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  สวัสดีคํะ จุลสารฉบับเดือนกันยายนนี้ เป็นฉบับสุดท๎ายของภาคเรียนท่ี 1 ประจําปีการศึกษา 

2562 แล๎วนะคะ และในเดือนนี้ก็เป็นเดือนของการสอบปลายภาคของเด็กๆ กันแล๎ว หลังจากการสอบ

ปลายภาค ตํอด๎วยการเปิดเรียนพิเศษชํวงเดือนตุลาคมคํะ  

 

ปรชัญาโรงเรยีน คอลมัน๑ เรื่อง หนา๎ 

สํงเสริม 

ความเป็นไทย IQ 
ท่ัวทิศท่ัวไทย 8 สถานที่พาลูกตะลุยแหลํงการเรียนร๎ู เปิด

ประสบการณ๑ใหมํรับปิดเทอม 
2 

ใฝ่หาความรู ๎

IQ AQ SQ 

ขําวสารโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียน 6 

สรรหามาเลํา 

เรื่องที ่1 แนวคิดญ่ีปุ่น "เลี้ยงลูกแบบการปลูก

ต๎นไม๎" 

เรื่องที ่2 ลูกพูดจาหยาบคาย รับไมํได๎เลย 

สอนลูกยังไงดี? 

12 

ลับสมองคุณหนู ฝึกสมองประลองปัญญา 18 

เรื่องของหนู ผลงานสร๎างสรรค๑ของเด็กๆ 19 

ควบคูํจริยธรรม MQ ของดีข๎างวัด 8 วิธีสอนลูก ปลูกฝังให๎แบํงปัน (Sharing) 21 

นําพาสูํความสุข EQ คุณหนูค้ํา..ขํา หัวเราะกับความนํารักของเด็กๆ 26 

บ.ก.+ครูออม/คอลัมน๑+ครูปุก, ครอ๊ีูด(สุดา), ครชูิต, ครนูุํม, ครหูนึ่ง, ครแูอน/พิมพ๑+ครูนัท/ตรวจ+ครูนก/โรเนียว+ครูปู 
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8 สถานทีพ่าลกูตะลยุแหลงํการเรยีนรู ๎เปดิประสบการณ๑ใหมรํบัปดิเทอม 

 

► 1. Pororo Aquapark สวนน้าํลอยฟา้ Central บางนา 

 

  สวนน้ําลอยฟ้าที่ตั้งอยูํในห๎างสรรพสินค๎าที่ใหญํท่ีสุดในเมืองไทยแหํงใหมํลําสุด เด็กจะได๎พบกับ

การ๑ตูนดังอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีอยําง Pororo เจ๎าเพนกวินน๎อยจากขั้วโลกเหนือสุดนํารักท่ียก

ขบวนกันมาท้ังแก๏งค๑ให๎เด็กๆ ทํามกลางความหวาดเสียวของเครื่องเลํนนานาชนิด 

 คาํเขา๎ : ผู๎ใหญํ 400 บาท เด็ก 280 บาท 

 ทีต่ัง้ : ชั้น 6 เซ็นทรัลบางนา 

 เวลาทาํการ : วันจันทร๑-ศุกร๑ 10.30-19.00 น. เสาร๑-อาทิตย๑ 10.00-19.00 น. 

 

► 2. The Commons  

  คอมมูนิตี้มอลล๑แหํงใหมํในทองหลํอ

ท่ีมาพร๎อมกับร๎านอาหารและกิจกรรมมากมาย 

ท่ีเข๎าใจเด็กๆ สุดๆ กต็๎องโซน Play Yard 

พื้นท่ีเต็มไปด๎วยกิจกรรมและ Workshop 

มากมาย เชํน The little Pea แหลํงกิจกรรม

สันทนาการด๎านดนตรีและศิลปะเหมาะสําหรับ

เด็กๆ สํวนคุณพํอคุณแม ํและคนท่ีรักสุขภาพก็

มี Absolute You โยคะและพิลาทิส 
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ชื่อดังจาก Absolute Yoga ท่ีมาเปิดสาขาเพิ่มท่ีนี้ด๎วย นอกจากนี้ The Commans ยังมีหลากหลายมุม

ให๎ทุกคนลองสัมผัส รับรองถูกใจยกครัวแนํนอน 

 ทีต่ัง้ : ทองหลํอ 17 

 โทร : 089 152 2677 

 

► 3. สวนลอยฟา้ Siam Green Sky 

  เอาใจคนเมืองหัวใจ

สีเขียวกับศูนย๑การเรียนร๎ู

เกษตรในเมืองบนชั้น

ดาดฟ้า หา๎งสยามสแควร๑ 

วัน ชั้น 7 สวนลอยฟ้าที่มี

ท้ังแปลงเกษตรก๎าวหน๎า 

แปลงพืชนานาชนิด และ

แปลงสวนสวยปลูกงําย 

สามารถเข๎าชมศูนย๑การ

เรียนรู๎เกษตรในเมือง 

Siam Green Sky ได๎ทุกวันพุธและวันเสาร๑ วันละ 3 รอบ 

รอบที ่1 : 10.30-11.30 น. 

รอบที ่2 : 14.30-15.30 น. 

รอบที ่3 : 16.30-17.30 น. 

  ทุกรอบการเข๎าชมจะมีผู๎นําชมให๎ข๎อมูลท่ีนําสนใจ และแนวความคิดหลักของการริเริ่มโครงการศูนย๑

การเรียนร๎ูเกษตรในเมือง Siam Green Sky 

 ทีต่ัง้ : หา๎งสยามสแควร๑ วัน ชั้น 7 กรุงเทพฯ 

 โทร :  099-001-8514 
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► 4. พพิธิภณัฑ๑ แบทแคท มวิเซยีม แอนด๑ ทอยส๑ ไทยแลนด๑  

 

  ใครท่ีหลงใหล หลงรัก ต๎องหลงมาในอาณาจักรของเลํนสะสมระดับโลก “แบทแมน” จํานวน

มากท่ีสุดในเอเชียสักครั้ง เพราะนอกจากแบทแมน เด็กๆ ยังได๎พบกับตัวการ๑ตูนชื่อดังท่ีทุกคนรู๎จัก อาทิ 

ซูเปอร๑แมน สไปเดอร๑แมน สตาร๑วอร๑ เอเลี่ยนส๑ ทอยส๑สตอรี่ และผองเพื่อนอีกมากจากทุกมุมโลก ท่ี

รวมตัวมารํวมสร๎างแรงบันดาลใจให๎กับผู๎เยี่ยมชม 

 ทีต่ัง้ : 3701 ถนนศรีนครินทร๑ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

 เวลาทาํการ : วันอังคาร-วันอาทิตย๑ เวลา 09.00 - 18.00 น 

 โทร : 023759006 

 

