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สวัสดีคํะ..จุลสารฉบับนี้เป็นจุลสารฉบับแรกของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ทํานผู๎ปกครองจะ

ได๎รับแผํนพับเดือนละหนึ่งฉบับ โดยโรงเรียนจะจัดสํงฉบับเต็มให๎ทางอีเมล๑ที่ทํานให๎ไว๎และฝากแผํนพับ

เด็กๆ กลับไปบ๎านนะคะ ทํานผู๎ปกครองอยําลืมอํานกันนะคะ สําหรับจุลสารฉบับนี้ขอเชิญอํานสาระตํางๆ 

ท่ีมีประโยชน๑ได๎เลยคํะ 

 

ปรชัญาโรงเรยีน คอลมัน๑ เรื่อง หนา๎ 

สํงเสริม 

ความเป็นไทย IQ 
ท่ัวทิศท่ัวไทย Siam Serpentarium พิพิธภัณฑ๑ท่ีไมํใชํแคํมีงู

ออกมาุ แตํยังพาเราไปลองเป็นงู 
2 

ใฝูหาความรู ๎

IQ AQ SQ 

ขําวสารโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียน 7 

สรรหามาเลํา 

เรื่องที ่1 นั่งดูการ๑ตูนเป็นชั่วโมงใชํมีสมาธิ

หรือไมํ ? 

เรื่องที ่2 อยากให๎ลูกรักการอํานงํายมากๆ 

14 

สับสมองคุณหนู ฝึกสมองประลองปัญญา 16 

เรื่องของหนู ผลงานสร๎างสรรค๑ของเด็กๆ 19 

ควบคูํจริยธรรม MQ ของดีข๎างวัด ลูกจิตใจดี หรือปฏิเสธไมํเป็น 21 

นําพาสูํความสุข EQ คุณหนูค้ํา..ขํา หัวเราะกับความนํารักของเด็กๆ 23 

 

บ.ก.: ครูออม/คอลัมน๑: ครูพงษ๑,ครูปัด,ครูก๎ุง,ครูอ๎อ,ครูวา/พิมพ๑: ครูนัท/ตรวจทาน: ครูนก, ครูตู๐/โรเนียว: ครูปู 
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ตอน... Siam Serpentarium  

พพิธิภณัฑ๑ทีไ่มใํชแํคมํงีอูอกมาุ แตยํงัพาเราไปลองเปน็ง ู

 

 

ฝันถึงงูเขาวําจะเจอเนื้อคูํ สํวนถ๎าเจองูตัวเป็นๆ ต๎องวิ่งให๎ไกล แตํกํอนจะวิ่งนั้นรู๎หรือไมํ ทําไมเวลาเรา

ตะโกนไลํงู ุงูถึงไมํไป? 

มาทําความรู๎จักกับสัตว๑ที่เป็นตัวแทนของความร๎ายกาจและนํากลัวกันในแงํมุมอ่ืนๆ ที่ Siam 

Serpentarium—พิพิธภัณฑ๑ยํานลาดกระบัง ที่ให๎ความรู๎เก่ียวกับงูอยํางครบวงจร ตั้งแตํการเกิด ที่อยูํอาศัย 

ระบบการทํางานตํางๆ ในรํางกาย ที่พาเราไปสัมผัสกับตัวเอง ด๎วยการจําลองสถานการณ๑เดินเข๎าปากงู 

ไปจนถึงการสร๎างประสบการณ๑ให๎ลองเป็นงูดูสักครั้ง 
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“คนท่ีเข๎ามาท่ีนี่ เราไมํไดค๎าดหวังวํากลบัไปแล๎วจะไมํกลัวงูเลย เรา

แคํอยากให๎เขารู๎จักงูมากขึ้น และใช๎ชีวิตอยูํรํวมกันได๎มากขึ้น” นี่คือความ

ตั้งใจของ Siam Serpentarium ท่ีคิดวํางูเป็นสัตว๑ท่ีคนไมํคํอยให๎ความ

สนใจ เลยนํามาสร๎างเป็นพิพิธภัณฑ๑งูท่ีครบวงจร ตั้งแตํทําความรู๎จักกับ 

“ความเป็นงู” ไปจนถึงการได๎เห็นงูตัวเปน็ๆ หลากหลายชนิด และยังมี

การแสดงเกี่ยวกับงูสุดอลังการ 

ออกจากไขํและกลายรํางเป็นลูกงู 

เข๎าเมืองตาหลิ่วต๎องหลิ่วตาตาม และถ๎าเราอยากเข๎าใจโลกของงู 

เราก็ต๎องลองเป็นงูดูสักที 

ห๎องแรกของ Siam Serpentarium เลยให๎

เราได๎ลองออกไปใช๎ชีวิตในมุมมองของลูกงู 

พบปะกับกระตําย หมา รวมไปถึงสัตว๑และพืช

ตํางๆ ในสเกลใหญํเบิ้ม ประกอบกับการ

บรรยายจากวิทยากร ท่ีอธิบายถึงการใช๎ชีวิต การ

เคลื่อนไหว หรือกระท่ังศัตรูตัวร๎ายท่ีสัตว๑ร๎ายๆ 

อยํางงูยังต๎องหลบ และยังมีการจําลองเกล็ดงูให๎

เราลูบคลําดูวํา งูแตํละชนิดไมํได๎มีเกล็ด

เหมือนกันไปเสียท้ังหมด 
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เข๎าท๎องงู 

อยากได๎ลูกเสือก็ต๎องเข๎าถ้ําเสือุ สํวนถ๎าอยากรู๎จักงูไปจนถึงอวัยวะ

ภายใน ไมํต๎องไปเข๎าถ้ํางู แคํเดินเข๎ามาในพื้นท่ีจําลองรูปปากงู ท่ีมีการ

ออกแบบให๎เหมือนกับกําลังเข๎าไปในท๎องงูจริงๆ ทําความรู๎จักกับระบบ

ตํางๆ ในรํางกายงู ไมํวําจะเป็นระบบทางเดินหายใจ ระบบยํอยอาหาร 

ระบบสืบพันธุ๑ การขับถํายของงู และทดลองความรู๎สึกวําถูกงูรัด (แขน) 

แล๎วรู๎สึกยังไงได๎ในห๎องนี้! 

