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ขอขอบคณุบรษิทั นโีอ คอร๑ปอเรท จ ากดั 

มอบผลติภณัฑ๑ดนีีค่ดิส๑  เจลลา๎งมอืแบบไมใํชน๎้ า 

ขนาด 450 มลิลลิติร จ านวน 180 ขวด ใหก๎บัโรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑ 

เมือ่วนัพธุ ที ่9 กนัยายน 2563 

 

 

 โรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑ เลขที ่4 ซอยประชาอทุศิ 29 ถนนประชาอทุศิ  

แขวง/เขต ราษฎร๑บรูณะ กรงุเทพฯ 10140 โทร.(02)427-9875   

www.sangaree.ac.th E-mail : sangaree@sangaree.ac.th Facebook : อนบุาลแสงอารยี๑ 

 



 
 

1 

 
 

  สวัสดีคํะ..จุลสารฉบับนี้เป็นจุลสารเดือนกันยายน เนื่องจากขณะนี้เข๎าสูํฤดูฝนกันแล๎วนะคะ สภาพ

อากาศท่ีเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น อาจจะท าให๎เกิดโรคตํางๆได๎งํายและรวดเร็ว ด๎วยความเป็นหํวงตํอ

เด็กๆและผู๎ปกครอง ควรหมั่นดูแลรักษาสขุภาพรํางกายให๎แข็งแรง และให๎ระมัดระวังป้องกันตัวเองจาก

โรคท่ีมักจะพบได๎บํอยในชํวงฤดูฝนนะคะ ส าหรับจุลสารฉบับนี้ ขอเชิญอํานสาระตํางๆ ที่มีประโยชน๑ได๎

แล๎วคํะ 

ปรัชญาโรงเรียน คอลัมน๑ เรื่อง หน๎า 

สํงเสริมความเป็นไทย 

IQ 
ท่ัวทิศท่ัวไทย พํอแมํต๎องรับมือ! 5 โรคหน๎าฝนท่ีเด็กเสี่ยงเป็น

มากท่ีสุด 
2 

ใฝ่หาความรู ๎

IQ AQ SQ 

 

ขําวสารโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียน 6 

สรรหามาเลํา 

เรื่องที ่1 7 ทักษะฝึกฝนให๎ลูกเกํงภาษา 

เหมือนจบออกมาจากโรงเรียนนานาชาติ 12 

เรื่องที ่2 สนุกกับงานบ๎าน สร๎างทักษะสมอง 

EF 14 

ลับสมองคุณหนู ฝึกสมองประลองปัญญา 16 

เรื่องของหนู ผลงานสร๎างสรรค๑ของเด็กๆ 19 

ควบคูํจริยธรรม MQ ของดีข๎างวัด 10 เคล็ดลับสร๎างลูกให๎เป็นเด็กจิตใจดี 21 

น าพาสูํความสุข EQ คุณหนูค้ า..ข า หวัเราะกบัความนาํรกัของเดก็ๆ 23 

บ.ก.+ครูจ๊ิบ/คอลัมน๑+ครพูงษ๑,ครปัูด,ครอ๎ูอ,ครปุู๋ย,ครูก๎ุง/พิมพ๑+ครูนัท/ตรวจทาน+ครูนก,ครูตู๐/โรเนียว+ครูปู 
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เมื่อเข๎าสูํหน๎าฝนอยํางเป็นทางการ แตํอากาศบ๎านเราก็ยังคงแดดจ๎า อากาศร๎อน ฝนตก อากาศ

เปลี่ยนแปลงบํอย จนอาจท าให๎เจ๎าตัวน๎อยไมํสบายได๎คํะ เพื่อชํวยให๎คุณพํอคุณแมํรับมือกับโรคหน๎าฝน

และป้องกันไมํให๎ลูกป่วยได๎ มาท าความรู๎จักกับ 5 โรคหน๎าฝน จะมีโรคอะไรท่ีเป็นโรคยอดฮิตและพํอแมํ

ต๎องระวังบ๎าง ไปท าความรู๎จักกันเลยคํะ 

5 โรค ทีเ่ดก็เสีย่งเป็นมากทีส่ดุในหนา๎ฝน 

โรคไข๎หวดัใหญ ํ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกิดจาก การติดเชื้อไวรัสอินฟลู เอนซา 