► 5. Strawberry Town ระยอง 

  ท่ีเที่ยวเปิดใหมํท่ีให๎ความรู๎สึก

เสมือนหลุดเข๎าไปในยุโรปท้ังท่ียังยืนอยูํ

จังหวัดระยอง ไมํใกล๎ไมํไกลจากกรุงเทพฯ  

อาณาจักรใหมํของการพักผํอน ที่ผสานกลิ่น

อายของตํางประเทศ ความนํารักสดใส ศูนย๑

รวมความสนุก สดชื่น และความสุข เหมอืน

ได๎อยูํในจินตนาการวิวสวย ที่สําคัญท่ีนี้ยังมี

กิจกรรมครอบครัวมากมายให๎คุณพํอคุณแมํ

และลูกๆ ได๎สนุกไมํเบื่อ ทั้ง ปืน ป่าย ไตํ  

  โหน เรียกวําครอบครัวนักผจญภัยต๎องห๎าม 

  พลาด 
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  สําหรับใครท่ีสนใจอยากไปเที่ยว แตํไมไํด๎พักก็ไปได๎คํะ คําเขา๎ 60 บาท สํวนใครท่ีอยากไปพัก 

วันธรรมดา 1,960 บาท/คืน วันเสาร๑-อาทิตย๑ 2,250 บาท/คืน 

 โทร : 081 579 9393 

 

► 6. เวนสิ ด ีไอริส วชัรพล 

 

  วันพักผํอนสบายๆ ชวนเด็กๆ ไปเดินเท่ียวหาของกินอรํอยๆ คอมมูนิตีม้อลล๑และชอ็ปเฮ๎าส๑ ท่ี

ออกแบบเพื่อให๎ได๎กลิ่นไอของมหานครเวนิช มีทั้งร๎านอาหาร และแหลํงช๎อปป้ิง เรียกได๎วํา ยก สยาม 

เยาวราช จตจุักร ประตูน้ํา มาไว๎ที่นี่ท่ีเดียวเลยก็วําได๎ 

 ทีต่ัง้ : ซอยวัชรพล 2/7 กรุงเทพฯ 

 เวลาทาํการ : วันจันทร๑ -อาทิตย๑ เวลา 10.00 – 22.00 น. 

 โทร : 02-948-7711 

► 7. Canopy Walkway  

  เอานักเดินทางท่ีชอบออกไปแตะขอบ

ฟ้าในพ้ืนท่ีตํางๆ กันบ๎าง และเปลี่ยนจากเดิน

ขึ้นเขาลงห๎วยมาสูํทางเดินเหนือเรือนยอดไม๎

เส๎นทางชมวิวลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในเมืองไทย 

สถานที่เปิดโอกาสให๎เด็กๆ และวัยผู๎ใหญํอยําง

เราได๎สัมผัสอากาศบริสุทธ์ิ ในพื้นท่ีสวน

พฤกษศาสตร๑สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ อ.แมํริม 

จ.เชียงใหมํ พื้นดิน จากบนสะพานเหล็กซึ่งออกแบบอยํางพิถีพิถันและเป็นมิตรกับธรรมชาติท่ีสุดนั้น 

บางชํวงออกแบบให๎มีกระจกใส เพื่อให๎นักทํองเท่ียวโดยเฉพาะเด็กๆ สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่

สวยงามแบบพาโนรามําและได๎รับความปลอดภัยอยํางสูงสุด รับรองวําระหวํางทางเดินบน Canopy 
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Walkway จะชํวยกระชับความสัมพันธ๑ของคนในครอบครัว และสร๎างความตืน่เต๎นแปลกใหมํให๎เด็กๆ 

ไมํใชํน๎อย 

 ทีต่ัง้ : สวนพฤกษศาสตร๑สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ อําเภอแมํริม จากถนนแยกเชียงใหมํ - สะเมิง

ไปประมาณ 20 กิโลเมตร อยูํซ๎ายมือ 

 เวลาทาํการ : ทุกวัน 08.30 – 16.30 น. 

 โทร : 053-841234 

 

8. Harbor 

  วันหยุดนี้ฮาร๑เบอร๑ 

พัทยา สวรรค๑แหํงใหมํของ

เด็กๆ และครอบครัว ท่ี

รวบรวมสุดยอดไลฟ์สไตล๑

ศูนย๑รวมการเรียนร๎ูและความ

สนุกสนานบันเทิงสําหรับเด็ก

และทุกคนในครอบครัวที่ใหญํท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน  

 ทีต่ัง้ : ถนนพัทยากลาง ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี

 เวลาทาํการ : ทุกวัน 10:00 - 20:00 น. 

 

 

  

  วันศุกร๑ที่ 6 กันยายน 2562 เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายสิ่งแวดล๎อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขตราษฎร๑

บูรณะ นําใบรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยมามอบให๎ ได๎มาตรฐานระดับ ดี คํะ 

 

 

 ผู๎ปกครองสามารถชําระคําเลําเรียน โดยผํานชํองทางตํางๆ ได๎ดังนี ้

1. โดยการโอนเงินผํานธนาคาร ชื่อบญัช ีโรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑ 

ทีม่า : https://www.rakluke.com 
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- ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ เลขที่ 153-2-05443-2      

- ธนาคารกรงุไทย สาขาถนนประชาอุทศิ (ทุงํคร)ุ เลขที ่465-0-18657-9 

หลังจากโอนเงินเรียบร๎อยแล๎วกรุณาสํง Fax มาท่ี 02-872-7830 หรือ  

E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 

2. ผู๎ปกครองสามารถชําระด๎วยเงินสด หรอืด๎วยบัตรเครดิตท่ีโรงเรียนได๎นะคะ 

และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งนะคะ 

 กรณีผู๎ปกครองท่ีฝากคําเลําเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจาก

บุคลากรทํานนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบคํะ 

ผู๎ปกครองนักเรียนอนุบาล 3 ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน ขอความกรุณาชําระคําเรียนท้ังหมด

กํอนนะคะ และสามารถขอใบรับรองได๎ไมํเกินคนละ 2 ฉบับ หากต๎องการเพิ่มเติมจะมีคําใช๎จํายฉบับละ 

100 บาทคํะ และสําหรับผูป๎กครองนกัเรยีนระดบัชัน้อื่น ที่ต๎องการขอใบรบัรองการเรียน จะมีคําใช๎จํายใน

การออกเอกสารฉบับละ 100 บาทคํะ 

 

 

 วันอาทติย๑ที ่22 กันยายน 2562 ครูประจาํชัน้ทัง้โรงเรียน ครูอ๎อและครูปุ๋ย เข๎ารับการอบรม เรื่อง 

นิทานเพื่อนรัก ปีที่ 18 ณ ห๎องประชุม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 

 

 

 เรื่องการจอดรถรับ-สํงนักเรียน  

 ผู๎ปกครองสามารถรับ-สํงนักเรียนกับครูเวรโดยไมํต๎องลงจากรถ ได๎ท่ีประตูโรงเรียนท้ังฝั่งอนุบาล

และฝ่ังเตรียมอนุบาล หากมีความประสงค๑จะจอดรถ สามารถจอดได๎ท่ี (ลานตลาดนัดเกํา) ถึง 10.00 น.