เหมือนจะนํากลัว แตํถ๎าน๎องๆ คนไหนไมํอยากเดินเข๎าปากงู ก็

สามารถบอกให๎เจ๎าหน๎าท่ีพาไปเข๎าทางลับ ท่ีไมํต๎องรู๎สึกเหมือนกําลัง

กลายเป็นอาหารของพี่งูก็ได๎ด๎วย 
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Snake Planet 

ทักทายงูตัวเป็นๆ ท่ีรวบรวมมาหลากหลาย

สายพันธ๑จากท่ัวทุกมุมโลกกวํา 70 สายพันธุ๑ มี

ท้ังงูประจําถิ่นอยํางงูเขียวตํางๆ เชํน งูเขียวปาก

จิ้งจก งูเขียวหางไหม๎ ไปจนถึงงูนํารักท่ีเรา

ประทับใจอยํางงูจมูกหมู (Hognose Snake) ไป

จนถึงงูใหญํจากลุํมน้ําแอมะซอนอยํางอนาคอนดา 

และแนํนอนุ ต๎องมีวิทยากรคอยให๎ความรู๎และ

ตอบคําถามเจ๎าหนูจําไมทุกคนอยํางใกล๎ชิด 

โชว๑ที่มีงูออกมาของนาคาเทียเตอร๑ 

ตบท๎ายด๎วยโชว๑สุดพิเศษจากเจ๎าหน๎าท่ี

และงูตัวเป็นๆ ไมํวําจะเป็นโชว๑เล็กๆ อยําง

เลํนกับงู หรือสาธิตการรีดพิษงูด๎วยมือเปลํา 

และโชว๑ชุดใหญํท่ีเลําเรื่องตํานานและความ

เชื่อของไทย อยํางตํานานเกี่ยวกับพญาครุฑ

และพญานาค ในรูปแบบแสงสีและเอฟ

เฟกต๑สุดอลังการ 

ไมํใชํแคํสามโซนท่ีนําสนใจ ใน

พิพิธภัณฑ๑ยังเปิดให๎เราเกาะกระจกดูห๎องแล็บท่ีเก็บลูกงูท้ังท่ียังไมํออกจากไขํ และเจ๎าตัวจิ๋วท่ีเพิ่งฟั ก

ออกมาจากไขํ แถมยังมีโซนจําหนํายของท่ีระลึกมากมายให๎เลือกซื้อ 

นอกจากประสบการณ๑สนุกๆ แล๎ว เรายังได๎ความรู๎ใหมํๆ เชํน งูเป็นสัตว๑ท่ีไมํมีหู มินําเวลาเรา

ตะโกนไลํมันถึงไมํไป (ฮา) และความรู๎มากมายท่ีอยากให๎คุณพํอคุณแมํ และเด็กๆ ลองมาเป็นลองมา

ดู แล๎วจะได๎รู๎จักกับงูกันมากขึ้น 

ชํวงเวลาท่ีเหมาะกับครอบครัวท่ีเราแนะนําคือกํอน 11:00 น. เพราะคนไมํเยอะจนเกินไป หลังจาก

นั้นจะเป็นชํวงท่ีกรุ๏ปทัวร๑เยอะ อาจจะวุํนวายสักหนํอย 

Siam Serpentarium 

969 ถนนหลวงแพํง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

โทร. 02-326-5800 

เว็บไซต๑ Siam Serpentarium 

https://aboutmom.co/wp-content/uploads/2017/11/SS_23.jpg
http://www.siamserpentarium.com/th/
https://aboutmom.co/wp-content/uploads/2017/11/SS_23.jpg
https://aboutmom.co/wp-content/uploads/2017/11/SS_23.jpg
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คําเข๎าชม 

(ชาวไทย) ผู๎ใหญํ 350 บาท / เด็ก 150 บาท 

(ชาวตํางชาติ) ผู๎ใหญํ 550 บาท / เด็ก 250 บาท 

 

 

 

 

 

  

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษามาฝึกสอน และสังเกตการณ๑สอนทุกวันพฤหัสบดี 

จํานวน 4 คน  

 

ผู๎ปกครองสามารถชําระคําเลําเรียน โดยผาํนชํองทางตํางๆ ได๎ดังนี ้

1. โดยการโอนเงินผํานธนาคาร ชื่อบญัช ีโรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑ 

- ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ  

  เลขที่ 153-2-05443-2      

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

หลังจากโอนเงินเรียบร๎อยแล๎วกรุณาสํง Fax มาท่ี 02-872-7830 หรือ  

ทีม่า : https://aboutmom.com 
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E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 

2. ผู๎ปกครองสามารถชําระด๎วยเงินสด หรอืด๎วยบัตรเครดิตท่ีโรงเรียนได๎นะคะ 

และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งนะคะ 

กรณผีู๎ปกครองท่ีฝากคําเลําเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรยีกใบเสรจ็รบัเงินจากบคุลากร

ทํานนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบคํะ 

 ผู๎ปกครองนักเรียนอนบุาล 3 ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน ต๎องชําระคําเรียนท้ังหมดกํอนนะคะ 

และสามารถขอใบรับรองได๎ไมํเกินคนละ 2 ฉบับ หากต๎องการเพิ่มเติมจะมีคําใช๎จํายฉบับละ 100 บาท

คํะ และสําหรับผู๎ปกครองนักเรียนระดับชั้นอื่น ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน จะมีคําใช๎จํายในการออก

เอกสารฉบับละ 100 บาทคํะ 

 

 

 

 

 วันพุธท่ี 10 ตุลาคม 2561 ครูชิตเข๎ารับการอบรมเรื่อง “รวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทย ปฏิรูป

การศึกษาเอกชน” ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 

 วันอาทิตย๑ท่ี 28 ตุลาคม 2561 ครูติ่ง ครูตาลและครูชมพูํ เข๎ารับการอบรมเรื่อง “การสํงเสริม

ประสบการณ๑คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 

 

 

 

 เรื่องการจอดรถรับ-สํงนักเรียน  

  ผู๎ปกครองสามารถรับ-สํงนักเรียนกับครูเวรโดยไมํต๎องลงจากรถ ได๎ท่ีประตูโรงเรียนท้ังฝั่ง

อนุบาลและฝั่งเตรียมอนุบาล หากมีความประสงค๑จะจอดรถ สามารถจอดได๎ท่ี (ลานตลาดนัดเกํา) ถึง 

10.00 น.โดยไมํมีคําใช๎จําย  
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  กรณีโรงเรียนมีกิจกรรม ผู๎ปกครองสามารถจอดรถได๎ ถึงเวลา 12.00 น. โดยไมํมี