(Influenza virus) อาการท่ีรุนแรง

มากกวําไข๎หวัดธรรมดา โดยสังเกตได๎จาก

อาการท่ีส าคัญคือ มีไข๎สูงติดกันหลายวัน

โดยเฉพาะในเด็กจะมีไข๎สูงลอยเกินกวํา 

39-40 องศาเซลเซียสติดตํอกัน 3-4 วัน 

ปวดเมื่อยกล๎ามเนื้อ อํอนเพลียอยํางมาก 

และเบ่ืออาหาร 

วิธีป้องกัน ต๎องฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ไข๎หวัดใหญํ ควรฉีดประมาณ 1-2 

เดือนกํอนฤดูกาลระบาดของโลกในทุก ๆ 

ปี และสามารถฉีดได๎ในเด็กอายุตั้งแตํ 6 

เดือนขึ้นไป 
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   โรคมอืเทา๎ปาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกิดจากเชื้อไวรัส (Enterovirus 

71, Coxsackie) พบมากในฤดู

ฝน อาการของโรค เด็กจะมีไข๎ 

ผื่น ตุํมน้ าใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท๎า 

แผลในปาก กระพุ๎ งแก๎ม ลิ้น 

เหงือก บางรายอาจมีผื่นท่ีขา และ

ก๎นรํวมด๎วย พบมากในเด็กอายุ 6 

เดือน ถึง 3 ปี (อนุบาลถึง

ประถม) อาการมักหายได๎เอง

ภายใน 3-10 วัน 

เมื่อเป็นโรคมือเท๎าปากแล๎ว เด็กบางคน

จะทานอาหาร และน้ าไมํคํอยได๎ เพราะเจ็บ

ปากมาก ซึ่งแม๎แตํน้ าลายก็ไมํยอมกลืน ท าให๎

เกิดภาวะขาดน้ า ดังนั้นอยําให๎เด็กมีไข๎สูง

เกินไป เพราะอาจจะชักได๎ บางรายอาจมี

ภาวะแทรกซ๎อนตามมา โดยเฉพาะเด็กอายุต่ า

กวํา 5 ปี เชํน สมองอักเสบ เยื้ อหุ๎มสมอง

อักเสบ คุณพํอคุณแมํต๎องสังเกตอาการ เมื่อ

ผิดปกติต๎องรีบพาพบแพทย๑ทันที   

วิธีป้องกัน ผู๎ปกครองควรดูแลลูก

ในเรื่องอาหาร น้ าดื่ม และถ๎าไมํ

จ า เป็นไมํควรให๎ลูกไปอยูํใน

สถานท่ีแออัด และควรมีกระติก

น้ า หรือแก๎วน้ าสํวนตัวให๎ลูกไป

ใช๎กินท่ีโรงเรียนด๎วย รวมถึ ง

ปลูกฝัง และฝึกให๎ลูกใช๎ช๎อน

กลางขณะรับประทานอาหารทุก

ครั้งไมํวําจะท่ีโรงเรียน หรือท่ี

บ๎านก็ตาม 



 
 

4 

   โรคไขเ๎ลอืดออก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      โรคอสีกุอใีส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     โรคไอพดี ี(IPD) และปอดบวม 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นโรคที่มี “ยุงลาย” เป็นพาหะน า

โรค มีโอกาสเป็นได๎ทั้งเด็ก ถ๎าได๎รับ

เชื้อแล๎ว จะมีไข๎สูงเกิน 3 วันขึ้นไป 

ตา และหน๎าจะเร่ิมแดง มคีวามรู๎สึก

อํอนเพลีย และปวดท๎อง กินยาลดไข๎

เทําไหรํก็ไมํได๎ผล ปวดเมื่อยตามตัว 

วิธีป้องกัน อยําให๎ยุงกัดและอยําให๎ยุง

เกิด ด๎วยการจ ากัดแหลํงเพาะพันธุ๑

ยุงลายให๎หมดสิ้น และอยํารอให๎เกิด

อาการท่ีรุนแรงกํอนแล๎วจึงมาพบแพทย๑ 

เชํน เป็นไข๎สูงเกินไป ช็อก หรือมี

ปัญหาเลือดออกงําย ต๎องรีบพาลูกมา

พบแพทย๑ทันที 

อาการของโรค ผู๎ป่วยจะมีไข๎ เป็นผื่นแดง และมีตุํมน้ าใสเกิดขึ้นตามตัว โดยเริ่มจากบริเวณ

