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สวัสดีคํะ… เนื่องจากขณะนี้เข๎าสูํฤดูฝนกันแล๎วนะคะ สภาพอากาศท่ีเริ่มเย็นลงและมคีวามชื้นสูงขึ้น 

อาจจะทําให๎เกิดโรคได๎งํายและรวดเร็ว ด๎วยความเป็นหํวงตํอเด็กๆ และผู๎ปกครอง ควรหมั่นดูแลรักษา

สุขภาพรํางกายให๎แข็งแรง และให๎ระมัดระวังป้องกันตัวเองจากโรคฮิตท่ีมักจะพบได๎บํอยในชํวงฤดูฝนนะ

คะ สําหรับจุลสารฉบับท่ี 152 ขอเชิญอํานสาระตํางๆ ท่ีมีประโยชน๑ได๎แล๎วคํะ 

 

ปรชัญาโรงเรยีน คอลมัน๑ เรื่อง หนา๎ 

สํงเสริม 

ความเป็นไทย IQ 
ท่ัวทิศท่ัวไทย 5 โรคติดตํอ เด็กเสี่ยงป่วยชํวงหน๎าฝน 2 

ใฝ่หาความรู ๎

IQ AQ SQ 

ขําวสารทางโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียน 5 

สรรหามาเลํา 

เรื่องที ่1 ทําอะไรๆ ด๎วยกัน เพิ่มความสุข 

ความเข๎าใจในบ๎าน 

เรื่องที ่2 เด็กป่วย ต๎องป่วยแคํไหน? ถึง

หยุดเรียน 

12 

สับสมองคุณหนู ฝึกสมองประลองปัญญา 16 

เรื่องของหนู ผลงานสร๎างสรรค๑ของเด็กๆ 19 

ควบคูํจริยธรรม MQ ของดีข๎างวัด 6 เคล็ดลับท่ีจะทําให๎ลูกเชื่อฟังมากขึ้น 20 

นําพาสูํความสุข EQ คุณหนูค้ํา..ขํา หัวเราะกับความนํารักของเด็กๆ 23 

บ.ก.+ครูออม/คอลัมน๑+ครปุูก,ครูติ่ง,ครกูุ๏ก,ครูเก๐,ครูปู/พิมพ๑+ครูนัท/ตรวจทาน+ครูนก, ครูตู๐/โรเนียว+ครูปู 
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ตอน... 5 โรคตดิตอํ เดก็เสีย่งปว่ยชวํงหนา๎ฝน 

    

  ในฤดูฝน อากาศเริ่มเย็นลง และมีความชื้น

สูงขึ้น สภาพอากาศเชํนนี ้ทําให๎เชื้อโรค

เจริญเติบโตได๎ดี และแพรํกระจายได๎งําย ศูนย๑

สุขภาพเด็กและวัยรุํน รพ.พญาไท 2 ให๎ข๎อมูลวํา 5 

โรคติดเชื้อท่ีพบบํอยในเด็ก ซึ่งมักจะติดตํอกันมาก

ในโรงเรียนท่ีพํอแมํต๎องระมัดระวังเป็นพิเศษในฤดู

นี้ ได๎แกํ โรคที่มาจากไวรัส เชํน ไข๎หวดัใหญํ โรค

มือเท๎าปาก โรคไข๎เลือดออกและโรคท่ีเกิดได๎จากท้ัง

ไวรัสและแบคทีเรีย เชํน อุจจาระรํวง และเย่ือหุ๎ม

สมองอักเสบ สาเหตุของการเกิดโรคที่สําคัญคือ  

การสัมผัสกับเชื้อโรค ท้ังจากการสัมผัสคลุกคลีกับ

คนป่วย การหายใจและทางปาก ดังนั้นการรักษาสุขอนามัยให๎ดี จึงเป็นวิธีป้องกันท่ีดีท่ีสุด 5 ข๎อปฏิบัติ 

ครอบคลุม 5 โรคติดตํอฤดูฝน อยําปลํอยให๎ป่วย 

 

 
 

 1.ล๎างมือทุกครั้งกํอนและหลังใช๎ห๎องน้ํา และกํอนรับประทานอาหาร 

 2.หลีกเลี่ยงพาเด็กๆ ไปอยูํในท่ีชุมชน ผูค๎นพลุกพลํานหากเลี่ยงไมํได๎ ต๎องให๎สวมหน๎ากาก

อนามัยเสมอ 

 3.รับวัคซีนพื้นฐานให๎ครบและเสริมวัคซีนตามคําแนะนําแพทย๑เป็นกรณี และคอยเฝ้าระวังสังเกต

อาการเมื่อป่วย หากผิดสังเกตให๎รีบปรึกษาแพทย๑ทันที 

 4.รับประทานอาหารให๎ครบท้ังห๎าหมูํ กินของปรุงสุกใหมํ และใช๎ช๎อนกลางเป็นนิสัย เพิ่มเติม

เสริมการออกกําลังกายที่เหมาะตามวัย 
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 5.จัดการสิ่งแวดล๎อมรอบตัว ทั้งในบ๎านและรอบบริเวณบ๎านให๎สะอาดสวําง และอากาศถํายเทได๎ดี 

 

5 โรคตดิตอํฤดฝูน 

 

 โรคไขห๎วดัใหญ ํ

เกิดจากเชื้อไวรัสไข๎หวัดใหญํ ที่กํอโรคในคนมี 3 สาย

พันธุ๑คือ A B C หากได๎รับเชื้อจะมีไข๎สูง ไอ มีน้ํามูก ปวด

ศรีษะ ปวดเมื่อยตามตัว มีอาการซึม งอแง ไมคํํอยกินอาหาร  

ถ๎าเป็นเด็กแรกเกิดแพทย๑จะแนะนําให๎สังเกตอาการท่ี

โรงพยาบาล การป้องกันด๎วยการฉีดวัคซีน เริ่มได๎ตั้งแตํอายุ 6 

เดือนขึ้นไป สําหรับเด็กท่ีอายุน๎อยกวํา 6 เดือนแนะนําให๎ฉีด

วัคซีนแกํผู๎เลี้ยงอาจเป็นพํอแมํ หรือพี่เลี้ยง สําหรับเด็กท่ีอายุ

น๎อยกวํา 9 ปี (6 เดือน – 9 ปี) ปีแรกท่ีฉีดแนะนําให๎ฉีด 

2 เข็ม หาํงกัน 1 เดือนเพื่อกระตุ๎นภูมิคุน๎กันอยํางเต็มที่ และ

เด็กอายุ 9 ปีขึ้นไปฉีดแคํเพียงเข็มเดียวในปีแรกหลังจากนั้น 

ฉีดกระตุ๎นปีละหนึ่งเข็ม 

 