คําใช๎จํายท่ี ลานตลาดนัดเกํา, ป๊ัมแก๏ส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร อยูํฝั่งเดียวกับ

โรงเรียน)  

หมายเหตุ :  

- ผู๎ปกครองท่ีจะจอดรถในสถานท่ีดังกลําว สามารถมาขอรับสติ๊กเกอร๑ติดรถยนต๑ได๎ท่ีห๎องธุรการ

นะคะ 

- ผู๎ปกครองต๎องติดสติ๊กเกอร๑โรงเรียนท่ีกระจกหลังของรถ  

  ขอความรํวมมือ กรณีจอดรถรมิกาํแพงหนา๎โรงเรยีน สามารถจอดไดไ๎มเํกนิ 15 นาที และขอความ

กรุณาดับเครื่องยนต๑ของทํานให๎เรียบร๎อย เพื่อปฺองกันไมํให๎นักเรียนได๎รับควันจากทํอไอเสียรถยนต๑คํะ 

 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 ขอขอบคุณในความรํวมมือนะคะ 

 โรงเรียนได๎มีการปรับปรุงและซํอมแซมจุดตํางๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 

 ยาแนวกันน้ํารั้วระเบียงชั้น 2 

 ทําความสะอาดลํองน้ําและรางน้ําท่ีอุดตันและเพิ่มชํองระบายหลังคาบ๎านใหญํ 

 ห๎อง T.Phen สกัดแนวปูนด๎านนอกเพื่อยาแนวกันซึม 

 ซํอมน้ํารั่วเข๎าห๎อง Cooking 

 ซํอมน้ํารั่วจากทํอระบายน้ําเข๎าห๎องครูปุ๋ย 

 ซํอมน้ํารั่วจากทํอระบายน้ําทิ้งเข๎าห๎อง T.Phen 

 ซํอมน้ํารั่วลงหลังห๎อง T.Joy 

 ซํอมน้ํารั่วล๎นดาดฟฺาอาคาร 4 

 ซํอมน้ํารั่วห๎องฝ่ังเตรียมอนุบาลลงชั้น 1  

 ล๎างพัดลมอาคาร 1, 2, 3 และ4  

 ล๎างฟิลเตอร๑แอร๑ 
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 เปลี่ยนฝาโถชักโครกหลังอาคารเรียนและห๎องน้ําใหญํ 

 เปลี่ยนเครื่องป้ัมน้ําตกสวนหยํอม 

 วาดรูปผนังห๎อง Cooking ใหมํ 

 ซํอมประตูเล็กทางเข๎าห๎องเตรียมอนุบาล 

 หุ๎มโต๏ะห๎องศิลปะด๎วยผ๎าPVCสีเหลือง 

 

 

 

 วันเสาร๑ท่ี 3 พฤศจิกายน 2561 คณะครูเข๎ารํวมทอดกฐินสามัคคี เพื่อชํวยเหลือผู๎ปูวยท่ีติดเชื้อ 

HIV ณ วัดพระบาทน้ําพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี คํะ 

 

 

 

  

 โครงการ หนูน๎อยพอเพียง ได๎จัดกิจกรรม “เด็กเด็ก รักการออมเงิน” เพื่อให๎เด็กได๎รู๎จักการ

ประหยัด และการเก็บออมเงิน ให๎นักเรียนอนุบาล 1-3 ท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม นําเงินมาสัปดาห๑ละ 20 

บาทเป็นธนบัตร เพื่อมาหยอดกระปุกออมสินที่โรงเรียนกันนะคะ 

 โครงการสงํเสรมิอตัลกัษณ๑และเอกลกัษณ๑ ได๎จัดกจิกรรมตํางๆ ดังนี้ ฝึกมารยาทไทย หนูน๎อย

นักประหยัด เด็กดีมีน้ําใจ ดาวเด็กดี สํงเสริมการกล๎าแสดงออกและหนูน๎อยสุขภาพดี  เพื่อให๎เด็กๆ 

เป็นไปตามอัตลักษณ๑ท่ีโรงเรียนกําหนดคํะ 

 โครงการ I can do (หนูทาํได)๎ ได๎จดักจิกรรมดงันี ้1. หนูรักการอําน (ยืมคืน) เพื่อปลูกฝัง

ให๎เด็กอนุบาล 2-3 มีนิสัยรักการอําน 2. ประชาธิปไตย (เลือกหัวหน๎าห๎อง) เพื่อฝึกการเป็น

ประชาธิปไตย 3. แลกเปลีย่นเรียนรู ๎(Bid book) เพื่อให๎เด็กๆ ได๎รํวมกันทําหนังสือนิทาน Bid book 

และให๎พี่ๆ เลํานิทานให๎น๎องฟังคํะ 4. รักษ๑ธรรมชาติ (ปลูกต๎นไม๎) เพื่อปลูกฝังให๎เด็กๆ รักษ๑ธรรมชาติ 

เห็นคุณคําของต๎นไม๎คํะ 

 โครงการ ทักษะพาเพลิน ได๎จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร๑ (นิทรรศการในห๎องเรียน) 

เพื่อให๎เด็กๆ ได๎เรียนรู๎ตามความสนใจของตนเอง จัดกิจกรรมทักษะทางคณิตศาสตร๑ (ในชั้นเรียน) 
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เพื่อให๎เด็กๆ ได๎เลํนเกมทักษะทางคณิตศาสตร๑ จัดกิจกรรมทกัษะชวีติ (ชํวยเหลอืตนเองในชีวิตประจําวัน 

การอยูํรํวมกันในสังคม) เพื่อให๎เด็กๆ ได๎ฝึกทักษะชีวิตตํางๆ 

 โครงการ Happy to learn English ได๎จัดกิจกรรมHappy to learn play game ให๎เด็กๆ

ได๎เลํนเกมหน๎าแถวในตอนเช๎า กิจกรรม Happy to learn story (เลํานิทาน) เลํานิทานหน๎าแถวใน

ตอนเช๎า โดย Teacher คํะ 

 โครงการนเิทศภายในโรงเรียน ได๎จดักจิกรรมใหผ๎ูบ๎ริหารนิเทศการสอนของครู และครูนิเทศครู

คํะ 

 โครงการ หนูน๎อย Healthy ได๎จัดกิจกรรมดื่มน้ําสะอาด ครูให๎ความรู๎เกี่ยวกับน้ํา อาหารจาก