ท๎อง ลามไปตามต๎นแขน ขา และใบหน๎า หลังจากนั้นจะเกิดเป็นสะเก็ด และแผลเป็นขึ้นได๎ 

มักหายได๎เองประมาณ 2-3 สัปดาห๑ 

วิธีป้องกัน ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ซึ่งมีประสิทธิภาพคํอนข๎างดี เริ่มฉีดในเด็ก

ตั้งแตํ 1 ขวบเป็นต๎นไป และจะกระตุ๎นอีกครั้งในตอน 4 ขวบ ซึ่งเป็นวัคซีนเสริม ยังไมํ

ก าหนดเป็นมาตรฐานที่เด็กทุกคนจะต๎องฉีด 

คือโรคติดเชื้อชนิดรุนแรงท่ีมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ “นิวโมคอคคัส” ท าให๎เกิดการ

ติดเชื้อในกระแสเลือดและท่ีเยื้อหุ๎มสมอง ซึ่งมีความรุนแรง และอาจท าให๎เด็กพิการ หรือ

เสียชีวิตได๎ โดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุต่ ากวํา 2 ปี      
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     โรคไอพดี ี(IPD) และปอดบวม (ตอํ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา www.rakluke.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ๎าติดเชื้อท่ีระบบประสาท เชํน เยื้อหุ๎มสมองอักเสบ เด็กจะมีไข๎สูง ปวดศีรษะรุนแรง 

คลื่นไส๎ อาจเจียน คอแข็ง เด็กเล็กจะมีอาการงอแง ซึม และชักได๎ สํวนการติดเชื้อในกระแสเลือด 

เด็กจะมีไข๎สูง งอแง ถ๎ารุนแรงอาจท าให๎ช็อก และเสียชีวิตได๎ อยํางไรก็ดีถ๎ามีอาการดังกลําวควร

รีบพามาพบแพทย๑ทันที    

วธิีปอ้งกนั ปัจจุบันมีวัคซีนฉีดให๎เด็กอายุต่ ากวํา 2 ปี เด็กทารก

ควรเร่ิมฉีดเมื่ออายุได๎ 2 เดือนขึ้นไป และฉีดเข็มตํอไปเมื่ออายุได๎ 

4, 6 และ 12-15 เดือน โดยเด็กเล็กที่มีอายุต่ ากวํา 5 ปี ที่มีโรค

ประจ าตัว หรือภูมิคุ๎มกันบกพรํอง มีความเสี่ยงสูง วัคซีนจึงส าคัญ    
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      โรงเรียนขอแจ๎งมาตรการป้องกันโรคติดตํอ ดังนี้ หากพบวําเด็กมีอุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป 

หรือมีอาการ ไอ มีน้ ามูก หอบเหนื่อย จมูกไมํได๎กลิ่น หรือลิ้นไมํรู๎รสชาติ ทางโรงเรียนจะด าเนินการ 

ดังนี ้

- โรงเรียนจะแยกเด็กไว๎ในสถานที่ ท่ีโรงเรียนจัดเตรียมไว๎ให๎  

- โรงเรียนจะบันทึกรายชื่อ อาการป่วย และประวัติเสี่ยง สํงให๎ทางสาธารณสุข 

- แจ๎งผู๎ปกครองมารับและพาไปพบแพทย๑ หรือ ให๎หยุดเรียนจนกวําจะหายเป็นปกติ 

 

 

  ผู๎ปกครองสามารถช าระคําเลาํเรียน โดยผํานชํองทางตํางๆ ได๎ดังนี ้

1. โดยการโอนเงินผํานธนาคาร ชื่อบญัช ีโรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑ 

- ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ เลขที่ 153-2-05443-2      

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

หลังจากโอนเงินเรียบร๎อยแล๎วกรุณาสํงมาท่ี E-mail : sangaree@sangaree.ac.th, หรือ Line @sangaree 