โดยไมํมีคําใช๎จําย  

 กรณีโรงเรียนมีกิจกรรม ผู๎ปกครองสามารถจอดรถได๎ ถึงเวลา 12.00 น. โดยไมํมีคําใช๎จํายท่ี 

ลานตลาดนัดเกํา, ป๊ัมแก๏ส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร อยูํฝ่ังเดียวกับโรงเรียน)  
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หมายเหตุ :  

- ผู๎ปกครองท่ีจอดรถในป๊ัมแก๏ส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร) ทางโรงเรียน

จัดบริการรถรับ-สํง ในวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมนะคะ 

- ผู๎ปกครองท่ีจะจอดรถในสถานท่ีดังกลําว สามารถมาขอรับสติ๊กเกอร๑ติดรถยนต๑ได๎ท่ีห๎องธุรการคํะ 

- ผู๎ปกครองต๎องติดสติ๊กเกอร๑โรงเรียนท่ีกระจกหลังของรถ  

  ขอความรํวมมือ ทํานผู๎ปกครอง ไมํจอดรถริมกําแพง เพื่อป้องกันการจราจรติดขัดในซอย ทาง

โรงเรียนต๎องขออภัยเป็นอยํางสูงในความไมํสะดวกนะคะ 

 โรงเรียนขอแจ๎งเส๎นทางลัด ดังนี ้

- ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได๎ 

- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 33 หากเลี้ยว

ซ๎าย ออกซอยสุขสวัสดิ์ 62 ได๎คํะ 

 จุดรับ-สํงนักเรียน 

    ทางโรงเรียนขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองทุกทําน ไมํขึ้นอาคารเรียน ให๎รับ-สํงนักเรียนใน

บริเวณลูํจักรยานที่ทางโรงเรียนกําหนดไว๎ให๎ ขอขอบคุณในความรํวมมือคํะ 

 โรงเรียนได๎มีการปรับปรุงและซํอมแซมจุดตํางๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 

 เปลี่ยนแอร๑ใหมํ อ.3/3 

 ซํอมแอร๑4ทิศทางในโรงหนัง 

 ทาสีในห๎องนาฏศิลป ์

 วาดรูปในห๎องcooking 

 ล๎างพัดลม 

 ล๎างแอร๑ในห๎องเรียน และห๎องกิจกรรม 

 ปลูกต๎นไม๎จัดสวนหยํอมระเบียงอาคาร1 และริมรั้วกําแพง 

 แก๎ไขไฟแสงสวําง รั้วกําแพงและโรงหนัง 
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 ขอขอบพระคุณผู๎ปกครองทุกทํานที่เข๎ารํวมกิจกรรม Open House ในวันพุธท่ี 4 กันยายน 

2562 ท่ีให๎ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการเรียนการสอน ให๎ข๎อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข๎อมูลคํะ 

 

   สอบปลายภาคของภาคเรียนที่ 1/2562 ดังนี้ 

- จันทร๑ ที่ 16 – พุธ ที่ 18 กันยายน 2562 สอบของครูตํางชาติ 

- พฤหัสบดี ที่ 19 – ศุกร๑ ที่ 20 กันยายน 2562 สอบของครูไทย  

 

 - 

รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2562 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 1 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.2 ก.ย. 62 
บะหมี่น้ํา 

หมูสับ 
นม UHT+โดนัท 

ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า+

ลอดชํองน้ํากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไกํทอด

กระเทียม 

อ.3 ก.ย. 62 
ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ขนมปัง

ทาแยม 

ข๎าวสวย+ต๎มซุปไกํ+ 

ถั่วเขียวต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด

หัวไชเท๎า 

พ.4 ก.ย. 

62 
เกี๊ยวน้ํา 

นม UHT+ขนมปัง

สอดไส๎ครีม 

ข๎าวผัดแฮม+แกงจืด

เต๎าหู๎ผักกาดขาว+ 

สาคูเปียกข๎าวโพด 

ผลไม ๎
ผัดมักกะโรนีก๎ุง+

น้ําซุป 

พฤ.5 ก.ย. 

62 

ข๎าวสวย+ 

ไขํเจียว 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืดวุ๎นเส๎น+ 

ปูอัดนึ่ง+ฟักทอง

แกงบวด 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+แตงกวา

ผัดใสํไขํ 

ศ.6 ก.ย. 

62 
ซุปมักกะโรนี 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวผัดสับปะรด+แกงจืด

กล่ําปลี+วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 



 
 

10 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 2 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.9 ก.ย. 

62 

ข๎าวสวย+ 

ต๎มเลือดหม ู

ใสํผักตําลึง 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืด

ผักกาดขาว+หมูบะชํอ

ทอด+รวมมิตรน้ําแดง 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ไส๎กรอก

ผัดเปร้ียวหวาน 

อ.10 ก.ย. 

62 

ข๎าวสวย+แกงจืด

ไขํน้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวผัดรวมมิตร+น้ําซุป+

สาคูเปียกข๎าวโพด 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัดบวบ

ใสํไขํ 

พ.11 ก.ย. 

62 

เส๎นใหญํน้ํา 

หมูสับ 

นม UHT+ 

เวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดฟัก+ 

ไกํทอด+มันต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎

ข๎าวสวยผัด

ผักกาดขาว 

พฤ.12 

ก.ย. 62 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

บะหมี่น้ําหมูแดง 

+วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด

เต๎าหู๎ไข ํ

ศ.13 ก.ย. 

62 

ข๎าวสวย+แกงจืด

สาหรําย 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดไขํน้ํา+

หมูยอทอด+กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎ ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า 

 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.16 

ก.ย. 62 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ขนมปัง

แครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวไกํตุ๐น+

ลอดชํองน้ํากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไขํเจียว

หมูสับ+น้ําซุป 

อ.17 

ก.ย. 62 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ขนมปัง

ทาแยม 

ข๎าวผัดอเมริกัน+น้ําซุป+

เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ก๐วยเตี๋ยวผัดซีอ๊ิว+

น้ําซุป 

พ.18 

ก.ย. 62 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดวุ๎นเส๎น 

นม UHT+ 

ขนมปังสอดไส๎ครีม 

ข๎าวผัดไส๎กรอก+น้ําซุป+

วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด

หัวไชเท๎า 

พฤ.19 

ก.ย. 62 

ข๎าวสวย+ผัด

ผักกะหล่ําปลี 

นม UHT+ขนมปัง

ทาแยม 

ข๎าวสวย+ไขํพะโล๎+

กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎

ผัดมักกะโรนี+น้ํา

ซุป 
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ศ.20 

ก.ย. 62 

ข๎าวต๎ม+

กุนเชียงทอด 

นม UHT+ขนมปัง

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืด 

เต๎าหู๎ไขํ+ไกํทอด+ 

สาคูเปียกน้ํากะทิ 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+กะเพรา

ไกํสับ+น้ําซุป 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 4 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.23 ก.ย. 