ผักผลไม ๎เด็กๆ ทําอาหารหน๎าแถว จัดเมนอูาหารใหเ๎ดก็ๆ ได๎เสนอเมนอูาหารสปัดาห๑ละ 1 เมนู และฝึก

การล๎างมือหน๎าแถวคํะ 

 โครงการ หนูเป็นเดก็ไทย ได๎จัดกจิกรรมใหเ๎ดก็ๆ อนุบาล 3 ทํากิจกรรมจิตอาสาพี่ชํวยสํงน๎อง

เข๎าหอ๎งเรียน พี่ๆ จะคอยรับ-สํงน๎องๆ และชํวยถือสิ่งของของน๎องในตอนเช๎า อีกท้ังจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 

เพื่อให๎เด็กๆ รู๎จักถึงความสําคัญของวันลอยกระทง และอนุรักษ๑ประเพณีอันดีงามของไทยคํะ 

 

 

 

 

รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2561 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

พฤ.1 

พ.ย. 61 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ต๎มซุปไกํ+หมูยอ

ทอด+เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

ไขํลูกเขย+น้ําซุป 

ศ.2 พ.ย. 

61 

ข๎าวต๎ม+

กุนเชียงทอด 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวมันไกํ+แกงจืดฟัก+

มันต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎ ผัดหมี่ซั่ว+น้ําซุป 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 2 
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วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํง

บาํย 

อาหารเยน็ 

จ.5 

พ.ย. 61 
ซุปมักกะโรนี 

นม UHT+ 

ขนมปังโดนัท 
ก๐วยจั๊บ+รวมมิตรน้ําแดง ผลไม ๎ ข๎าวต๎มกุ๎ง 

อ.6 

พ.ย. 61 

ข๎าวต๎ม+

กุนเชียงทอด 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ไขํเจียวหมูสับใสํ

ต๎นหอม+แกงจืด 

หัวไชเท๎า+เฉาก๏วย 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+หมูบะชํอ

ทอด+น้ําซุป 

พ.7 

พ.ย. 61 

เส๎นใหญํน้ํา 

หมูสับ 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวต๎มทรงเครื่อง+ 

ฟักทองแกงบวด 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด

ฟัก 

พฤ.8 

พ.ย. 61 
โจ๏กหมู 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืด

ผักกาดขาวเตา๎หู๎ไขํ+ 

มันเชื่อม 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+กะเพรา

ไกํสับ+น้ําซุป 

ศ.9พ.ย. 

61 
ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

นม UHT+ขนม

ปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวอบกุนเชียง+น้ําซุป+วุ๎น

น้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไกํทอด

กระเทียม+น้ําซุป 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.12 พ.ย. 

61 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังแครก

เกอร๑ 

บะหมี่น้ําหมูแดง+ 

ข๎าวเหนียวเปียก

ข๎าวโพดน้ํากะทิ 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ต๎มซุป

ไกํ 

อ.13 พ.ย. 

61 

เส๎นหมี่น้ํา

ลูกชิ้น 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวผัดอเมริกัน+ถั่ว

เขียวต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไขํ

ลูกเขย+น้ําซุป 

พ.14 พ.ย. 

61 

ข๎าวสวย+แกงจืด

วุ๎นเส๎น 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+ผัด

ผักกาดขาวผัดกุ๎ง+

กล๎วยบวชชี 

ผลไม ๎
ผัดมักกะโรนี+ 

น้ําซุป 

พฤ.15 ข๎าวสวย+ นม UHT+ ข๎าวสวย+แกงจืด ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ 
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พ.ย. 61 ไขํเจียวใสํแค

รอท 

ขนมปังทาแยม สาหรําย+ปูอัดนึ่ง+ 

บัวลอย 

ผัดบวบใสํไขํ 

ศ.16 พ.ย. 

61 

ข๎าวต๎ม+ 

หมูผัดซีอ๊ิว 

นม UHT+ 

ขนมปังแครก

เกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืด

กะหล่ําปลี+เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ข๎าวเหนียว+ 

ไกํทอด 

 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 4 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.19 พ.ย. 

61 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ 

โดนัท 

เส๎นใหญํน้ํา

ลูกชิ้นปลา+ข๎าวเหนียว

ดําและแตงไทย

น้ํากะทิ 

ผลไม ๎
ข๎าวผัดไส๎กรอก+น้ํา

ซุป 

อ.20 พ.ย. 

61 

ข๎าวสวย+แกง

จืดไขํน้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ผัด

กะหล่ําปลี+ไกํทอด+

สาคูเปียกน้ํากะทิ 

ผลไม ๎
เส๎นหมี่ผัดซีอ๊ิว+น้ํา

ซุป 

พ.21 พ.ย. 

61 

บะหมี่น้ํา

ลูกชิ้น 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวผัดแฮม+น้ําซุป+

เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด

สาหรําย 

พฤ.22 

พ.ย. 61 
โจ๏ก 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ไขํพะโล๎+

กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัดวุ๎นเส๎น

ใสํไขํผักสามสี+ 

น้ําซุป 

ศ.23 พ.ย.

61 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ต๎มขําไกํ+

หมูบะชํอทอด+มันต๎ม

น้ําตาล 

ผลไม ๎ ซุปมักกะโรนี 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 5 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.26 พ.ย. ข๎าวสวย+ต๎ม นม UHT+ ข๎าวสวย+ต๎มยําไกํใสํ ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 
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61 เลือดหมูใสํผัก

ตําลึง 

ขนมปังแครกเกอร๑ เห็ด+หมูบะชํอทอด+

รวมมิตรน้ําแดง 

อ.27 พ.ย. 

61 
ซุปมักกะโรนี 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวผัดไกํใสํผักสาม

สี+แกงจืดหัวไชเท๎า+

สาคูเปียกข๎าวโพด

น้ํากะทิ 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+แตงกวา

ผัดใสํไขํ 

พ.28 พ.ย. 

61 

ข๎าวสวย+แกง

จืดสาหรําย 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืด

ไขํน้ํา+ไกํทอด+ถั่ว

เขียวต๎มน้ําตาล 

ผลไม ๎
เส๎นใหญํราดหน๎า

หมู 

พฤ.29 

พ.ย. 61 

ข๎าวต๎ม+

กุนเชียงทอด 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+กะเพราไกํ

สับ+กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด

กะหล่ําปลี 

ศ.30 พ.ย.