2. ผู๎ปกครองสามารถช าระด๎วยเงินสด หรือด๎วยบัตรเครดิตท่ีโรงเรียนได๎นะคะ 

และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งนะคะ 

  กรณีผู๎ปกครองท่ีฝากคําเลําเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจาก

บุคลากรทํานนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบคํะ 

  ผู๎ปกครองนักเรียนอนุบาล 3 ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน ขอความกรุณาช าระคําเรียน

ท้ังหมดกํอนนะคะ และสามารถขอใบรับรองได๎ไมํเกินคนละ 2 ฉบับ หากต๎องการเพิ่มเติมจะมีคําใช๎จําย

ฉบับละ 100 บาทคํะ และส าหรับผู๎ปกครองนักเรียนระดับชั้นอื่น ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน จะมี

คําใช๎จํายในการออกเอกสารฉบับละ 100 บาทคํะ 
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 วนัจนัทร๑ที ่28 - วนัพุธที ่30 กนัยายน 2563 ครจูิบ๊และครูลดั เข๎า้รบัการอบรมเรื่อง อบรม

เชงิปฏบิตักิารครผููส๎อนระดับปฐมวยั การพัฒนาอจัฉรยิภาพทางคณติศาสตร๑ 

ดว๎ยจนิตณติ (Unlocking child’s genius) ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตหว๎ยขวาง กรงุเทพมหานคร 
 

 

  จุดรับ-สํงนักเรียน 

    ทางโรงเรียนขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองทุกทําน ไมํขึ้นอาคารเรียน ให๎รับ-สํงนักเรียนใน

บริเวณท่ีทางโรงเรียนก าหนดไว๎ให๎ ขอขอบคุณในความรํวมมือคํะ 

  เวลารับ-สํงนักเรียน 

- กรณีเด็กเรียนพิเศษการบ๎านอยํางเดียว ดังนี้ 

1. เตรียมอนุบาล – อนุบาล 1 กรุณามารับ เวลา 15.00 น. เป็นต๎นไป 

2. อนุบาล 2 – 3   กรุณามารับ เวลา 15.30 น. เป็นต๎นไป 

- ส าหรับเด็กท่ีเรียนกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ สามารถมารับเวลาหลังเลิกเรียนกิจกรรมนั้นๆ 

- ส าหรับรถโรงเรียนท่ีสํงนักเรียนหลังเลิกเรียน มี 2 รอบ 

- รอบแรก รถออกเวลา 14.50 น. 

- รอบสอง รถออกเวลา 16.30 น. 

  โรงเรียนได๎มีการปรับปรุงและซํอมแซมจุดตํางๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 

 ติดตาขํายกันนก 

 เปลี่ยนแผํนมุงหลังคารอบอาคารฝั่งอนุบาล 

 ท าความสะอาดดูดฝุ่นเครื่องฟอกอากาศทุกห๎องเรียน 

 ซํอมแซมราวระเบียงชั้น 2 ฝั่งอนุบาล 

 ซํอมแซมกันสาด เช็คน้ ารั่วหลังคาห๎องน้ าหญิง ฝั่งอนุบาล 

 



 
 

8 

 

  - 

 

  สอบกลางภาคของภาคเรียนที่ 1/2562 ดังนี้ 

- วันจันทร๑ท่ี 21 - วันพุธท่ี 23 กันยายน 2563   วิชาภาษาอังกฤษ 

  - วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 วิชาความพร๎อมและวิชาภาษาไทย 

  - วันศุกร๑ ที่ 25 กันยายน 2563 วิชาคณิตศาสตร 

 โครงการ หนูเป็นเดก็ไทย จัดกิจกรรมมารยาทงาม ได๎แกํ มีการสอนการไหว๎สวย, เมื่อเดินผําน

ผู๎ใหญํก๎มศีรษะ ให๎แกํเด็กๆ ในชํวงเข๎าแถวตอนเช๎าคํะ 

  โครงการหนนูอ๎ยพอเพยีง จัดกิจกรรมการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา ได๎แกํ น ากลํองนมหรือกลํอง

น้ าผลไม๎ท่ีบริโภคแล๎วแกะล๎างให๎สะอาด เพื่อน าไปมอบให๎กับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก

สภากาชาดไทย และน าขวดน้ าพลาสติกท่ีใช๎แล๎ว เพื่อน าไปรีไซเคิลเป็นไตรจีวรพระ บริจาคท่ีวัดจากแดง 

ต าบลทรงคะนอง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการคํะ 

   โครงการสํงเสริมอัตลักษณ๑และเอกลักษณ๑ของโรงเรียน ได๎แกํ กิจกรรมดาวเด็กดี โดยมีการ

สอนความเคารพผู๎ใหญํ รู๎จักแบํงปันเอ้ือเฟื้อ มีความกตัญ๒ู พูดจาไพเราะและร๎ูจักประหยัดคํะ  

  โครงการหนูเป็นเด็กไทย กิจกรรมเด็กดีมีวินัยและมีจิตอาสา ได๎แกํ การเก็บของใสํวนตัวให๎

เรียบร๎อย การเก็บของเลํนเข๎าท่ีให๎เรียบร๎อย การเข๎าแถวให๎เรียบร๎อย การควบคุมอารมณ๑และพฤติกรรม

ของตนเอง ชํวยเก็บโต๏ะเก๎าอี้ ชํวยเก็บอุปกรณ๑การเรียน ชํวยเก็บขยะรอบบริเวณโรงเรียนคํะ  

 

 ขอขอบคณุบริษทั นีโอ คอร๑เปอร๑เรท จ ากดั มอบผลติภณัฑ๑ดนีีค่ดิส๑ เจลลา๎งมอืแบบไมใํชน๎้ า 

ขนาด 450 มลิลลิติร จ านวน 180 ขวด ใหก๎ับโรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑ เมือ่วนัพุธ ที ่9 กนัยายน 

2563 
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รายการอาหารกลางวนั ประจ าเดอืน กันยายน พ.ศ.2563  

รายการอาหารประจ าสัปดาห๑ท่ี 1 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

อ.1 ก.ย. 

63 
ข๎าวต๎มทรงเครื่อง 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวสวย+ต๎มซุปไกํ+ 

ถั่วเขียวต๎มน้ าตาล 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด

หัวไชเท๎า 

พ.2 ก.ย. 

63 
เกี๊ยวน้ า 

นม UHT+ขนมปัง

สอดไส๎ครีม 

ข๎าวผัดแฮม+แกงจืด

เต๎าหู๎ผักกาดขาว+ 

สาคูเปียกข๎าวโพด 

ผลไม ๎
ผัดมักกะโรนีก๎ุง+

น้ าซุป 

พฤ.3 ก.ย. 

63 
ข๎าวสวย+ไขํเจียว 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืด 

วุ๎นเส๎น+ปูอัดนึ่ง+

ฟักทองแกงบวด 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+แตงกวา

ผัดใสํไขํ 

ศ.4 ก.ย. 

63 
---------------  วันหยุดพิเศษชดเชยสงกรานต๑ ตามมติ ครม.  --------------- 

รายการอาหารประจ าสัปดาห๑ท่ี 2 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํง

บาํย 

อาหารเยน็ 

จ.7 ก.ย. 

63 
----------------  วันหยุดพิเศษชดเชยสงกรานต๑ ตามมติ ครม.  ---------------- 

อ.8 ก.ย. 

63 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดไขํน้ า 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวผัดรวมมิตร+น้ าซุป+

สาคูเปียกข๎าวโพด 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไส๎กรอก

ผัดเปร้ียวหวาน 

พ.9 ก.ย. 

63 

เส๎นใหญํน้ า 

หมูสับ 
นม UHT+เวฟอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดฟัก+ 

ไกํทอด+มันต๎มน้ าตาล 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัดบวบ

ใสํไขํ 

พฤ.10 

ก.ย. 63 
ข๎าวต๎มทรงเครื่อง 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

บะหมี่น้ าหมูแดง+ 

วุ๎นน้ าหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด

เต๎าหู๎ไข ํ
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ศ.11 ก.ย. 

63 

ข๎าวสวย+แกงจืด

สาหรําย 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดไขํน้ า+

หมูยอทอด+กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎ ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า 

รายการอาหารประจ าสัปดาห๑ท่ี 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.14 ก.ย. 