 โรคอจุจาระรวํง 

อาจเกิดได๎ท้ังจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพบมากใน

กลุํมเด็กเล็กอายุต่ํากวํา 5 ปี อาการเบ้ืองต๎นท๎องเสียมากกวํา 

3 ครั้งตํอวัน เมื่อเด็กมีอาการท๎องเสีย หรือมีอาเจียนเด็กจะมี

อาการขาดน้ําและเกลือแรํ ฉะนั้นพํอแมํตอ๎งสังเกตอาการอยําง

ใกล๎ชิด ควรรีบพบแพทย๑ทันที ปัจจุบันโรคท๎องเสีย ที่เกิด

จากไวรัสโรต๎ามีวัคซีนในการป้องกันชนิดหยอดท่ีใช๎ได๎เฉพาะ

ในเด็กเล็กเทํานั้น ได๎รับการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาแล๎ววํามีประสิทธิภาพในการ

ป้องกันโรค ลดความรุนแรงของโรค และมีความปลอดภัยสูง
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โดยจะเริ่มหยอดครั้งแรกในเด็กท่ีมีอายุเกิน 6 สัปดาห๑ขึ้นไปและจะให๎ครั้งตํอไปหํางจากครั้งแรก 4 

สัปดาห๑ โดยหยอดทางปาก 2 หรือ 3 ครั้ง ขึ้นอยูํกับชนิดของวัคซีน สําหรับเด็กโตให๎เน๎นด๎านการ

รักษาสุขอนามัยสํวนตัว 

 โรคมอื เทา๎ ปาก 

 

เกิดจากเชื้อไวรัส มักพบได๎ ในเด็กอายุต่ํากวํา 5 ปี

ซึ่งติดตํอได๎งํายมาก ทั้งทางน้ําลาย ได๎รับเชื้อจากแผล

ในปาก จากการรับประทานอาหารท่ีปนเป้ือน เมื่อรับ

เชื้อเด็กอาจมีไข๎สูง และมีตุมํน้ําใสขึ้นที่ฝ่ามือ ฝ่าเท๎า 

ปาก ลิ้น เหงือก มีอาการเจ็บรํวมด๎วยและอาการมักจะ

หายเองภายใน 5-7 วัน โดยโรคแทรกซ๎อนท่ีพบได๎คือ

สมองอักเสบ หรือกล๎ามเนื้อหัวใจอักเสบได๎ ดังนั้นหาก

เด็กมีอาการของโรคมือเท๎าปากให๎รีบพาเด็กไปพบ

แพทย๑และเมื่อแพทย๑วินิจฉัย วําเป็นโรคมือเท๎าปาก 

ต๎องให๎เด็กหยุดเรียนอยํางน๎อย 1 สัปดาห๑ หรือจนกวํา 

แผลจะหาย 

 

 ไขเ๎ลอืดออก 

 

เป็นโรคติดตํอท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส มีท้ังหมด 4 สาย

พันธุ๑ ซึ่งมียุงลายบ๎านเป็นพาหะ เมื่อเด็กรับเชื้อจะมีไข๎

สูง ปวดศีรษะ ปวดกล๎ามเนื้อ ปวดกระดูกและอาจมีจุด

เลือดออกตามผิวหนัง การป้องกันท่ีดีท่ีสุดคือ อยํา

ปลํอยให๎ยุงกัด กําจัดแหลํงเพาะพันธุ๑ยุง ปัจจุบันมี

วัคซีนป้องกันโรคไข๎เลือดออกซึ่งสามารถให๎ได๎ในเด็ก

อายุตั้งแตํ 9 ปี จนถึงผู๎ใหญํอายุ 45 ปี หากต๎องการ

รับวัคซีน แนะนําให๎ปรึกษาแพทย๑ 
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 โรคเยือ่หุม๎สมองอกัเสบ 

 

เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส

เมื่อเด็กติดเชื้ออาจมีอาการไข๎สูง ซึม ชักเกร็ง แขนขา

อํอน พํอแมํต๎องสังเกตอาการอยํางใกล๎ชิดเพราะเด็กเล็ก

ไมํสามารถบอกอาการได๎ หากมีอาการดังกลําวควรรีบมา

พบแพทย๑เนื่องจากเชื้อนิวโมคอคคัส แพรํกระจาย ผําน

ทางระบบทางเดินหายใจ ฉะนั้นจึงควรเลี่ยงพาเด็กไป

ในท่ีแออัดหรือหากเลี่ยงไมํได๎ควรใสํหน๎ากากอนามัย 

และฉีดวัคซีนเสริมภมูิต๎านทาน โดยฉีดเมื่ออายุ 2, 4 

และ 6 เดือน และกระตุ๎นซ้ําเมื่ออายุ 12-15 เดือน, ถ๎า

เริ่มฉีดในเด็กอายุ 7-11 เดือน ให๎ฉีดสองครั้งหํางกัน

สองเดือนและกระตุ๎นซ้ําเมื่ออายุ 12-15 เดือน, สํวนเด็กอายุ 1-5 ปีท่ียังไมํเคยได๎รับวัคซีนนี้ ให๎ฉีดครั้ง

เดียวยกเว๎นในเด็กท่ีมีภูมิคุ๎มกันต่ําหรือมีความเสี่ยงสูงตํอการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง โดยให๎ฉีด

สองครั้งหํางกันสองเดือน สอบถามเพื่อรับคําปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีนจากทีมแพทย๑ศูนย๑สุขภาพเด็กและวัยรุํน 

 

 

 

 

  

ในปีการศึกษานี้ มนีกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ๑ ช้ันปีที่ 4 จํานวน 4 คน มาฝึกปฏิบัติ

วิชาชีพครู สาขาการศึกษาปฐมวัย ดังนี้คํะ 

1. นางสาวมสัสวี  มัศเจริญ   ช่ือเลํน ครูเกด  ห๎อง K.1/1  

2. นางสาวพรทิพย๑  วิเศษสิงห๑   ช่ือเลํน ครูพัก  ห๎อง K.1/2 

3. นางสาววรวีร๑  ก๐อยสุวรรณ  ช่ือเลํน ครูวอลล๑  ห๎อง K.3/2 

4. นางสาวณัฐยา  ชํวงฤทธิ์  ช่ือเลํน ครูจิ๊บ  ห๎อง K.2/2 

ทีม่า : https://today.line.me/th  
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 วันศุกร๑ท่ี 3 สิงหาคม 2561 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยกลุํมนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล จะมีการดําเนินการนิเทศสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ประจําปี