61 

ข๎าวสวย+แกง

จืดเต๎าหู๎ไข ํ

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ต๎มจับฉําย+

ไขํต๎ม+วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ต๎มซุปไก ํ

 

 

 เรื่องที ่1 นัง่ดกูาร๑ตนูเปน็ชัว่โมงใชมํสีมาธหิรอืไม ํ? 
 

 

Q ผูใ๎หญหํลายคนเขา๎ใจวาํการทีเ่ดก็นั่งดกูาร๑ตนูไดเ๎ปน็ชัว่โมงแสดงวาํมสีมาธ ิความจรงิแลว๎เปน็อยาํงไร? 
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A แสดงวําผู๎ใหญํเองก็ไมํเข๎าใจวําสมาธิคืออะไร สมาธิเป็นการร๎ูสองอยํางคือรู๎ตัวกับร๎ูสภาพแวดล๎อม เรา

ต๎องฝึกเด็กให๎รู๎ตัวและร๎ูบุคคลรอบๆ ข๎าง ขณะท่ีเด็กดูการ๑ตูนจ๎องอยูํหน๎าจอแล๎วไมํรู๎ตัว เขาจะถูกสะกดจิต

หลุดเข๎าไปในโลกเสมือนจริงของชีวิต อยํางนี้ไมํจัดวําเป็นสมาธิท่ีสมบูรณ๑แบบ 

  สมาธิสมบูรณ๑แบบคือดูทีวีและย๎อนกลับมาดูตัวได ๎สมมตุิวําผู๎ใหญํดูขําวนี้แล๎วย๎อนกลับมาคิดวํา

เกิดอะไรขึ้นในขําว เด็กเล็กดูการ๑ตูนอยํางเดียวกลับมาคิดไมํได ๎หรือนั่งดูแล๎วเมื่อยขาแตํไมํรู๎สึก อยํางนี้

ไมํใชํการมีสมาธิท่ีดี   

  สมัยนี้คุณพํอคุณแมํเข๎าใจมากขึ้นวําไมคํวรให๎เด็กอายุต่ําวํา 2 ขวบอยูํหน๎าจอ โตขึ้นมา 2 ขวบดู

ได๎แตํอยูํในดุลพินิจของพํอแมํ และเลือกชํองท่ีเหมาะสมกับเด็ก 

  การ๑ตูนไมํใชํสิ่งจําเป็นในชีวิตซักเทําไหรํ ครูเคทไปรํวมประชุมของกระทรวงวัฒนธรรม ประชุม

เรื่องสื่อสําหรับเยาวชนคุณหมอทํานหนึ่งบอกวําเด็กไมํควรดูทีวีเลยจนกวํา 7 ขวบ โทรศัพท๑มือถือหรือ

แท็บเล็ตไมคํวรให๎เลํนเลย เด็กควรได๎พฒันาทักษะหลายๆ ด๎าน ต๎องพัฒนากล๎ามเนื้อ  ภาษา การ

ปฏิสัมพันธ๑กับคน การออกไปดูโลกกว๎าง สัมผัสหลากหลายดีกวํานั่งอยูํหน๎าจอ 

  เด็กเล็กจําเป็นต๎องมีปฏิสัมพันธ๑กับคนให๎มากที่สุด เริ่มพบแล๎ววํา เด็ก Gen Z ท่ีอยูํหน๎าจอ

มากๆ เริ่มมีปัญหาซึมเศร๎า แคํอายุ 12 ก็เร่ิมเป็นแล๎ว และขาดทักษะทางสังคมอยํางรุนแรง 

  คุณพํอคุณแมํท่ีฝากคุณยําคุณยายเลี้ยงหลาน ควรเตรียมอุปกรณ๑ให๎ลูก พวกดินสอสี แทนการให๎

อยูํหน๎าจอ แล๎วอธิบายให๎ผู๎ใหญํฟังถึงโทษของการอยูํหน๎าจอเป็นเวลานาน 

  ถ๎าอยากให๎ลูกฉลาดให๎เขาเลํนกับเพื่อนๆ กับพี่น๎อง ของเลํนไมํต๎องซื้อก็ได๎ หาเศษวัสดุมาชวนเขา

ทําเป็นของเลํนเอง ลูกจะเกิดการเรียนรู๎ การเลํนอยูํกับดินกับทรายขุดดินก็จะเกิดการสังเกต ได๎เลํนแตํ

ของเลํนสําเร็จรูปความคิดสร๎างสรรค๑จะขาดไป เวลาเลํนกันเองเด็กก็เร่ิมมีการสมมต ิเชํน เอาใบไม๎มาทํา

เป็นเงิน 

  อยากให๎คุณพํอคุณแมํลองย๎อนดูวําสมัยเด็กๆ เราเติบโตมาอยํางไร ให๎ลูกเรามีโอกาสเลํนอยํางนั้น

บ๎างลูกจะได๎เรียนร๎ูและไมํติดอยูํหน๎าจอ 
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 เรื่องที ่2 อยากใหล๎กูรกัการอาํนงาํยมากๆ 

  

Q อยากใหล๎กูเปน็คนรกัการอาํนชอบอาํนหนงัสือตอ๎งทาํอยาํงไร? 

A งํายมากจะตอบแบบกําปั้นทุบดินดีก็ได๎คํะวํา คุณพํอคุณแมํไมตํ๎องทําอะไร อํานหนังสือให๎ลูกเห็น 

น๎องๆ จะเห็นคุณพํอคุณแมํนอนอํานหนังสือเป็นภาพชินตา ตอนเด็กๆ บ๎านครูเคทเต็มไปด๎วยหนังสือ 

บางทีเห็นคุณแมํนอนอํานหนังสือจนหลับ ก็เกิดการลอกเลียนแบบทํานี้ตั้งแตํเลก็ๆ เวลาเราเห็นพํอแมํ

นอนอํานหนังสือก็จะเข๎าไปอยูํข๎างๆ นั่งถือหนังสือกลับหัว ตอนนั้นเล็กมากอํานหนังสือยังไมํออกเลย แตํ

ฉันขอทําทําเหมือนพํอเหมือนแมํ เราเหน็วําการอํานหนังสือเป็นเร่ืองปกติ ที่บ๎านไมํเคยสอนให๎ลูกอําน