63 
เกี้ยมอี๋น้ า 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวไกํตุ๐น+ 

ลอดชํองน้ ากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไขํเจียว

หมูสับ+น้ าซุป 

อ.15 ก.ย. 

63 
ข๎าวต๎มทรงเครื่อง 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวผัดอเมริกัน+น้ าซุป+

เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ก๐วยเตี๋ยวผัดซีอ๊ิว+ 

น้ าซุป 

พ.16 

ก.ย. 63 

ข๎าวสวย+แกงจืด

วุ๎นเส๎น 

นม UHT+ขนมปัง 

สอดไส๎ครีม 

ข๎าวผัดไส๎กรอก+น้ าซุป+ 

วุ๎นน้ าหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดหัวไชเท๎า 

พฤ.17 

ก.ย. 63 

ข๎าวสวย+ผัดผัก

กะหล่ าปลี 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวสวย+ไขํพะโล๎+ 

กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎

ผัดมักกะโรนี+ 

น้ าซุป 

ศ.18 

ก.ย. 63 

ข๎าวต๎ม+ 

กุนเชียงทอด 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดเต๎าหู๎

ไขํ+ไกํทอด+สาคูเปียก

น้ ากะทิ 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+กะเพรา 

ไกํสับ+น้ าซุป 

รายการอาหารประจ าสัปดาห๑ท่ี 4 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.21 ก.ย. 

63 
เกี๊ยวน้ า 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ+ 

รวมมิตรน้ าแดง 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

ไกํผัดเปร้ียวหวาน 

อ.22 ก.ย. 

63 
โจ๏ก 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืด

สาหรําย+ไกํทอด+ถั่ว

เขียวต๎มน้ าตาล 

ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

พ.23 ก.ย. 

63 

ข๎าวสวย+แกง

จืดไขํน้ า 

นม UHT+ขนมปัง 

เวเฟอร๑ 

ข๎าวอบกุนเชียง+น้ าซุป+ 

วุ๎นน้ าหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ต๎มย าไกํ

ใสํเห็ด 
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พฤ.24 

ก.ย. 63 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวสวย+ต๎มจับฉําย+ 

ปูอัดนึ่ง+ฟักทอง

แกงบวด 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+แกงจืดวุ๎น

เส๎น 

ศ.25 ก.ย. 

63 

บะหมี่น้ า

ลูกชิ้นปลา 

นม UHT+ 

โดนัท 

ข๎าวสวย+ผัดผักกาดขาว+ 

ไขํเจียว+กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แตงกวา

ผัดใสํไขํ 

รายการอาหารประจ าสัปดาห๑ท่ี 5 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.28 

ก.ย. 63 

ข๎าวสวย+ 

ต๎มเลือดหม ู

ใสํผักต าลึง 

นม UHT+ขนมปัง

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืด

ผักกาดขาว+หมูบะชํอ

ทอด+ลอดชํองน้ ากะทิ 

ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัด

ผักกาดขาวหมู

สับ 

อ.29 

ก.ย. 63 
ซุปมักกะโรนี 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวผัดสับปะรด+แกงจืด

กะหล่ าปลี+วุ๎นน้ าหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไขํเจียว

หมูสับ 

พ.30 

ก.ย. 63 
ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า 

นม UHT+ขนมปัง

สอดไส๎ครีม 

ผัดมักกะโรนีใสํไส๎

กรอก+รวมมิตรน้ าแดง 
ผลไม ๎ ข๎าวต๎มทรงเครื่อง 

 

 

 เรื่องที ่1 7 ทกัษะฝกึฝนใหล๎กูเกงํภาษา เหมอืนจบออกมาจากโรงเรยีนนานาชาติ 
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ปัจจุบันภาษาเข๎ามามีบทบาทในชีวิตเรามากเลยนะคะ ถ๎าเด็กคนไหนเกํงภาษาแล๎วลํะก็ เหมือน

ได๎ใบเบิกทางสูํอนาคตท่ีดี เพราะสิ่งนี้จะชํวยให๎ลูกของเราได๎รับโอกาสได๎งานดีๆ เงินเดือนสูงๆ และ