62 
ซุปมักกะโรนี นม UHT+โดนัท 

ก๐วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ+ 

รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไกํผัด

เปร้ียวหวาน+น้ําซุป 

อ.24 ก.ย. 

62 
โจ๏ก 

นม UHT+ขนม

ปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืด

สาหรําย+ไกํทอด+ 

ถั่วเขียวต๎มน้ําตาล 

ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

พ.25 ก.ย. 

62 

ข๎าวสวย+แกง

จืดไขํน้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวอบกุนเชียง+น้ําซุป+

วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ต๎มยําไกํ

ใสํเห็ด 

พฤ.26 

ก.ย. 62 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ต๎มจับฉําย+ปู

อัดนึ่ง+ฟักทองแกงบวด 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด 

วุ๎นเส๎น 

ศ.27 ก.ย. 

62 

บะหมี่น้ํา

ลูกชิ้นปลา 

นม UHT+ขนม

ปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ผัดผักกาดขาว+

ไขํเจียว+กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แตงกวา

ผัดใสํไขํ 

 

จ.30 ก.ย. 

62 

ก๐วยเตี๋ยว 

ราดหน๎า 

นม UHT+ขนม

ปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวหมูแดง+น้ําซุป+

ลอดชํองน้ํากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดฟัก 
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 เรื่องที ่1 แนวคดิญีปุ่น่ "เลีย้งลกูแบบการปลกูตน๎ไม"๎ 
 

 

  หากให๎พูดถึงประเทศท่ีพัฒนาแล๎วก็คงจะไมํมีใครไมํรู๎จักประเทศแหํงแดนอาทิตย๑อุทัยหรือ

ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศท่ีได๎ขึ้นชื่อวําดูแลบุตรหลานและพัฒนาบุคคลให๎รู๎จักรับผิดชอบหน๎าท่ีของคนดี 

เป็นอันดับต๎นๆ ของแถบเอเซียซึ่งหัวใจหลักที่นําสนใจในการอบรมสั่งสอนนี้คือ แนวคิด “ เลี้ยงลูกแบบ

การปลูกต๎นไม๎ ” ซึ่งแนวคิดนี้จะมีอะไรบ๎างเป็นสํวนประกอบสําคัญท่ีทําให๎เด็กญ่ีปุ่นสามารถเติบโตมาได๎

อยํางมีคุณภาพและดูแลตัวเองได๎เป็นอยํางดี 

  ทางParents one จะมาบอกตํอถึงแนวคดินี้ เผื่อจะเป็นประโยชน๑ตํอการนํากลับไปเป็นแนวทาง

ในการเลี้ยงดูบุตรที่บ๎านคํะ 
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 1. เมลด็ตอ๎งมฐีานดนิที ่“มัน่คง” 
  การมีลูกของคนญ่ีปุ่นนั้นมักจะต๎องปู

พื้นฐานให๎แนํนเสมอเหมือนการเตรียมดินหรือ

กระถางเพื่อรองรับกับต๎นอํอนหรือยอดเมล็ด

พันธุ๑มาลงปลูกเพราะหากจะให๎ต๎นไม๎เตบิโต

มาอยํางงดงามแล๎ว รากฐานที่จะใช๎รองรับนั้น

ยํอมต๎องแข็งแกรํงแล๎วมั่นใจได๎วํา เมื่อ

สิ่งมีชีวิตนี้ได๎ฝากฝังชีวิตลงมาแล๎วในผืนดินอัน

รํวนซุย เขาจะเติบโตขึ้นมาได๎อยํางสบาย  

ไร๎ปัญหาโดยมีกระถางหรือชั้นดินที่

เปรียบเสมือนพํอแมํค้ําชูไว ๎

 2. ดแูลเมลด็นอ๎ยอยาํง “ใจเยน็” 
  เป็นปกติของการรอคอยอะไรสักอยํางท่ี

มักต๎องการพบเห็นผลที่เติบโตทันใจแตกํับ

การปลูกต๎นไม๎นั้นต๎องใช๎เวลาในการปลํอยให๎

เขาเติบโต แม๎จะยังไมํเห็นยอดท่ีโผลํพ๎นดิน

หรือไมํสามารถรับร๎ูได๎วําหน๎าตาของต๎นยอดท่ี

จะขึ้นมาชูหาแสงนั้นเป็นเชํนไร เราก็จะยังคอย

รดน้ําและพาออกไปรับแสงแดดอยูํเป็นประจํา

เพื่อสํงเสริมให๎เมล็ดเติบโตเป็นต๎นอํอนท่ี

สมบูรณ๑ท่ีสุดซึ่งก็ไมํตํางอะไรเลยกับการ

ตั้งครรภ๑ของคุณแมํท่ีต๎องรอคอยและใช๎ความอดทนมากๆ ในการหลํอเลี้ยงอีกหนึ่งชีวิตให๎เกิดมาครบ 32 

อยํางไร๎กังวล 
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 3. ยอดอํอนตอ๎งการ “การเอาใจใส”ํ 
  ชํวงเติบโตของต๎นอํอนนั้นคํอนข๎าง

เปราะบางแล๎วเป็นไปได๎ที่จะล๎มหรือเนําเสีย

ไป กํอนได๎กลายเป็นต๎นไมต๎๎นใหญํ ดังนั้น

ในชํวงท่ียังเป็นต๎นอํอนอยูํ จึงต๎องมักได๎รับ

การเอาใสํใจที่สม่ําเสมอและให๎ความสําคญักับ

ทุกความเปลี่ยนแปลง เชํน การสังเกตวาํชอบ

น้ําชุํมหรือละอองน้ํามากกวํากัน, เติบโตงําย

ในท่ีรํมหรือชอบย่ืนยอดเข๎าหาแสงหรือแม๎แตํ

ขนาดกระถางที่คับหรืออึดอัดไป ต๎องทําการ

เปลี่ยนหรือเปลํา ทุกสิ่งนั้นต๎องได๎รับการดูแลอยํางเหมาะสมดั่ง เชํน คุณแมํและคณุพํอคอยเฝ้าเอาใจใสํ

กับเจ๎าตัวน๎อยท่ีพึ่งลืมตาดูโลกวําชอบหรือไมํชอบอะไร ถนัดไมํถนัดสิ่งไหนแล๎วมอบแตํสิ่งดีๆ ท่ีลูก

ต๎องการให๎เสมอดั่งการรดน้ําพรวนดินท่ีต๎องไมํขาดตกบกพรํองในชํวงระยะเจริญเติบโตเริ่มแรก 

 4. ยอดใบชขูึน้ฟา้ตอ๎ง “ไมคํวบคมุ” 
จนเกนิไป 

  ต๎นไม๎คือสิ่งมีชีวติท่ีเราไมํสามารถ

ควบคุมการเจริญเติบโตของเขาได๎วําจะแตก

กิ่งก๎านสาขาไปในทิศทางไหน ไมํสามาถตีก

รอบให๎เขาแล๎วเขาเป็นไปตามได๎ดั่งใจทุกก่ิง

ก๎าน การค้ําจุนจึงทําได๎เพียงสร๎างไม๎ค้ํายนัไว๎

ไมํให๎ต๎นล๎มหรือเอียงไปเกินกวําที่ควร เมื่อ

เปรียบเทียบแล๎วจึงทําให๎เราได๎เห็นภาพอยําง

ชัดเจนกับการท่ีพํอแมํเฝ้ามองลูกเติบโต เขา
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จะต๎องไมํถูกบังคับหรือบีบคั้นจนเกินไป คนเป็นพํอแมํจะทําเพียงกรอบขนาดใหญํท่ีล๎อมไว๎ เพื่อปกป้อง