หนังสือเลยคํะ 

  น๎อง 2 คนมคีวามชอบในการอํานหนังสือตํางกัน คุณพํอคุณแมํกไ็มํได๎กําหนดกรอบวําต๎องอําน

หนังสือแบบไหน หนังสือนี้อํานไมํได๎หนังสือนั้นไร๎สาระห๎ามอํานแบบนี้ไมํมี ครูเคทเป็นคนอํานหนังสือ

การ๑ตูนมังงะก็ได๎อําน ขอให๎ลูกอยากอํานคุณพํอคุณแมํซื้อให๎ทั้งเซต ในขณะท่ีน๎องคนกลางเป็นหมอชอบ

อํานเรื่องวิทยาศาสตร๑อยากจะซื้ออะไรพํอแมํก็ซื้อให๎ น๎องคนเล็กเป็นกูรูทางด๎านการเงินชอบอํานมังกรหยก 

อํานหนังสือจีนซุนวู ลูกสาวบ๎านนี้อํานหนังสือคนละประเภท แตํพํอแมํซื้อให๎หมด ไมํมีการห๎ามแถมยังซื้อ

ให๎ไมํบํน 

  เพราะฉะนั้นถ๎าคุณพํอคุณแมํไมํอํานหนังสือก็อยําไปบังคับให๎ลูกอําน เพราะเขาเห็นตัวอยํางจากเรา

นั่นเอง และท่ีบ๎านควรจะมีหนังสือเอาไว๎ด๎วย ถ๎าไมํมีหนังสือในบ๎านความรักการอํานก็จะไมํเกิดเพราะไมํ

มีหนังสือให๎เขาอําน 
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ลบัสมองคณุหน ูอนบุาล 1   

ให๎น๎องๆ  ล๎อมรอบคําตอบท่ีถูกต๎องนะคะ 

 

 



 
 

17 

ลบัสมองคณุหน ูอนบุาล 2  

ให๎เด็กๆ  ล๎อมรอบภาพตํอไป 
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ลับสมองคุณหนู อนุบาล 3  

ให๎น๎องๆ เขียนเติมตัวเลขในชํองวํางให๎ถูกต๎อง 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล  

ชื่อผลงาน หอยทากรําเริง 

เจ๎าของ   ด.ช.อัครพัฒน๑  เหมวันต๑ (น๎องเหม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ๎งเตรยีมอนบุาล 2 (ครตูาล) 

 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน พับสีน้ํา 

เจ๎าของ  ด.ญ.อรณิชชา พฤกษาชื่น (น๎องจอมขวัญ)   

หอ๎งอนบุาล 1/1 (ครปูดั) 
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ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน ระบายสีภาพผลไม๎รวม 

เจ๎าของ  ด.ช.อะล ีริฎอ  อาล ี (น๎องอะล)ี 

  หอ๎งอนบุาล 2/1  (ครปูกุ) 

 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน วาดภาพสบู ํ

เจ๎าของ  ด.ญ.พรรณษา พิมที (น๎องโม)  

หอ๎งอนบุาล3/2  (ครอูีด๊ ปยิมนสั)   
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ตอน.. ลกูจติใจด ีหรอืปฏเิสธไมเํปน็  

 
 

  เป็นเรื่องดีท่ีลูกเราเป็นเด็กมีน้าํใจ เอ้ือเฟื้อแบํงปัน แตํถ๎าลูกเราเป็นเด็กใจดีเกินไปจนอาจดูวํา

ลูกขาดทักษะการปฏิเสธลํะ คุณพํอคุณแมํจะทําอยํางไร  เพราะถ๎าปลํอยไว๎นานๆ อาจทําให๎เป็นปัญหา

ในอนาคตได๎ 

 

 

แบบนี้เรียกวําจิตใจดี 

☺ เป็นเด็กท่ีมีเมตตา มีน้าํใจ แบํงปันสิ่งท่ีตัวเองมีแกํคนรอบข๎าง 

☺ เป็นเด็กท่ีนึกถึงใจเขาใจเรา ชอบทําให๎เพื่อนมีความสุข 

  ซึ่งการท่ีลูกใจดีแบบนี้ หากลูกแบํงปันเพื่อนท่ีโรงเรียน เขาจะกลับมาเลําให๎ฟังด๎วยความภูมิใจ 

อารมณ๑ดี รู๎สึกเชิงบวกในการแบํงปัน ถ๎าลูกแบํงปันคนในครอบครัว เวลามีคนถามถึงหรือพํอแมํถาม 

เขาจะเลําด๎วยความภาคภูมิใจ 

  

ใจดีแบบนี้ มีปัญหา 

► กลับมาเลําให๎ฟังด๎วยความรู๎สึกไมํดี เพราะแบํงเพื่อนจนหมด จนตัวเองไมํมีเหลือ 

► หากพํอแมํถาม แล๎วลูกเลําด๎วยอารมณ๑หรือความคิดเชิงลบในการแบํงปันเพื่อน 
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► ลูกโดนสั่งหรือบังคับให๎แบํง ไมํได๎แบํงให๎เพื่อนด๎วยความเต็มใจ 

► แบํงปันสิ่งของท่ีไมํได๎เป็นของตัวเอง 

      การแบํงปันเป็นเรื่องไมํมีข๎อจาํกัดในตัว ต๎องพิจารณาตามความเหมาะสมของแตํละคนและแตํละ

ครอบครัวด๎วยคํะ 

  

แตํถ๎าลูกใจดีมากเกินไป นั่นอาจหมายถึง... 

 ลูกขาดทักษะการปฏิเสธ เชํน ไมํอยากให๎เพื่อน อยากเก็บไว๎กินเองหรือเลํนเอง แตํบอกเหตุผล

ไมํได๎ หรือไมํรู๎จะบอกยังไง เป็นต๎น    

 ขาดทักษะการแก๎ปัญหา เชํน ขนมเหลือชิ้นสุดท๎าย แตํเหลือเพื่อนอีก 1 คน และตัวลูก ลูกจึงจาํใจ

ให๎เพื่อนไป ท้ังท่ีแบํงคนละครึ่งชิ้นก็ได๎ เป็นต๎น 

 ขาดทักษะการรักษาสิทธิ เชํน อยูํบ๎านลูกอาจจะเลํนได๎ทุกอยําง พอไปอยูํท่ีโรงเรียนจึงคิดวําของทุก