งบประมาณ 2561 โดยกลุํมผู๎ท่ีจะมาดําเนินการนิเทศสถานศึกษา มีดังนี้ 

1. ศน. สุพัชรา ชิ้มเจริญ  

2. ศน. สุรวงศ๑ ทรงกลด 

3. ศน. รุํงทิพย๑ ทองไทย 

4. ศน. เบญจมาศ อภิชาตประคัลย๑ 

5. ศน. อรัญญา ธาราวร 

 

 

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  

E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 

2. ผู๎ปกครองสามารถชําระด๎วยเงินสด หรือด๎วยบัตรเครดิตท่ีโรงเรียนได๎คํะ 

และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งนะคะ 

กรณผีู๎ปกครองท่ีฝากคําเลําเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรยีกใบเสรจ็รบัเงินจากบคุลากร

ทํานนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบคํะ 

 ผู๎ปกครองนักเรียนอนบุาล 3 ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน ต๎องชําระคําเรียนท้ังหมดกํอนนะคะ 

และสามารถขอใบรับรองได๎ไมํเกินคนละ 2 ฉบับ หากต๎องการเพิ่มเติมจะมีคําใช๎จํายฉบับละ 100 บาท

คํะ และสําหรับผู๎ปกครองนักเรียนระดับชั้นอื่น ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน จะมีคําใช๎จํายในการออก

เอกสารฉบับละ 100 บาทคํะ 
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 วันเสาร๑ท่ี 30 มิถุนายน 2561 ครูอ๎อและครูวาเข๎ารับการอบรมและสอบ เพื่อรับบัตรผู๎สัมผัสอาหาร

เมื่อผํานการสอบ ณ โรงเรยีนวัดสารอด 

 วันเสาร๑ท่ี 14 กรกฎาคม 2561 ครูพงษ๑และครูอี๊ด(ปิยมนัส) จะเข๎ารับการอบรมโครงการสัมมนา

วิชาการ “แนวทางการบริหารการศึกษาในยุค Education Thailand 4.0” ณ ห๎องสัมมนา อาคาร 5 

ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 

 วันพุธท่ี 18 กรกฎาคม 2561 ครูนุํมและครูตู๐ เข๎ารับการอบรมการดําเนินการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส๑ระบบ e-Service และการใช๎ระบบ e-Payment ณ สํานักงานประกันสังคม

กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 7  

 

 

 เรื่องการจอดรถรับ-สํงนักเรียน  

  ผู๎ปกครองสามารถรับ-สํงนักเรียนกับครูเวรโดยไมํต๎องลงจากรถ ได๎ท่ีประตูโรงเรียนท้ังฝั่ง

อนุบาลและฝั่งเตรียมอนุบาล หากมีความประสงค๑จะจอดรถ สามารถจอดได๎ท่ี (ลานตลาดนัดเกํา) ถึง 

10.00 น.โดยไมํมีคําใช๎จําย  

  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 เพื่อป้องกันไมํให๎นักเรียนได๎รับควันจากทํอไอเสียรถยนต๑คํะ 

 โรงเรียนขอแจ๎งเส๎นทางลัด ดังนี ้

- ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได๎ 
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- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 33 หากเลี้ยวซ๎าย 

ออกซอยสุขสวัสดิ์ 62 ได๎คํะ 

 จุดรับ-สํงนักเรียน 

    ทางโรงเรียนขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองทุกทําน ไมํขึ้นอาคารเรียน ให๎รับ-สํงนักเรียนใน

บริเวณลูํจักรยานที่ทางโรงเรียนกําหนดไว๎ให๎ ขอบคุณในความรํวมมือนะคะ 

 โรงเรียนได๎มีการปรับปรุงและซํอมแซมจุดตํางๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 

- เปลี่ยนโต๏ะเรียนใหมํห๎องครูกุ๏ก 1/4 ท้ังหมด 4 ตัว 

- ซอํมโต๏ะไม๎ พร๎อมทาสี ให๎ดูใหมํและสวยงามขึ้น 

- จัดทําสมุดเบิกยาประจําตู๎ยาใหมํท้ังหมด 

- ทําที่รองขาโต๏ะห๎องศิลปะเพื่อความสวยงามของโต๏ะ 

- ทําความสะอาดห๎องครัว เพื่อสุขอนามัยของเด็กๆ และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนคํะ 

- ทาสีทางเดินด๎านหน๎า ห๎องเรียนภาษาอังกฤษชั้น 2 

- ซํอมแซมห๎องน้ําและเปลี่ยนสายน้ําดีฝั่งเตรียมอนุบาล 

- ซํอมแซมป้ายโรงเรียน 

- ติดตั้งฝักบัวท่ีห๎องน้ําครู 

 

 

 วันพุธท่ี 30 พฤษภาคม 2561 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) เรียนเชิญทําน

ผู๎อํานวยการโรงเรียน เข๎ารํวมงาน Warehouse Sale 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหวํางวันท่ี 15-24 มิถุนายน 

2561 ณ ศูนย๑กระจายสินค๎าซีเอ็ดบางนา-ตราด กม.21 คํะ 

 วันพฤหัสบดีท่ี 14 มิถุนายน 2561 สถานีตําตรวจนครบาลราษฎร๑บูรณะ มาให๎ความรู๎ความ

ปลอดภัยบนท๎องถนน และขอความรํวมมือการรณรงค๑ สํงเสริมวินัยจราจรบุคลากร ผู๎ปกครอง และเด็ก

นักเรียนในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยบนท๎องถนน 

 วันศุกร๑ท่ี 22 มิถุนายน 2561 ผู๎อํานวยการโรงเรยีนอนบุาลโชคชยัห๎วยขวางมาเยี่ยมชมโรงเรียนคํะ 

 วันพุธท่ี 18 กรกฎาคม 2561 นม ไฮคิว ยูเอชที มาจัดกิจกรรมให๎กับนักเรียนอนุบาล 1-3 

เพื่อให๎ความรู๎และสํงเสริมพัฒนาการทางด๎านรํางกายและสมองให๎กับเด็กๆ คํะ 
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 โครงการหนเูปน็เดก็ไทย จัดกิจกรรมมารยาทงาม ได๎แกํ การไหว๎สวยงาม เมื่อเดินผํานผู๎ใหญํ