ลูกแทนท่ีจะสั่งให๎หันซ๎ายหันขวาอยํางทันทีโดยไมํให๎อิสระทางความคิดกับลูก เพราะแบบนี้จึงทําให๎

เหลําเด็กๆ มีการเติบโตอยํางอิสระและคิดอํานเองได๎อยํางเต็มที่ 

 5. เมือ่เตบิใหญจํนแผรํมํเงาไปไกล 
ตน๎ไมต๎อ๎ง “ยนืหยดั” ดว๎ยรากของตน 

  ไมํมีต๎นไม๎ต๎นใดเติบโตแล๎วย๎อนกลับ

ไปเป็นเมล็ดใหมํมีแตํจะสรรค๑สร๎างเมล็ดให๎กํอ

เกิดต๎นไม๎ต๎นใหมํขึ้นมาอีกนับสิบต๎นใน

อนาคต ต๎นไม๎ไมํหวนกลับไปเป็นเมล็ด

เชํนใด ลูกในอ๎อมอกก็ไมํกลับมาเป็นเด็ก

น๎อยในอ๎อมกอดแล๎วเชํนกัน คนเป็นพํอแมํจะ

พึงระลึกเสมอวําสักวันลูกของเขาจะต๎องเติบโต

ไปสร๎างอนาคตใหมํและมีชีวติเป็นของตนเอง

ทําให๎สิ่งท่ีพํอแมํให๎ความสําคัญคือการดูแลรากฐานชีวิตของลูกให๎เป็นอยํางดี เพราะเมื่อเติบใหญํไปแล๎วก็

ให๎ใช๎ชีวิตตํอไปโดยไมํต๎องพึ่งพาใคร อยูํรอดได๎ด๎วยตน ยืนได๎ด๎วยขาทั้งสองข๎าง เข๎มแข็งให๎ได๎ดั่ง

ต๎นไม๎ท่ีมีรากอันแข็งแกรํงซึ่งพํอแมํเป็นคนชํวยรดน้ํา พรวนดินจนสามารถแตกสาขาหยั่งลึกในชั้นดินและ

เมื่อถึงตอนนั้นต๎นไม๎ต๎นใหญํก็ต๎องสูงขึ้นใหญํขึ้นด๎วยตัวเอง 

 

  เป็นอยํางไรบ๎างคะแนวคิดการเลี้ยงดูลูกเหมือนการปลูกต๎นไม๎ของชาวญี่ปุ่น หวังวําการนําข๎อมูลใน

สํวนนี้มานําเสนอจะทําให๎คุณพํอคุณแมํมอืใหมํท่ีกําลังต๎องการปูหนทางชีวิตให๎ลูกน๎อยท่ีลงหวํานเมล็ด

หรือกําลังรดน้ําให๎เจ๎ายอดอํอนชูชํอ นําจะได๎รับประโยชน๑ไปไมํมากก็น๎อยนะคะกับบทความนี้ 

 

 

 

ทีม่า : https://www.parentsone.com 



 
 

16 

 เรื่องที ่2 ลกูพดูจาหยาบคาย รบัไมไํดเ๎ลย สอนลูกยงัไงดี? 
 

 

  เด็กๆ สมัยนี้เข๎าถึงสื่อตํางๆ กันได๎งํายเหลือเกิน หันไปทางไหนก็เจอเด็กๆ เลํนอยํูกับสื่อโซเชียล

มีเดีย ไมํใชํแคํเรื่องของสื่อเพียงอยํางเดียว ยิ่งลูกได๎ไปเรียนแล๎วยิ่งไปกันใหญํ แคํไมํกี่สัปดาห๑คําพูด

แปลกๆ มาเต็ม แบบนี้ถือวําลูกเรียนแบบสิ่งผิดมาเต็มๆ คํะ แลว๎จะทาํยงัไงใหล๎กูเลกิพดูคาํหยาบคายด ี

ลองดวูธิเีหลาํนีก้นัคะํ 

 

5 วธิีรบัมอื เมือ่ลกูพูดจาหยาบคาย 

 1. เมือ่ลกูพดูคาํหยาบอยาํทาํทาํตกใจ :  
  ใจเย็นๆ และบอกกับลูกวําคําที่ลูกพูดมาเป็นคําไมํดี คนสํวนใหญํจะไมํพูดกันแบบนี้ ลูกไมํควร

พูดอีก เพราะคําพูดแบบนี้อาจทําให๎ไมํมคีนรักลูกหรือลูกอาจจะไมํมีเพื่อนเลํนด๎วยคํะ 

 

 2. อยาํทาํโทษลกูดว๎ยการตหีรอืดดุาํ : 
  เพราะการพูดคําหยาบเป็นแคํการพูดท่ีไมดํี ไมํใชํเรื่องร๎ายแรง สอนให๎ลูกเลิกพูดได๎แตํหา๎มลงมือ

กับลูกเด็ดขาด 
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 3. อยาํหวัเราะ หรือ เผลอทาํหนา๎ยิม้ เดด็ขาด : 
เมื่อลูกพูดคําหยาบ คุณพํอคุณแมํไมคํวรหัวเราะหรือยิ้มเด็ดขาด เพราะสิ่งเหลํานี้จะเหมือนกับแรง

กระตุ๎น วําลูกทําได๎ดี ทําสิ่งท่ีดีแล๎ว ลูกจะจําและพูดคําหยาบๆ ไปจนโตคํะ 

 

 4. ชมเชย เมือ่ลกูพดูเพราะ : 
  เมื่อลูกเห็นวําการพูดเพราะจะทําให๎ได๎รับคําชมเชย และได๎รับความรัก ลูกจะย่ิงพูดไพเราะมากขึ้น

และจะไมํพูดคําหยาบไปเองคํะ 

 

 5. เปน็ตวัอยาํงที่ดใีหก๎บัลูก : 
  คุณพํอคุณแมํไมคํวรใช๎คําหยาบคายตํอหน๎าลูก เพราะลูกจะจําได๎ดี และจําบทสนทนาเหลํานั้นไป

ใช๎ ท้ังคําที่ดีและคําหยาบคายคํะ 

 

  เด็กท่ีพูดจาหยาบคาย มักจะมาจากพฤตกิรรมเลียนแบบมาจากสิ่งท่ีเห็น สํวนมากจะเป็นเด็กท่ีมี

อายุ 3-6 ปี จะเป็นชํวงท่ีจดจําได๎ดี เมื่อเห็นแล๎วก็จะนํามาทําตาม และดูปฏิกิริยาคนรอบข๎างวําชอบ