อยํางเป็นของตัวเอง เลยแจกจํายของท่ีไมํใชํของตัวเองแกํเพื่อนๆ เป็นต๎น 

            ในอนาคตหากลูกไมํได๎รับการฝึกทักษะท่ีจาํเป็นเหลํานี้ อาจนาํไปสูํการแบํงปันหรือการ

ใจดีเพื่อจุดประสงค๑อ่ืนเมื่อลูกโตขึ้นได๎ เชํน ให๎เพื่อนหรือกลุํมเพื่อนยอมรับในตัวเขา เป็นการแบํงปัน

เพื่อผลประโยชน๑อ่ืนๆ 

   

 

 

สอนลูกให๎ใจดีแบบแฮปปี้ 

1. ปลํอยให๎ลูกตัดสินใจเอง วําอยากแบํงอะไร ให๎ใคร เมื่อไร เพราะการสั่งหรือบังคับจากพํอแมํ ครู 

และคนในครอบครัวไมํเป็นผลดีตํอตัวลูก เนื่องจากจะทําให๎ลูกรู๎สึกหวงสิ่งของท่ีเป็นของเขามากขึ้น 

การโต๎ตอบของลูกก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆ 

2. สอนทักษะผํานพํอแมํ เพราะเด็กในวัยนี้ ยังเป็นวัยท่ีเรียนรู๎จากการเลียนแบบคนท่ีใกล๎ชิดท่ีสุด 

นั่นคือพํอแมํ 

☻ หากท่ีผํานมาเวลาอยูํบ๎าน พํอแมํไมํเคยปฏิเสธ ไมํเคยแก๎ปัญหา ไมํเคยรักษาสิทธิให๎ลูก

เห็น ก็ลองจาํลองเหตุให๎ลูกเห็นบํอยๆ เชํน พํอจะเอาของแมํไปใช๎ แมํไมํให๎ เพราะอะไร 

พูดคุยกันให๎ลูกได๎ยิน ตํอจากนั้นพํอไมํยอม แมํทําอยํางไรตํอ เป็นต๎น 
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☻ สอนผํานการพูดคุย ให๎ลูกเลําเหตุการณ๑ท่ีเขาเจอ แล๎วลองให๎ลูกแก๎ปัญหาเองกํอน 

จากนั้นคอยถามลูกวําปัญหาได๎รับการแก๎ไขหรือไมํอยํางไร หากไมํ แมํอาจแนะนาํลูกโดย

การยกตัวอยํางสิ่งท่ีแมํเคยเจอ การแก๎ปัญหาท่ีไมํได๎ผล และการแก๎ปัญหาท่ีได๎ผล ให๎ลูก

เอาไปปรับใช๎ตามใจเขา 

☻ อํานนิทานท่ีสอนเกี่ยวกับทักษะเหลํานี้ให๎ลูกฟังกํอนนอน หรืออาจสอนผํานชํวงเวลาท่ีเลํน

กับลูก 

3. ความตํอเนื่องคือเรื่องสาํคัญ ไมํมีทางท่ีสอนลูกแคํครั้งสองครั้ง แล๎วลูกจะทําได๎สาํเร็จ เพราะลูกยังอยูํ

ในวัยเรียนรู๎ และทดลองทํา ดังนั้น พํอแมํจึงต๎องอดทน และพยายามเข๎าใจลูก โดยไมํไป

แก๎ปัญหาให๎เขาเอง ซึ่งจะทําให๎ลูกแก๎ปัญหาเองไมํได๎ และต๎องคอยถามไถํลูกและคุณครูเป็นระยะๆ 

เพื่อติดตามผลอยํางตํอเนื่องด๎วยคํะ 

 

  พํอแมํอาจเพิ่มพลังด๎วยคาํชม จะเป็นตัวเสริมพฤติกรรมให๎ลูก ก็จะชํวยให๎ลูกอยากเป็นเด็กที่ใจดี

ได๎อยํางพอดีและมีความสุขคํะ  

 

ทีม่า : http://www.rakluke.com/article 

 

 
หอ๎ง Nursery 1  (ครนูุมํ) 

ตอน......ง.ง ูหรอื พญานาค !! 

 เช๎าวันหนึ่งขณะเด็กๆ ป้ันดินน้ํามัน 

ครูนุํม  : เด็กๆ ป้ันรูปสัตว๑ท่ีชอบคนละ 1 ตัวนะคะ 

เด็กๆ  : คํะ/ครับ 

ครูนุํม  : น๎องเปฺยเปฺยป้ันสัตว๑อะไรคะ 

น๎องเปฺย : พญานาคคํะครูนุํม 

ครูนุํม  : (มองไปท่ีดินน้ํามันของน๎องเปฺยเปฺย)งูนั้นเองคํะ 

น๎องเปฺย : นาคีคํะครูนุํมในจอ TV. เตม็เลย ไมํใชงํูคํะ 

น๎องฮาวา : ฮาวากลัวงูคํะ 

เพื่อน/ครูนุํม : 5555 
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หอ๎ง Nursery 2  (ครตูาล) 

ตอน......กม็นัพดูไมไํด ๎!! 

 บํายวันหนึ่งขณะท่ีเด็กๆ เลํนของเลํน 

น๎องเซน : น๎องเซนขี่รถเลํนอยูํ จูํๆ ก็บอกวํา นั่น! ควายแดง! 

ครูตาล  : อะไรนะคะ 

น๎องเซน : ควายแดง นั่นอํะ ควายแดง 

น๎องเหม : ไฟแดง ไมํใชํ ควายแดง 

ครตูาล  : อ๐อ! รถติดไฟแดง เซนพูดใหมํสิคะ ไฟ (ฟ.ฟัน) 

น๎องเซน : โอ๏ย! ก็มันพูดไมํได ๎

 

หอ๎ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......ชา๎งร๎องยงัไง 

 บํายวันหนึ่งครูเลํานิทานเรื่อง กระต๏าก กระต๏าก ครูถามเด็กๆ วําสัตว๑แตํละตัวร๎องยังไง เด็กๆ ก็

ร๎องกันถูก พอถึงช๎างเด็กๆ เงียบไมํบอก 

ครูปัด  : ช๎างร๎องยังไงคะ 

น๎องพริบพราว : ช๎างร๎องเอลละเฟูนต๏าก 

น๎องเล๎ง : ไมํใชํสิ ต๎องร๎องแปร๏นต๏าก แปร๏นต๏าก 

ครูปัด  : ถูกต๎องคํะ ช๎างร๎อง แปร๏น แปร๏น แตํในนิทาน ช๎างอยากร๎องเหมือนไกํ ก็เลยร๎อง 

แปร๏นต๏าก แปร๏นต๏าก 

เด็กๆ  : หัวเราะพร๎อมร๎องแปร๏น แปร๏น 

 

หอ๎ง K.1/2 (ครเูก๐) 

ตอน.......หยดุเลยไหม !! 

