  น้องดรำก้อน พดูไม่เพรำะนะคะไหนลองพดุใหม่ซิ “ขออนญุำตไป
ปัสสำวะ” 
น้องดรำก้อน    :  ครูบีครับ ขออนญุำตไปปัสสวรรค์หน่อยครับ 
ครูบีกบัเด็กๆ    :  หวัเรำะกนัทกุคนรวมทัง้ตวัดรำก้อนเองด้วย 555 

K.1/4 (ครูปุ๋ย) 

ตอน....... ซปุเปอรแ์มน 
น้องเทมส์    :   เรำอยำกเป็นซุปเปอร์แมนนะสตำร์ท 
น้องสตำร์ท   :   ซุปเปอร์แมนเขำไม่อ้วนนะเทมส์ 555 
น้องเทมส์    :   555 

K.2/1 (ครูพงษ)์ 

ตอน....... เป็นสวิ 
ครูพงษ์    :   น้องปณุอะไรกดัตวัเป็นชมพทูัง้ตวัเลย 
ครูจอย    :   ขำเป็นเม็ดๆ เต็มเลยคะครูพงษ์ 
ครูพงษ์    :   ต้องแพ้อะไรแน่ๆ เลย 
น้องปณุ   :   ออ๋.....เป็นสวิครับ 

 

K.2/2 (ครูอีด๊ ปิยมนสั) 

ตอน.......คุณม่อนด ์
ครูอีด๊      :   น้องม่อนด์ลองฝึกพดูเป็นพธีิกรตำมครูอี๊ดนะคะ 
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น้องม่อนด์  :   ครับ 
ครูอีด๊      :   Good morning My name is __________ชื่อ
ตวัเองค่ะ 
น้องม่อนด์  :   Good morning My name is คณุม่อนด์...... 
ครูอีด๊      :   555 

K.3/1 (ครูปุก) 

ตอน.......ทำนสำยไหม  ? 
ครูปกุ      :   เด็กๆ วนันีท้ำนเส้นหม่ีรำดหน้ำ 
น้องออกสั   :   บอกว่ำวนันีท้ำนสำยไหมครับ 

 

K.3/2 (ครูติง่) 

ตอน...... เดนิชำ้ๆจะไดไ้ม่หกลม้ 
 ช่วงเดก็ๆพกัทำนอำหำร เด็กทกุๆคนรีบวิ่งไปทำนอำหำร 
น้องไอร์      :   เพือ่นๆ ค่อยๆ เดิน 
เพือ่น        :   ชะลอ 
น้องไอร์      :   เดี๋ยวจะหกล้มนะคะ 
เพือ่น        :   ค่ะ / ครับ คณุครูไอร์ 
น้องไอร์      :   ดีมำกค่ะนกัเรียน 
เพือ่นๆ/น้องไอร์  :   555 555 
 
 
 

สวสัดคี่ะ....  กิจกรรมที่จะเกิดขึน้ในเดือน มี.ค.,เม.ย.,พ.ค.ที่จะถึงนี ้จะมีกิจกรรม 
Flying High#20 และ Sangaree Camp ผู้ปกครองสำมำรถติดตำม
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ข่ำวสำรของกิจกรรมได้จำกจดหมำยของโรงเรียนนะคะ และ ช่วงนีอ้ำกำศ
เปล่ียนแปลงบอ่ย ดแูลสขุภำพกนัด้วยนะคะ ฉบบันีมี้เร่ืองรำวที่น่ำสนใจเช่นเคย ขอ
เชิญติดตำมสำระในฉบบัได้เลยคะ่...  
ปรชัญำ

โรงเรยีน 
คอลมัน ์ เร ือ่ง... หน้ำ 

สง่เสริม 
ควำมเป็นไทย 

"IQ" 
ทัว่ทิศทัว่ไทย 

ตอน...แนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยว 
ส ำหรับเด็ก 1 

ใฝ่หำควำมรู้ 
"IQ AQ SQ" 

ข่ำวสำรทำง
โรงเรียน 

กิจกรรมของโรงเรียน 2 

สรรหำมำเลำ่ 

ตอนที่ 1.. 10 นิสยัควรโยนทิง้ 
เพือ่เป็นพอ่แม่ที่สมบรูณ์แบบ 

ตอนที่ 2.. เร่ือง 40 ประโยคดีๆ ที่
พอ่แม่ควรพดูกบัลกู 

8 

สบัสมอง
คณุหน ู

ฝึกสมองประลองปัญญำ 14 

เร่ืองของหน ู ผลงำนสร้ำงสรรค์ของเด็ก  ๆ 17 

ควบคูจ่ริยธรรม 
"MQ" 

ของดีข้ำงวดั 
ตอน..เลีย้งลกูอย่ำงไร.. ไม่เป็น 

"พอ่แม่รังแกฉนั" 
21 

น ำพำสูค่วำมสขุ 
"EQ" 

คณุหนคู ำ้..ข ำ หวัเรำะกบัควำมน่ำรักของเดก็  ๆ 22 

บ.ก.+ครูแหม่ม คอลัมน์+ครูอ๊ีด(สุดา),ครูชิต,ครูนุ่ม,ครูหน่ึง พิมพ์+ครูนัท ตรวจทาน+ครูเกด โร
เนียว+ครูแป้ง 

กจิกรรมวนัครสิมำสตแ์ละวนัปีใหม ่(เก็บตก) 
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กจิกรรม Cooking  ท ำกลว้ยบวดช ี
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จุลสำรสำยสมัพนัธแ์สงอำรยี ์ฉบบัที ่134 เดอืน

กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2559 
 

 
กจิกรรม Open House วนัที ่15 มกรำคม พ.ศ.

2559 
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กิจกรรม Chrismas & New year วนัที่ 25 ธันวำคม พ.ศ.2558 
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