หรือไมํ ถ๎าชอบเด็กจะทําอีก แตํถ๎าไมํชอบ หรือไมํสนใจ เด็กๆ จะเลิกทําไปเองคํะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : https://www.maerakluke.com 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 1   

ให๎เด็กๆ  ลงใน  ของภาพที่ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคหวัดได๎ถูกวิธี 

 

 
 

ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 2  

ให๎หนูๆ เติมพยัญชนะ ก ข หรือ ค ให๎มีความหมายตรงกับภาพ และระบายสีให๎สวยงาม 

 
 

“ลับสมองคณุหน”ู 
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ฝึกสมองประลองปัญญา อนุบาล 3  

ให๎น๎องๆ เติมเลข 1, 2, 3 หรือ 4 ลงใน  เรียงตามลับดับปริมาณของน้ําในขวดจากน๎อยไปหามาก 

 

 
 

 

ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล  

ชื่อผลงาน โรงเรียนแสนสวย 

เจ๎าของ   ด.ช.ณภัทร   ตั้งสัมพันธ๑ (น๎องชิริว)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ๎งเตรยีมอนบุาล 1 (ครนูุมํ) 
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ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน วาดภาพอิสระ 

เจ๎าของ  ด.ญ.ชิดจันทร๑   ธีรภรณ๑เลิศ (น๎องไมลีย่๑)   

หอ๎งอนบุาล 1/4 (ครกูุ๏ก) 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน นิ้วโป้งศิลปะ 

เจ๎าของ  ด.ช.พัสกร ลิ้มกุล (น๎องพอร๑ช) 

  หอ๎งอนบุาล 2/3  (ครตูิก๊) 
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ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน อาชีพท่ีฉันฝัน 

เจ๎าของ  ด.ช.เตรัช   สุขสมบูรณ๑ (ออกัส)  

หอ๎งอนบุาล 3/2  (ครตูิง่)  

 
 

 

 
 

ตอน.. 8 วธิสีอนลกู ปลกูฝงัใหแ๎บงํปนั (Sharing) 
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  ลูกๆ เมื่อเติบโตขึ้นจนอายุประมาณ 3-5 ขวบ เค๎าจะมีอาการ “หวงของ” หรือ “อาการทีแ่สดงวาํ

เปน็เจา๎ของ” เริ่มตั้งแตํของเลํน ขนม เสือ้ผ๎า เก๎าอี้ และทุกๆ อยํางท่ีเคา๎จะสามารถเป็นเจ๎าของได๎ หรือ

แม๎กระท่ังหวงคุณแมํ หวงคนรอบข๎างก็ม ีเวลาผู๎เขียนซื้อของหรือซื้อขนมมา ลูกจะถามแทบทุกชิ้นคํะ วํา 

“อนันีข้องใคร?” ซึ่งผู๎เขียนก็อาศัยการสอดแทรกไปเป็นระยะๆ วํา “ขนมชิน้นีท้านดว๎ยกันคะํ” เคา๎ก็จะ

เข๎าใจวําไมํมีใครเป็นเจ๎าของ 

  อาการหวงของหรือการแสดงความเป็นเจ๎าของของเด็กวัยนี้ถือเป็น “เรือ่งปกตทิีค่ณุพํอคณุแมไํมํ

ควรละเลย” นะคะ เพราะหากปลํอยไว๎จนลูกน๎อยเติบโต เค๎าจะไมํรู๎จักคําวํา “แบงํปนั (Sharing)” เลย 

ทางที่ดีคุณพํอคุณแมํควรคํอยๆ สอนลูกนอ๎ยไปเร่ือยๆ ให๎เค๎าซึมซับความมีน้ําใจ เสียสละ และร๎ูจักการ

แบํงปันนะคะ เรามาดูกันดีกวําคํะ วํามีวิธีไหนบ๎าง 

 

เมือ่ลกูได๎รบัมากพอ เมือ่นัน้ลกูพรอ๎มจะให๎ 

  เรื่องนี้เรียกได๎วําเป็นเรื่อง

ปกติของมนุษย๑เราเลยคํะ เพราะ

เมื่อใดก็ตามที่ลูกได๎รับมาก

พอแล๎ว จนลูกรู๎สึกวําไมํขาดอะไร 

เมื่อนั้นลูกก็พร๎อมที่จะทําความ

เข๎าใจในเร่ืองการแบํงปัน และลูก

จะเป็นผู๎แบํงปันคนอ่ืนๆ ได๎ใน

ท่ีสุดคํะ 
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สอนใหล๎กูไดเ๎ขา๎ใจความรูส๎กึของตัวเอง 

   เวลาท่ีลูกได๎เข๎ากลุํมกับ

เพื่อนๆ แนํนอนลูกเราอาจจะมี

โอกาสที่เป็นท้ัง “ผูใ๎หแ๎ละผูร๎ับ 

(Give & Take)” เมื่อลูกเป็น

คนท่ีขอยืมเพื่อนเลํน แล๎วเพื่อน

ให๎ยืมเลํน ลูกยํอมรู๎สึก “ดีใจ” 

คุณแมคํวรชี้จุดนี้ให๎ลูกได๎เข๎าใจ

ความรู๎สึกของตัวเองวํา “ลกูกาํลงัดีใจ” กลับกัน หากลูกขอยืมเพื่อนแล๎วเพื่อนไมํให๎ ลูกยํอม “หงดุหงดิ 

เสยีใจ และผดิหวงั” คุณแมํกต็๎องอธิบายให๎ลูกได๎เข๎าใจเชํนกันคํะ วําของเลํนนั้นไมํใชํของลูก ถ๎าอยาก

เลํนต๎องยืมเพื่อนไว๎กํอน ให๎ลูกได๎ร๎ูจักความผิดหวังและการขอยืมเพื่อน ที่สําคัญ เค๎าจะเรียนร๎ูวํา “การ

เปน็ได๎ทัง้ผูใ๎หแ๎ละผูร๎บัเป็นอยาํงไร” 

 

ใหล๎ูกไดเ๎ขา๎สงัคมกบัเพือ่นๆ 

  เป็นอีกข๎อหนึ่งท่ีคุณพํอคุณ

แมํควรสํงเสริมลูกเมื่อมีโอกาส ลูก

จะได๎เรียนร๎ูวําการอยูํในสังคมจะมี

เด็กๆ หลากหลายแบบ ลูกจะได๎

ฝึกท้ังการเข๎าหาคนหมูํมาก การ

เอาตัวรอดในสังคม ความอดทน 

การรอคอย และท่ีสําคัญการ

ปรับตัวให๎เข๎ากับสถานการณ๑ (ข๎อนี้ชํวยในเรื่องพัฒนาการด๎าน SQ = Social Quotient ให๎ลูกด๎วยนะ

คะ) เรียนรู๎วํา “เมือ่ไรควรให ๎เมือ่ไรควรรับ” 
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เคารพสทิธิล์กู 