จะต๎องก๎มศีรษะ ให๎แกํเด็กๆ หน๎าแถวในชํวงเช๎าทุกวันคํะ 

 โครงการสุขภาพดีอนามัยสมบูรณ๑ จัดกิจกรรมให๎เด็กๆ แยกเศษอาหารกลางวันทุกวันให๎เขต

ราษฎร๑บูรณะ เพื่อนําไปทําปุ๋ยหมักคํะ เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแตํเดือนกรกฎาคม เป็นต๎นมา 

 สอบกลางภาคของภาคเรียนที่ 1/2561 ดังนี ้

- จันทร๑ ที่ 16 – พุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 สอบของครูตํางชาติ 

- พฤหัสบดี ที่ 19 – ศุกร๑ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 สอบของครูไทย 

 วันพฤหัสบดีท่ี 26 กรกฎาคม 2561 โครงการหนูเป็นเด็กไทย จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 66 พรรษา และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา(ใสํบาตร)คํะ 

 วันศุกร๑ ท่ี 10 สิงหาคม 2561 โครงการหนูเป็นเด็กไทย จัดกิจกรรมวันแมํ เพื่อให๎เด็กๆ 

แสดงออกถึงความกตัญ๒ูกตเวทีตํอพระคุณแมํคํะ 

 

 

 วันศุกร๑ท่ี 13 กรกฎาคม 2561 พระอาจารย๑ปรีชา ฐิตญาโน มาสอนธรรมมะให๎แกํเด็กๆ ในหัวข๎อ 

“หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” คํะ 

รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2561 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวาํง

บาํย 
อาหารเยน็ 

จ.2 ก.ค. 

61 
โจ๏ก นม UHT+โดนัท 

ข๎าวสวย+ต๎มซุปไกํ+ 

เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ผัดมักกะโรนี 

ใสํไส๎กรอก 

อ.3 ก.ค. 

61 

ข๎าวต๎ม+ 

ไขํเจียว 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืดเต๎าหู๎

ไขํ+ไกํทอด+สาคูเปียก 
ผลไม ๎ ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า 
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พ.4 ก.ค. 

61 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืด

สาหรําย 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+กะเพราไกํสับ 

+รวมมิตร 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดไขํน้ํา 

พฤ.5 

ก.ค. 61 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืดฟัก+ 

หมูบะชํอทอด+ 

ถั่วเขียวต๎มน้ําตาล 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ไส๎กรอก

ผัดซอส+น้ําซุป 

ศ.6 ก.ค. 

61 

เส๎นหมี่น้ํา

ลูกชิ้น 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวต๎มทรงเครื่อง+ 

วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 2 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.9 ก.ค. 

61 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ขนม

ปังแครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ+ 

มันต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไขํเจียว

ใสํแครอท+น้ําซุป 

อ.10 

ก.ค. 61 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดวุ๎นเส๎น 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ไส๎กรอก 

ผัดซอส+แกงจืดเต๎าหู๎ขาว

หมูสับ+วุ๎นน้ําหวาน 

ผลไม ๎ ข๎าวต๎มทรงเครื่อง 

พ.11 ก.ค. 

61 
โจ๏ก 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดไขํน้ํา+

ไกํทอด+เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ผัดมักกะโรนีก๎ุง+

น้ําซุป 

พฤ.12 

ก.ค. 61 

ข๎าวสวย+ 

ไขํตุ๐น 

นม UHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ผัดผักกาดขาว 

หมูสับ+น้ําซุป+ 

ข๎าวเหนียวเปียกน้ํากะทิ 

ผลไม ๎ เส๎นใหญํน้ําลูกชิ้น 

ศ.13 

ก.ค. 61 
บะหมี่น้ํา 

นม UHT+ขนม

ปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวผัดผักสามสี+ 

น้ําซุป+มันเชื่อม 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดหัวไชเท๎า 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.16 ก.ค. ซุปมักกะโรนี นม UHT+ ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า+ ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไกํผัด
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61 ขนมปังแครก

เกอร๑ 

รวมมิตร ซีอิ๊ว+ 

น้ําซุป 

อ.17 ก.ค. 

61 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ไขํลูกเขย+น้ํา

ซุป+ถั่วเขียว 

ต๎มน้ําตาล 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+กะเพรา

หมูสับ 

พ.18 ก.ค. 

61 

ข๎าวสวย+แกง

จืด 

เต๎าหู๎ไข ํ

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวผัดแฮม+น้ําซุป+ 

วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

บะหมี่น้ํา

ลูกชิ้นปลา 

พฤ.19 ก.ค. 

61 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดฟัก 

นม UHT+

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวต๎มทรงเครื่อง+กล๎วย

บวชชี 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัดผัก 

กะหล่ําปลี 

ศ.20 ก.ค. 

61 

ข๎าวต๎ม+

กุนเชียงทอด 

นม UHT+

โดนัท 

ข๎าวสวย+แกงจืด 

วุ๎นเส๎น+ฟักทอง 

แกงบวด 

ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แตงกวา

ผัด 

ใสํไขํ 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 4 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.23 ก.ค. 

61 
เกี๊ยวน้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

เส๎นหมี่น้ําหมูสับ+

ลอดชํองน้ํากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ต๎มยําไกํ

ใสํเห็ด 

อ.24 ก.ค. 

61 

ข๎าวสวย+แกง

จืดสาหรําย 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวมันไกํ+น้ําซุป+ 

เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ก๐วยเตี๋ยวผัดซีอ๊ิว 

+น้ําซุป 

พ.25 ก.ค. 

61 

ข๎าวสวย+ 

ผัดผักกาดขาว 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืด 

หัวไชเท๎า+ปูอัดนึ่ง+ 

บัวลอย 

ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

พฤ.26 ก.ค. 

61 

ข๎าวต๎ม+ 

ไกํผัดซีอ๊ิว 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวผัดอเมริกัน+ 

น้ําซุป+สาคูเปียก 

น้ํากะทิ 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ 

ผัดบวบใสํไขํ 

ศ.27 ก.ค. 

61 
-------------------- หยุดวันอาสาฬหบูชา -------------------- 
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จ.30 ก.ค. 

61 
--------------- หยุดชดเชยวันเฉลมิพระชนมพรรษา --------------- 

อ.31 ก.ค. 