 ขณะท่ีคุณครูสอน 

น๎องนํานน้ํา : จามดังฮัดเช๎ย 2 รอบ 

ครูเก๐  : น๎องนํานน้ําไปล๎างมือ ล๎างหน๎าคํะ 

น๎องนํานน้ํา : ล๎างมือล๎างหน๎าเสร็จแล๎วก็เดินกลับมา 

น๎องพินต๎า : ไมํสบายหยุดเลยไหม 555 
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หอ๎ง K.1/3 (ครอูอม) 

ตอน.......เลข 9 หวัเปด็!! 

 ขณะท่ีครูออมสอนการบ๎านเด็ก เขียนเลข 1-10 

ครูออม  : เด็กๆ คะ เลข 8 แวํนตา ตํอไปเลขอะไรคะ 

เด็กๆ  : เลข 9  

ครูออม  : เลข 9 อะไรคะ เลข 9.....  

เด็กๆ  : เลข 9 หัวโต 

น๎องฟิน : เลข 9 หัวเป็ด 

เด็กๆ  : ไมํใชํ เลข 9 หัวโต 

น๎องฟิน : ก็นี่ไงเลข 9 หัวเป็ด 

ครูออม/เด็กๆ : 555   

 

หอ๎ง K.1/4 (ครกูุ๏ก) 

ตอน......เรอืยอชท๑ !! 

ครูกุ๏ก  : เดก็ๆ ตํอไปเลขอะไรคะ 

เด็กๆ  : เลข 4 ครับ/คํะ 

ครูกุ๏ก  : เลข 4 อะไรคะ 

น๎องสมาร๑ท : เลข 4 เรือยอชท๑ 

เพื่อนๆ  : เรือใบ 

น๎องสมาร๑ท : เอ๎าหรอ เรือใบก็เรือใบ 
 

 

หอ๎ง K.2/1 (ครปูกุ) 

ตอน.......สม๎ !  

ครูปุก  : เด็กๆ อํานคําวาํ “Orange = ส๎ม” ให๎ครูปุกฟังหนํอยสิคะ 

น๎องเจเจ : อํานวํา ส๎วม 

น๎องเบ๏บตี้ : Orange = ส๎ม คํะ เจเจ ไมํใชํส๎วม 

น๎องเจเจ : อํานแล๎วครัว แตํเราพูดไมํชัดเอง 

เพื่อนๆ  : 555 
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หอ๎ง K.2/2 (ครตูิง่) 

ตอน........พอํสรา๎ง ! 

น๎องช๏อปเปอร๑ : ครูครับ พํอสร๎างผมขึ้นมานะครับ 

ครูติ่ง  : สร๎างยังไงคะ 

น๎องช๏อปเปอร๑ : ก็พํอทําให๎ผมเกิดมาครับ ผมเลยมีพลังเยอะ 

น๎องทิกเกอร๑ : โอ๎! มายก๎อท 

เพื่อนๆ  : 555 

 

หอ๎ง K.2/3 (ครอูี๊ด สดุา) 

ตอน........“ตอนสะกดคาํ” 

วันหนึ่งเด็กๆ เรียนพิเศษเย็นอยูํ ครูอ๊ีดเขียนคําวํา ทะเลาะ 

น๎องกฤช : ทอทะหาร สระอะ มอม๎า สระเอีย 

ครูอ๊ีด  : ทะเลาะคํะ ลอลิง สระเอาะ คํะ 

น๎องกฤช : 555 

 

หอ๎ง K.3/1 (ครพูงษ๑) 

ตอน.......กลิน่ตด! 

น๎องเพลง : ครูพงษ๑คะ หนูวําแถวนี้ต๎องมีคนตดคํะ 

น๎องแมชชีน  : เพลงเดินมา เราจะให๎ดม 

น๎องเพลง : (เดินไปหาแมชชีนกําลังกินขนม) หืม...ม! กินขนมอะไรเนี่ย กลิ่นเหมือน ตดเลย  

น๎องเลออน  : มันอรํอยจริงๆ นะ 

 

หอ๎ง K.3/2 (ครอูี๊ด ปยิมนสั) 

ตอน.......แวนํตากบัครอูีด๊ !  

 หลังจากท่ีครูอ๊ีดไปผําตัดตามา และมาสอนเด็กๆ พร๎อมด๎วยอุปกรณ๑เสริมบนใบหน๎า (แวํนกัน

แดด)  

น๎องโม  : ครูอ๊ีดมาแล๎วคํะ 

น๎องทรีโอ๎ : ครูอ๊ีดทําไมใสํแวํนครับ 

ครอ๊ีูด  : อํา....(กําลังจะพูดตอบ) 

น๎องพอร๑ช : อ๐อ! ก็ครูอ๊ีดไปเปลี่ยนตามาไง 
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หอ๎ง K.3/3 (ครปูุย๋) 

ตอน.......อาวาพมั! 

น๎องผิง  : ครูปุ๋ยคะ เมื่อวันเสาร๑แมํพาหนูไปเที่ยวมาคํะ 

ครูปุ๋ย  : ท่ีไหนคะ  

น๎องผิง  : อาวาพัม คํะ 

ครูปุ๋ย  : 555 อัมพวา คํะ ไมํใชํอาวาพัม 

 

วันเสาร๑ท่ี 3 พฤศจิกายน 2561 คณะครเูขา๎รวํมทอดกฐินสามคัคี เพื่อชํวยเหลือผู๎ปวูยท่ีติดเชื้อ HIV ณ 

วัดพระบาทน้ําพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี คํะ 

1  

 

   

 

1
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ครแูบงค๑ไดม๎อบใบเกยีรตบิตัรใหก๎บัเดก็ๆ ทีส่อบเลือ่นสายคะํ 

1 1
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กจิกรรมพเิศษตลุาคม Play & Learn 
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กจิกรรมพเิศษตลุาคม The Cutie Chef 

1

1 1

1

 

 

กจิกรรมพเิศษตลุาคม เทควนัโด 
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กจิกรรมพเิศษตลุาคม นาฏศลิป ์

 

 

 