คนเราทุกคนยํอมมี “ของ

รักของหวง” กันท้ังนั้น แม๎แตํลูก

เราก็ยํอมมีคํะ ดังนั้น กํอนจะให๎

ลูกแบํงปันอะไรให๎ใคร ควร

สอบถามความสมคัรใจกํอน ยิ่งถ๎า

สิ่งนั้นเป็นของรักของหวงของเค๎า

อยํางชอบธรรม ท่ีสําคัญ อยาํ

บงัคบัใหล๎กูตอ๎งแบงํปนั ในสิง่ทีเ่คา๎รกั เคา๎หวงนะคะ เพราะจะทาํใหล๎กูรูส๎กึเกลยีดการแบงํปนั เพราะ

การแบงํปนัพรากสิง่ทีเ่คา๎รกัไป แตํหากสิ่งไหนที่ไมํใชํของลูกโดยชอบธรรม พอท่ีจะแบํงให๎ได๎ คุณแมํ

ต๎องคํอยๆ อธิบายให๎เค๎าเข๎าใจนะคะ ใจเย็นๆ อยําบังคับ 

 

 

ไมคํวรลงโทษลกูดว๎ยการวาํกลาํว หรอืการตี 

  หากคุณแมํพูดก็แล๎ว 

อธิบายก็แล๎ว ลูกยังไมํยอมให๎อีก 

ก็อยําวํากลําวลูกแรงๆ หรือลงไม๎

ลงมือนะคะ โดยเฉพาะตํอหน๎าคน

อ่ืน เพราะเด็กๆ ก็อายเป็นคํะ 
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ชมเชยลกู 

  “กาํลงัใจ” จากคุณพํอ 

คุณแมํและคนในครอบครัวเป็นสิ่ง

สําคัญคํะ วันหนึ่งเมื่อลูกสามารถ

แบํงปันคนอ่ืนได๎ คุณพํอคุณแมํ

ควรชมเชยลูกตามสมควร เพราะคํา

ชมเชยจากคุณพํอคุณแมํคือ สิ่งที่

ยิ่งใหญํสําหรับลูก ลูกจะเห็นวํา

การแบํงปันเป็นสิ่งท่ีดี และทําไปเรื่อยๆ ลูกจะติดเป็นนิสัยไปจนโตคํะ 

 

รูจ๎กัการบรจิาค 

  ถ๎าตามหลักธรรมะ “การบรจิาคกค็อื 

การเสยีสละอยาํงหนึ่ง” หากมีโอกาสคุณ

พํอคุณแมํควรพาลูกไปทํากิจกรรมจิตอาสา 

เข๎าวัด หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่มีการบริจาค

สิ่งของ เครื่องใช๎ เสื้อผ๎าตํางๆ โดยเป็น

สิ่งของท่ีไมํใช๎แล๎วก็ได๎ แตํหากครอบครัว

ไหนที่พอจะมีงบหนํอยก็อาจจะซื้อข๎าวของ 

เครื่องใช๎ ข๎าวสาร อาหารแห๎ง และพาลูกไปท่ีมูลนิธิหรือองค๑กรตํางๆ ที่เค๎ารับบริจาค แบบนี้ก็ได๎คํะ สิ่งนี้

ก็จะทําให๎ลูกได๎เรียนรู๎เร่ืองการบริจาคแล๎วลํะคํะ 
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คณุพอํคณุแมคํอืแบบอยาํงทีด่ี 

  ไมํวําจะทําอะไรก็ตาม คุณพํอคุณแมํ

คือแบบอยํางท่ีดีของลูกเสมอ บางครั้งการ

พูด การสอนด๎วยวาจาอยํางเดียวไมํพอ ถ๎าจะ

ให๎เห็นผลเร็ว และย่ังยืน คุณพํอคุณแมตํ๎อง

ทําให๎ลูกดเูป็นตัวอยําง เพราะลูกมักจะ

เลียนแบบพฤติกรรมจากคุณพํอคุณแมํ  

  เพราะคุณพํอคุณแมคํือ ฮีโรํ ของลูกน๎อย 

  “ลกูนอ๎ยเปรยีบเสมอืนผา๎ขาว” อยูํท่ีคุณพํอคุณแมํจะฝึก จะสอนเค๎า ซึ่งทุกอยํางตอ๎งใจเย็นๆ คํอย

เป็นคํอยไปนะคะ 

ทีม่า : https://www.amarinbabyandkids.com 

 
หอ๎ง Nursery (ครนูุมํ, ครวูา) 

ตอน......ทหารถอืปนื !! 

น๎องไรอันน๑ : น๎องดาก๎า ทหารถืออะไรครับ 

น๎องดาก๎า : ทหารถือเข็มฉีดยา 

น๎องไรอันน๑ : ไมํใชํๆ ตอบใหมํอีกครั้งครับ 

น๎องดาก๎า : ก็หมอทหารไงครับถือเข็มฉีดยา 

น๎องไรอันน๑ : 555 ใชํๆ 

หอ๎ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......สะกดชือ่ผดิ !! 

 ในเวลาเขียนหนังสือ ครูปัดบอกเขียนตามรอยเสร็จแล๎ว เขียนชื่อตามรอยด๎วยนะคะ 

ครูปัด  : น๎องจีน เขียนชื่อตามรอยด๎วยนะคะ 

น๎องเทมโป้ : จีนเขียนชื่อส ิ

น๎องจีน  : ขออํานกํอนนะ จอ-อี-นอ-จาน 

ครูปัด  : จอ-อี-นอ-จีน คํะไมํใชํ จอ-อี-นอ-จาน 

เพื่อนๆ  : 555  
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หอ๎ง K.1/2 (ครชูมพู)ํ 

ตอน.......คนละเรื่องเดยีวกนั  !! 

ครู   :  วันนี้ทานข๎าวกับอะไรคะ 

เอแคลร๑ :  ข๎าวผัดสีเยลโลํคํะ 

ครู   :  ข๎าวผัดอะไรคะสีเยลโลํ 

เอแคลร๑  :  มารวยโดนสเน็คกัดตายเลย แล๎วน๎องแคลร๑ก็ร๎องไห๎เสียใจ 

ครู   :  ???? นี่เราคุยคนละเร่ืองเดียวกันหรือเปลําจ๏ะ 

เอเเคลร๑  :  (หัวเราะ) 

หอ๎ง K.1/3 (ครอูอม) 

ตอน.......อาํนสะกดคาํ !! 

 ขณะท่ีครูออมกําลังสอนการบ๎านและพาเด็กๆ อํานสะกดคํา 

ครูออม  :  เด็กๆ คะ ตัวนี้คือตัวอะไรคะ  

เด็กๆ   :  บอ ใบ ไม๎ สระ อี 

ครูออม  :  อํานวําอะไรคะ 

น๎องภิญ  :  บอ อี บิ 

เด็กๆ   :  5555+ บอ อี บิ 

ครูออม  :  ไมํใชํ บอ อี บิ นะคะ อํานวํา บอ อี บี คํะ 

เด็กๆ   :  บอ อี บี  

น๎องซี   :  พี่ภิญบอกวํา บอ อี บิ 

เด็กๆ   :  5555 

หอ๎ง K.1/4 (ครกูุ๏ก) 

ตอน......ประเทศฮปิโป !! 