61 

ข๎าวสวย+ 

ต๎มเลือดหม ู

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวไกํตุ๐น+ 

รวมมิตร 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไกํทอด

กระเทียม+น้ําซุป 

 

 

 

 เรื่องที ่1 ทาํอะไรๆ ดว๎ยกนั เพิม่ความสขุ ความเขา๎ใจในบา๎น 

 

  

  เปิดเทอมแล๎ว เด็กๆ เข๎าสูํระบบการเรียนอยํางเต็มรูปแบบ เด็กเล็กๆ ท่ีเพิ่งเข๎าเรียนสํวนใหญํ

ปรับตัวกับโรงเรียนได๎แล๎ว เด็กโตก็เร่ิมมีการบ๎าน มีงานสํงมากขึ้น คุณพํอคุณแมํก็ยังคงทําหน๎าที่พํอแมํ

ของตัวเองอยํางเต็มกําลัง  

  เมื่อดูแลลูกในเรื่อง กิน อยูํ หลับ นอน รวมถึงเรื่องการเรียนเป็นท่ีเรียบร๎อยแล๎ว อยําลืมเรื่องการ 

“เลํน” ด๎วยกัน เรื่องเลํนนี่ไมํใชํเฉพาะเด็กเล็กท่ีชอบ เด็กโตก็ชอบเหมือนกันเพียงแตํหาเรื่องเลํนท่ี

เหมาะกับวัยเขา ต๎องมีแนํนอน  



 
 

13 

  หลายครอบครัวเมื่อลูกเข๎าสูํวัยรํุนก็เร่ิมหํางเหินกัน ด๎วยปัจจัยหลายๆ อยําง เชํน ลูกเรามีเพื่อนมาก

ขึ้น มีโลกสํวนตัวมากขึ้น เมื่อพํอแมํไมตํอ๎งดูแลลูกในเรื่องสํวนตัวสักเทําไหรํ ก็เลยหันไปทํางานมากขึ้น 

หรือคิดวําลูกไมํต๎องการให๎ใกล๎ชิดมาก 

  ซึ่งถ๎าพื้นฐานครอบครัวแข็งแรง พํอแมํลูกก็ยังคงเป็นแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเสมอ แตํถ๎าครอบครัว

คํอนข๎างเปราะบาง หรือความสัมพันธ๑ไมดํีพอ เราอาจรู๎สึกวําหํางไกลกับลูกมากขึ้นไปเร่ือยๆ ได๎  

  ยังไมํสายคํะ ถ๎าเราจะเร่ิมทําอะไรกับลูก ก็ต๎องเริ่มตั้งแตตํอนนี้ กิจกรรมมากมายท่ีพํอแมํลูก

สามารถเลํนด๎วยกันได๎  

  

ÿ ออกกาํลงักาย เลือกมาสัก 1 ชนิดกีฬาท่ีทุกคนสามารถรํวมเลํนด๎วยกันได๎ เชํน บาสเก็ตบอล 
ปิงปอง วํายน้ํา ป่ันจักรยาน แบตมินตนั วิ่งจ๏อกกิ้ง หรือจะเป็น ลูกเลํนสเก็ตบอร๑ด พํอกับแมํ

ป่ันจักรยาน แล๎วแตํการออกแบบท่ีทําให๎สามารถทําอะไรรํวมกันได๎  

  

ÿ เลนํเกม  ลองมาเลํนเกมกระดาน (board game) ตํางๆ ดูกํอน เชํน ไพํ UNO ไพํ Yugi เกม
เศรษฐี หมากฮอส หมากรุก โกะ โดมิโนํ สแคปเบิล(scrabble) หรือจะให๎ดีเข๎าไปเสิร๑ชหาดูวํา 

มีเกมไหนบ๎างท่ีนําเลํน แล๎วลองไปเลํนกันดู รับรองสนุกกวําเกมออนไลน๑แนํนอน 

  

ÿ กนิขา๎วดว๎ยกนั เลือกสัก 1 มื้อตํอวัน ท่ีแตํละคนมีเวลา มีกฎวาํต๎องวางมือถือ ปิดทีวี แล๎วกินข๎าว
ด๎วยกัน ชํวยกันจัดกับข๎าว ระหวํางกินก็พูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กินเสร็จชํวยกันเก็บ 

ชํวยกันล๎าง  

  

ÿ ดหูนงั การนั่งดูหนังด๎วยกันกับลูก ก็ถือเป็นการใช๎เวลารํวมกันเหมือนกัน ดูเร่ืองเดียวกัน พูดคุย
แลกเปลี่ยนสิ่งท่ีได๎ดูด๎วยกัน  

  

  การหาอะไรทําในครอบครัวรํวมกัน เป็นเรื่องสําคัญมากที่ไมํควรละเลย อยําคิดวํากอ็ยูํด๎วยกันทุกวัน

อยูํแล๎วจะต๎องทําอะไรอีก เพราะการอยูํด๎วยกันไมํได๎หมายความวาํจะเข๎าใจกันและกัน ถ๎าเราไมํมีสิ่งท่ีทํา

รํวมกัน เราก็จะไมํได๎รูว๎ําลูกเราคิด และร๎ูสึกอะไร อยํางไร ฉะนั้นไมํวําลูกจะโตแคไํหน ก็ต๎องมีกิจกรรม

รํวมกันนะคะ  

 

 

ทีม่า : http://motherandcare.in.th 
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 เรื่องที ่2 เดก็ปว่ย ตอ๎งปว่ยแคไํหน? ถงึหยดุเรยีน 

 

 

  เมื่อถึงเวลาท่ีลูกต๎องไปเรียนร๎ูสิ่งใหมํๆ เพื่อนใหมํๆ ในโรงเรียนแล๎ว ลูกจะได๎พบเจอเพื่อนท่ี

หลากหลาย และประสบการณ๑ท่ีมากมาย แตํสิ่งท่ีเลี่ยงไมํได๎เมื่อลูกเข๎าเรียนแล๎วกค็ือ อาการป่วยนั่นเอง

คํะ เมื่อ เด็กปว่ย พํอแมํก็จะเกิดคําถามขึน้มาในหัววําลูกป่วยขนาดนี้ ควรจะให๎ลูกหยุดเรียนเพื่อพักผํอน

อยูํบ๎านดีไหมนะ? ควรจะหยุดเรียนจนกวําลูกหายสนิทเลยหรือเมื่อดีขึ้นแล๎วก็ไปเรียนได๎? เด็กป่วย ควร