เพื่อนๆ เปิดหนังสืออาเซียนดู 

น๎องไพพ๑ :  ครูกุ๏กครับ อันนี้ประเทศอะไรครับ 

น๎องธีร๑  :  ทําไมไพพ๑ไมํรู๎ลํะ 

น๎องไมลี่ย๑ : ประเทศฮิปโปไง 

ครูกุ๏ก  :  ประเทศสิงคโปร๑คํะ ไมํใชํ ประเทศฮิปโป 

เพื่อนๆ  :  ประเทศฮิปโปมีที่ไหน 555 
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หอ๎ง K.2/1 (ครพูงษ๑) 

ตอน.......ตะเกยีบ !  

น๎องต๎นกล๎า : เพื่อนๆ วันนี้อาหารนํากินมาก 

น๎องปัณณ๑ : โอ๎... มีตะเกียบให๎กินด๎วยครับครูพงษ๑ 

น๎องไบร๑ท : ไมํใชํปัณณ๑ มันคือแป้งทอด 

ครูพงษ๑ : เค๎าเรียกเกี๊ยวทอดคํะเด็กๆ 

น๎องต๎นกล๎า : วําแล๎ว ต๎นกล๎ากําลังนึกอยูํครับครูพงษ๑ 

หอ๎ง K.2/2 (ครอูี๊ด ปยิมนสั) 

ตอน........สงสยัจะเปน็ลม ? 

ครูอ๊ีด  : น๎องเต๎ยเป็นอะไรคะ ไมํไปเลํนกับเพื่อน  

น๎องแชมป์ : อ๐อ สงสัยจะเป็นลมครับครูอ๊ีด 

ครูอ๊ีด   : ทําไมรู๎ลํะคะ 

น๎องแชมป์ : ก็หน๎าเต๎ยเร่ิมแดงข้ึนแล๎วครับ 

หอ๎ง K.2/3 (ครตูิก๊) 

ตอน........“ แอร๑ออกไมใํชแํอร๑เขา๎ ” 

ครตูิ๊ก  : เด็กๆ นั่งเป็นวงกลมรอเพื่อนคํะ ครูติ๊กจะสํงนมให๎คํะ 

น๎องกีต๎าร๑ : ครูติ๊กคะเพื่อนไมํปิดประตูคํะ  

ครูติ๊ก  : เด็กๆ คะ ปิดประตูห๎องด๎วยคํะ ครูติ๊กเปิดแอร๑แล๎วคํะ 

ครูติ๊ก  : วันเกิดน๎องไลลํา ต๎องให๎น๎องไลลําเป่าเคก๎นะคะ 

น๎องฟิน : น๎องคิวปิดประตูด๎วยแอร๑จะเข๎า 

ครตูิ๊ก  : 555 แอร๑จะออกคํะ ไมํใชํแอร๑จะเข๎า น๎องฟิน 

หอ๎ง K.3/1 (ครูปกุ) 

ตอน.......คนละดาํ !! 

ในชํวงเช๎าขณะไปเรียนศิลปะ และจะหมดเวลาเรียนครูปุ๋ยจึงได๎ทบทวนเกี่ยวกับสิ่งท่ีเด็กๆ เรียน

ในชั่วโมงนั้น 

ครูปุ๋ย  : วันนี้เด็กๆ ทําศิลปะอะไรคะ 

เด็กๆ  :  บ๎านเห็ด ครับ/คํะ 

ครูปุ๋ย  : เห็ดภาษอังกฤษวําอะไรคะ อํานทีละตัวคํะ Mushroom มาสรูม  

น๎องดรากอน : มะรุม 

เพื่อนๆ  : ไมํใชํ มะรุม ดรากอน อํานวํา มาสรูม 555 
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หอ๎ง K.3/2 (ครตูิง่) 

ตอน.......วาดภาพตามคาํศพัท๑ !! 

Duck  =   

น๎องธัญญ๑ : สะกดอําน ปอ-เอะ-ดอ-เป็ด 

น๎องช๏อปเปอร๑ :  เป็ดปวดหัว 

ครูติ่ง  : ทําไมเป็ดปวดหัวคะ  

น๎องช๏อปเปอร๑ : เป็ดเรียนเยอะเลยปวดหัวครับ 

เพื่อนๆ  : 555 

หอ๎ง K.3/3 (ครอูี๊ด สดุา) 

ตอน.......จบัคูคําํ! 

วันหนึ่งครอ๊ีูดสอนเด็กๆ จับคูํคํา 

หม ู     ปา่ 

หว ี      หวั 

น๎องออนเซน :   รู๎แล๎ว หัวหมู 

ครอ๊ีูด  :    คิดถึงแตํของกิน 

เด็กๆ  :     555555 

กจิกรรม Music Orff Fun 

 

 

กจิกรรม ภาษาจนี 
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กจิกรรม นาฏศลิป ์

 

 

กจิกรรม Play & learn 

 
 

 

กจิกรรม เทควนัโด 

 

 

กจิกรรม Creative art 
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กจิกรรม Little Lab 

 

 

กจิกรรม Electone 

 

 
 

 

 

กจิกรรม The Cutie Chef 

 
 

กจิกรรม จนิตคณติ 
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กจิกรรม วนัแมแํหงํชาต ิ

 

 

กจิกรรมนเิทศการเรยีนการสอน เตรยีมอนบุาล 

 

 

กจิกรรมนเิทศการเรยีนการสอน English เตรยีมอนบุาล T.Joy 

 

 

กจิกรรมนเิทศ การเลาํนทิาน เตรยีมอนบุาล  

 

 



 
 

33 

กจิกรรมนเิทศการเรยีนการสอน อนบุาล 1/3 

 

 

กจิกรรมนเิทศการเรยีนการสอน อนบุาล 2/2 

 

 

กจิกรรมนเิทศห๎องกจิกรรมศลิปะ อนุบาล 2/2 

 

 

กจิกรรมนเิทศการเรยีนการสอน อนบุาล 2/1 
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กจิกรรมนเิทศการเรยีนการสอน อนบุาล 2/3 

 

 

กจิกรรมนเิทศการเรยีนการสอน English T.Phillippe อนุบาล 3/1 

 

 

กจิกรรมนเิทศการเรยีนการสอน English T.Phen อนุบาล 3/2 

 

 

กจิกรรมนเิทศการเรยีนการสอน ภาษาจนี อนุบาล 2/2 
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กจิกรรมนเิทศการเรยีนการสอน ภาษาจนี อนุบาล 1/4 

 

 

กจิกรรมนเิทศการเรยีนการสอน พละ 

 

 

กจิกรรม โอวลัตนิ สมาร๑ท 

 

 

กจิกรรม สก๏อต คติซ๑ 
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กจิกรรม นมแพะดจี3ี 

 

 

กจิกรรม Open House 

 

 

 