จะป่วยขนาดไหนถึงควรหยุดเรียน? แล๎วถ๎าหยุดเรียนบํอยๆ แล๎วเรียนไมํทันเพื่อนจะทําอยํางไร? แตํถ๎า

ไมํหยุดเรียนแล๎วลูกเราจะไปรับเชื้อมาเพิ่มหรือไมํ? ไหนจะกังวลอีกวําจะไปแพรํเชื้อให๎เพื่อนๆ อีก 

ทีมงาน Amarin Baby&Kids  เลยมีแนวทางมาประกอบการตัดสินใจของแมํๆ คํะ 

เดก็ปว่ย ตอ๎งปว่ยแคไํหน? ถงึหยดุเรยีน 

► ลกูมไีข ๎

ไข๎ คืออาการซึ่งรํางกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นกวําปกติ (เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) เป็นปฏิกริยาตอบสนอง

ของรํางกายเมื่อมีการติดเชื้อโรคหรือมีการเจ็บป่วยจากสาเหตุบางสาเหตุ โดยไข๎จะเกิดอยูํเพียงชั่วคราว

เฉพาะในชํวงท่ีเกิดโรคหรือมีการเจ็บป่วย 

  เด็กป่วย ที่มีไข๎เกิน 38 องศา ควรให๎หยุดเพื่อพักผํอนอยูํท่ีบ๎าน อาการไข๎บํงบอกวํารํางกายของ

ลูกกําลังตํอสู๎กับเชื้อโรคตํางๆ ที่เข๎ามาสูํรํางกาย จึงทําให๎รํางกายของลูกมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อและรับ

http://www.amarinbabyandkids.com/
https://www.amarinbabyandkids.com/parenting/baby/fever-newborn-kids/
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เชื้อเข๎ามาเพิ่ม นอกจากเสี่ยงจากการติดเชื้อเพิ่มแล๎ว ลูกจะเรียนโดยไมํมีสมาธิในการเรียนเมื่อมีไข๎อีกด๎วย

คํะ ดังนั้นจึงควรให๎ลูกหยุดเรียนจนกวําจะหายไข๎ และเมื่อลูกหายจากอาการไข๎แลว๎ ควรจะให๎หยุดตํอเนื่อง

อีกอยํางน๎อย 24 ชั่วโมง เพื่อให๎แนํใจได๎วําลูกจะไมํกลับมามีไขจ๎ากโรคเดิมอีกเมือ่ไปโรงเรียนแล๎ว 

► ลกูอาเจยีน 

อาเจียน คืออาการท่ีเกิดจากการบีบตัวของกระเพาะอาหารอยํางรุนแรง สํงผลให๎เกิดแรงขับดันให๎อาหาร

หรือน้ํายํอยท่ีอยูํในกระเพาะอาหารพุํงทะลักออกจากกระเพาะอาหาร ผํานหลอดอาหารเข๎าสูํลําคอและชํอง

ปากหรือชํองจมูก 

  เมื่อลูกมีอาการอาเจียน 1 ครั้งใน 24 ชั่วโมง และไมํมีอาการอ่ืนๆ รํวมด๎วยเชํน เป็นไข๎ ท๎องเสีย 

หรือซึม อาจไมํใชํอาการป่วยจากโรค แตอําจเป็นเพราะมีเสมหะค๎างอยูํท่ีลําคอ ในกรณีนี้ สามารถให๎ลูก

ไปเรียนได๎คํะ 

  แตํหากลูกอาเจียน 2 ครั้งหรือมากกวําใน 24 ชั่วโมง ควรให๎ลูกหยุดเรียนเพื่อพักผํอนและเพื่อ

เฝ้าระวังไมํให๎ลูกเกิดอาการขาดน้ําเนื่องจากอาเจียนบํอย นอกจากนี้ยังเสี่ยงตํอการแพรํเชื้อโรคไปสูํเพื่อนๆ 

ได๎อีก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : https://www.amarinbabyandkids.com  
 

https://www.amarinbabyandkids.com/parenting/toddler/kid-vomit/
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ลบัสมองคณุหน ูอนบุาล 1   

ให๎น๎องๆ ลากเส๎นตามจุดและระบายสีให๎สวยงามนะคะ 
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ลบัสมองคณุหน ูอนบุาล 2  

ให๎เด็กๆ ใช๎ดินสอเขียนเติมเส๎นบะหมี่ให๎สมบูรณ๑นะคะ 
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ลับสมองคุณหนู อนุบาล 3  

ขีด  ทับภาพท่ีควรนําไปเติมลงในชํองวํางในวงกลม 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล  

ชื่อผลงาน เป่าสีแสนสนุก 

เจ๎าของ   ด.ช.สุวิกรม  เหมือนทัพ (น๎องไพน๑)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ๎งเตรยีมอนบุาล 2 (ครตูาล)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน ระบายสีภาพ 

เจ๎าของ  ด.ญ.ณัฐภิรมณ๑  รัตนปัญญาอนันต๑ (น๎องลัคกี้)   

หอ๎งอนบุาล 1/2 (ครเูก๐)  
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ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน ปะติดภาพส๎ม 

เจ๎าของ  ด.ญ.กิรณา ตนไพศาล (น๎องมิว) 

  หอ๎งอนบุาล 2/3  (ครอูีด๊ สดุา)  

 
ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน ตํอเติมภาพ 

เจ๎าของ  ด.ช.ณัฐธกรณ๑ อมรพรวิวัฒน๑ (น๎องคาบิว)  

หอ๎งอนบุาล3/2  (ครอูีด๊ ปยิมนสั)    
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ตอน.. 6 เคลด็ลบัทีจ่ะทาํใหล๎ูกเชือ่ฟงัมากขึน้  

 

 

  พํอแมํหลายคนรู๎ดีวํา เด็กๆ มักจะท๎าทายพลังอาํนาจของคุณอยูํเสมอ ไมํวําจะด๎วยการทาํตัวดื้อ โต๎เถียง 

ทาํลายล๎างข๎าวของ และอีกสารพัดพฤติกรรมที่ลูกพยายามแสดงออกวํา เขาไมํได๎วํานอนสอนงํายอยํางที่คุณคิด 

การที่จะทําให๎ลูกสงบและยอมทําตามที่คุณบอกนั้น บางครั้งก็ยากเหมือนการเข็นครกขึ้นภูเขา เราจึงมี 6 

เคล็ดลับที่จะชํวยให๎การเข็นครกของคุณพํอคุณแมํ ไมํยากอยํางที่คิด 

 

ÿ 1. อยากให๎อีกฝ่ายเป็นอยํางไร ก็จงทาํอยํางนั้นกับเขา 

ถ๎าไมํอยากให๎ลูกเป็นปีศาจร๎ายตัวน๎อย ก็อยําทําเหมือนวํา

เขาเป็นอยํางนั้น 

เพราะสําหรับเด็กๆ แล๎ว คําพูดของคุณพํอคุณแมํมีพลังวิเศษ

อยํางมาก ถ๎าคุณอยากให๎ลูกเป็นเด็กดี ก็ควรพูดกับเขาบํอยๆ 

วํา “ลูกเป็นเด็กดีนะ” และคอยช่ืนชมเวลาที่เขาทําตัวดี เชํน 

“แมํชอบจัง เวลาลูกมาชํวยล๎างจาน” 
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ÿ 2. ให๎ทางเลือกที่นําสนใจ 

แทนที่คุณจะบอกให๎ลูกทําการบ๎านด๎วยการพูดวํา “จะทํา

การบ๎านได๎หรือยัง” หรือ “ได๎เวลาทําการบ๎านแล๎วใชํไหม” 

ลองเปล่ียนคําพูดเป็น “ลูกจะทําการบ๎านด๎วยดินสอแทํงสีเหลือง

หรือสีเขียวดีนะ” เด็กจะหันมาให๎ความสนใจในการเลือกดินสอ 

จนลืมไปวําจริงๆ แล๎ว ตัวเองไมํได๎อยากทําการบ๎านเลยสักนิด 

 

 

ÿ 3. มองเข๎าไปในตาลูก 

เมื่อลูกพยายามร๎องขอหรือตํอรองบางส่ิงบางอยําง ให๎คุณนิ่ง

แล๎วมองเข๎าไปในตาลูกด๎วยทําทางสงบแตํจริงจัง สุดท๎ายลูกจะ

หันกลับมาตํอรองกับตัวเองแทน เพราะการที่คุณมองตาเขาอยําง

นั้น หมายความวําการตํอรองของเขาจบลงแล๎ว 

 

 

 

ÿ 4. ทาํให๎ลูกหัวเราะ 

ถ๎าเจ๎าเด็กน๎อยกําลังอารมณ๑ไมํดี คุณอาจลองใช๎วิธีนั่งข๎างๆ 

เขา มองเข๎าไปในตาเขาแล๎วพูดวํา “ถ๎าลูกกําลังอารมณ๑ไมํดี ลูก

ห๎ามหัวเราะออกมานะ!” ซํ้าๆ เป็นไปได๎วําในครั้งที่ห๎าที่คุณพูด

ประโยคนี้ออกไป ลูกคุณจะต๎องกําลังหัวเราะออกมาแนํ 
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5. ทาํให๎ลูกเข๎าใจอารมณ๑ที่ตัวเองกาํลังเผชิญ 

ถ๎าคุณต๎องการทําให๎ลูกสงบลง ให๎สะท๎อนอารมณ๑ของเขา

ออกมา และแสดงให๎เห็นวําคุณเข๎าใจ และมีความเห็นอกเห็นใจ

ที่เขากําลังมีอารมณ๑เชํนนั้น เชํน “แมํเข๎าใจวําลูกกําลังโกรธ หนู

มีสิทธิ์ที่จะโกรธ เพราะถ๎าเป็นแมํ แมํก็ไมํชอบเหมือนกัน” 

 

 

 

ÿ 6. เบาเสียงของคุณลง 

เวลาที่คุณกําลังโต๎เถียงกับลูก แทนที่จะพยายามสํงเสียงดัง

ขึ้น ให๎คุณลองปรับน้ําเสียงให๎นุํมและเบาลง นั่นจะทําให๎ลูกคุณ

เปิดใจรับฟังและคิดตามได๎มากขึ้น เมื่อลูกยอมรับฟังและคิดตาม 

เขาก็จะไมํโต๎เถียงหรือตะโกนเพื่อแสดงการตํอต๎านออกมาเชํนกัน 

 

 

 

ทีม่า : https://aboutmom.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 

 
หอ๎ง Nursery  (ครนูุมํ, ครตูาล) 

ตอน......ไปเซเวนํ !! 

น๎องมาเฟีย : หนูไปเซเวํนมาคํะ 

น๎องเจิน : ไปซื้อขนมหรอคะ 

น๎องมาเฟีย : ไปซื้อเอลซําคํะ 

น๎องเจิน : ต๎องไปซื้อท่ีเกาหลีนะ 

ครูนุํม  : ต๎องนั่งอะไรไปคะ 

น๎องมาเฟีย : ไมํมีเครื่องบินนะ 

น๎องเจิน : เดี๋ยวน๎องเจินพามาเฟียเดินข๎ามทะเลไป 555 

 

หอ๎ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......ไขแํกว๎มา๎ ? 

น๎องมาร๑ติน : คุณครูหนูเห็นไขํแก๎วม๎าท่ีชะอําครับ 

ครูปัด  : ไขํอะไรนะคะน๎องมาร๑ติน 

น๎องมาร๑ติน : ไขํแก๎วม๎าไงครูปัดท่ีมันมีสีชมพูครับ 

ครูปัด  : ไขํเยี่ยวม๎าหรือเปลําคะ 

น๎องมาร๑ติน : เอ่ิม !! ใชํครับ ไขํเยี่ยวม๎า แตํวํามันมี ไขํไกํ ไขํเป็ด ไขํไดโนเสาร๑ ด๎วยนะครับ 

 

หอ๎ง K.1/2 (ครเูก๐) 

ตอน.......สปัปะหลาด !! 

 ขณะตื่นตอนชํวงบําย 

ครูเก๐  : วันนี้มีเด็กๆ ไมํนอนกลางวันด๎วยคํะ ถ๎าเด็กๆ ไมํนอนกลางวันสมองจะไมํได๎พักผอํน 

นะคะ  

เด็กๆ  : คํะทีหลังหนูจะนอนกลางวัน 

ครูเก๐  : เด็กๆ ทราบไหมคะวํามีอะไรอยูํในหัวของเรา 

เด็กๆ  : ไมํทราบคํะ 

ครูเก๐  : สะ อะไรคะ? 

น๎องปันปัน : สัปปะหลาดครับ 555 

ครูเก๐  : ไมํใชํคํะลูก เคา๎เรียกวําสมอง 555 
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หอ๎ง K.1/3 (ครอูอม) 

ตอน.......ก. เอ๐ย ก.ไก ํ

 ขณะท่ีครูออมพาเด็กๆ ทํอง ก-ฮ 

ครูออม, เด็กๆ : ก.เอ๐ย ก.ไกํ ข.ไขํอยํูในเล๎า ฃ.ขวดของเรา  

น๎องกีต๎าร๑ : ค.ควายขึงขัง ฅ.คนเข๎านา ! 

ครูออม  : อะไรนะคะน๎องกีต๎าร๑ 

น๎องกีต๎าร๑ : ค.ควายขึงขัง ฅ.คนเข๎านา   

ครูออม  : ไมํใชํแล๎วคํะ ค.ควายเข๎านา ฅ.คนขึงขัง นะคะ 

ครูออม, เด็กๆ : หัวเราะท่ีกีต๎าร๑ พูดผิด 

 

หอ๎ง K.1/4 (ครกูุ๏ก) 

ตอน......ของเราสวยมาก !! 

น๎องสมาร๑ท : พอร๑ชเราเขียนสวยไหม 

น๎องพอร๑ช : ไมํสวย 

น๎องสมาร๑ท : ไมํใชํ เราเขียนสวยมากนะ 

น๎องพอร๑ช : ใครบอก 

น๎องสมาร๑ท : คุณครูบอกเรา 

น๎องพอร๑ช : อ้ืม! เราก็วํามันสวยดีนะ 

น๎องสมาร๑ท, น๎องพอร๑ช : คุณครูบอกเรา 

 

หอ๎ง K.2/1 (ครปูกุ) 

ตอน.......ผมทรงใหม ํ! 

เพื่อนๆ  : ดรากอน ตัดผมทรงอะไร 

น๎องดรากอน : ทรงเดินเข๎าถ้ําครับ สบายมากครับ  

เพื่อนๆ  : 555 

น๎องดรากอน : ไปตัดเลย ประหยัดด๎วยนะครับ 555 
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หอ๎ง K.2/2 (ครตูิง่) 

ตอน........พดูไมชํดั ! 

 จงเขียนคําศัพท๑  = r-a-t แรท หน ู  

น๎องช็อปเปอร๑ : rat แรด หนู 

น๎องซ ี  : ไมํถูกต๎อง ไมํใชํ “แรด” นะ “แรท” ตาํงหาก 

น๎องช็อปเปอร๑ : ก็เราพูดไมํชัดไง 

น๎องออมสิน : 555 

 

หอ๎ง K.2/3 (ครอูี๊ด สดุา) 

ตอน........“ใสกํางเกง” 

วันหนึ่งเด็กๆ เรียนกับ T.philippe 

T philippe  : who use  the hose. 

น๎องพันไมล๑ : สไปเดอร๑แมน 

T philippe :  no.fireman not spiderman. 

 

หอ๎ง K.3/1 (ครพูงษ๑) 

ตอน.......ขนม ! 

น๎องแมชชีน  : ครูพงษ๑ครับรู๎ไหมครับ สุนัขมันฉลาดมากเลย 

ครูพงษ๑   : มันทําอะไรหรอคะ  

น๎องแมชชีน   : แมชชีนเอาขนมใสํกระเป๋ากางเกงไว๎มันกเ็อาปากหาจนเจอ รู๎ไหมครับจมูก 

มันดมกลิ่นเกํงมากเลยครับ 

น๎องกัปตัน  : นํากินจัง ขนมอรํอยแนํเลย 

น๎องจินฟา   : ครูพงษ๑กับน๎องยูอมยิ้มทําไมครับ  

น๎องแมชชีน   : มันคือ...ขนมสุนัข 555 

 

หอ๎ง K.3/2 (ครอูี๊ด ปยิมนสั) 

ตอน.......คณุแมไํมใํชรํมํ !  

 เช๎าวันหนึ่งขณะท่ีคุณครูเลําเรื่องทีมหมูป่าที่เข๎าไปติดอยูํในถ้ําให๎เด็กๆ ฟังด๎วยความสนใจ 

ครูอ๊ีด  : เด็กๆ ถ๎าครูอ๊ีดไปติดอยูํในถ้ําเด็กๆ จะไปชํวยครูไหมคะ 

เด็กๆ  : ชํวยคํะ ชํวยครับ 
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น๎องพอร๑ช : ไมํชํวยครับ 

ครูอ๊ีด  : ทําไมลํะคะ 

น๎องพอร๑ช : อ๎าว! เดี๋ยวก็ไปติดด๎วยกันกับครูนํะสิครับ 

 

หอ๎ง K.3/3 (ครปูุย๋) 

ตอน.......ดบัเบิล้ ร. 

ครูปุ๋ย  : สอนเด็กๆ เขียนคําวํา สวรรค๑ และให๎เด็กเขียนและพูดตาม 

   ส-ว-ร-ร-ค-   î จากนั้นครูปุ๋ยบอกเด็กๆ ร. สองตัว เราเรียกวํา รร (ร.หัน)   
น๎องณัน : ครปุู๋ยครับเขาเรียกวํา ดับเบิ้ล ร. ตํางหากครับ  

ครูปุ๋ย  : 555 ดับเบิ้ลเขาใช๎ในภาษาอังกฤษคํะ 

 

 

 

กจิกรรม Art & Cooking 

 

 

กจิกรรม Cooking (แซนวชิทนูาํ) 

 

 

กจิกรรม Cooking (ขา๎วตม๎ไก)ํ 
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กจิกรรม Cooking (ขา๎วผดัอเมรกินั) 

 

 

กจิกรรม Cooking (วุน๎น้าํหวาน) 

 

 

กจิกรรม Electone 

 

 

กจิกรรม Little Lab 

 

 

กจิกรรม Music Orff Fun 

 

   

กจิกรรม Nutty Scientist 
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กจิกรรม Play & Learn 

 

กจิกรรม The Cutie Chef 

 

 

กจิกรรมเทควนัโด 

 

 

กจิกรรมวนัไหวค๎ร ู

 

 

กจิกรรม นาฏศลิป ์

1 

 

กจิกรรม ภาษาจนี 
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หอ๎งบทบาทสมมตุ ิ

 

กจิกรรม เคลอืบฟลอูอไรด๑ 

 

 

ฝา่ยสขุาภบิาลอาหารและสิง่แวดลอ๎ม เขตราษฎร๑บูรณะ เขา๎ตรวจประเมนิสขุลกัษณะสถานที่ 

ประกอบอาหาร การสุมํตรวจอาหาร มอืผูส๎มัผสัอาหาร 

 

 

  

 