ท่ีส าคัญสามารถใช๎ทักษะทางภาษาเพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ๑ตําง ๆ ได๎ด๎วย คุณแมํคุณพํอต๎องมา

ให๎ความส าคัญเร่ืองภาษาของลูกตั้งแตํยังเด็กๆ เพราะเราสามารถเสริมทักษะภาษาของลูกได๎แตํอายุยัง

น๎อยคํะ  

7 ทกัษะงาํยๆ เพือ่อนาคตทีด่ขีองลกูกนันะคะ 

 

อาํนหนงัสือใหล๎ูกเหน็อยูเํสมอ ๆ  ใช๎ค าพูดท่ีถูกต๎องและเข๎าใจงําย มีมุมหนังสือเป็นมุม

โปรดท่ีคุณพํอคุณแมํจะพาลูกไปนั่งท ากิจกรรมด๎วยกัน รวมถึงการชักชวนให๎ลูกอํานหนังสืออยูํ

เสมอๆ เพื่อสร๎างนิสัยรักการอํานที่จะติดตัวไปจนถึงตอนโตคํะ 

 

ผลดักนัเลาํเรือ่งทีเ่จอในแตลํะวนั  กิจกรรมนี้อาจดูธรรมดา แตํรู๎ไหมวําคุณพํอคุณแมํจะได๎

รู๎ถึงความสามารถด๎านภาษาของลูกได๎ดีท้ังเร่ืองการพูดชัดถ๎อยชัดค า การเรียงล าดับเหตุการณ๑ การ

เรียบเรียงค าพูด การคิดกํอนพูด การเลือกใช๎ค าตํางๆ รวมไปถึงยังชํวยท าให๎เราเข๎าถึงความรู๎สึก

ของลูกในแตํละวันด๎วยคํะ 

 

 

ร๎องเพลงภาษาองักฤษ  หรือ ภาษาไทยงํายๆ หรือภาษาที่ลูกสนใจ เพื่อสร๎างความคุ๎นชิน

ให๎กับหูของเค๎า เมื่อถึงเวลาท่ีได๎ลงมือเรียนเค๎าจะจดจ าได๎ถึงส าเนียง และวิธีการออกเสียงท่ีถูกต๎อง 

การเรียนร๎ูค าศัพท๑จากเพลงจะชํวยให๎ลูกจ าได๎งํายขึ้นกวําการสอนแบบทํองจ า เพราะความสนุกจะ

ชํวยให๎ลูกเปิดใจรับและจ ามากกวําการถูกบังคับให๎ทํองค าศัพท๑คํะ 

 

พํอแมตํอ๎งพยายามพดูใหถ๎กูส าเนยีงทีส่ดุ  เพราะเด็กวัย 1-6 ขวบอยูํในชํวงชอบ

เลียนแบบ เค๎าจะจดจ าทุกอยํางท่ีเราท า และท าตามกลับมา ซึ่งถ๎าเราเป็นตัวอยํางท่ีถูกต๎องให๎เค๎า

ได๎เห็นแตแํรก พื้นฐานของลูกน๎อยก็จะเดํนเหนือเพื่อนคนอ่ืน ๆ ในชั้นเรียนแนํนอน 

 

เริม่จากการพดูประโยคใกลต๎วัในชวีติประจ าวนั  เชํน ยืน นั่ง นอน กิน เดิน อาบน้ า 

แตํงตัว ประโยคท่ัวไปท่ีจะท าให๎เค๎าเกํงภาษาขึ้นมาได๎ ความเคยชินจะชํวยให๎ศัพท๑ตําง ๆ ฝังลึก

ลงไปในสมอง และพร๎อมน ามาใช๎งานทุกเวลาท่ีต๎องการ 
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หนงัสือเสรมิพฒันาการทีม่สีสีนัสะดุดตา  หรือภาพสวยงาม นํารัก อยําลืมนะคะวําการ

เรียนรู๎ไมํจ าเป็นต๎องนําเบื่อเสมอไป ถ๎าเราท าให๎เค๎าชอบได๎ เคา๎ก็จะอยูํกับมันได๎นาน 

 

การเรยีนรูภ๎าษาสามารถท าไดท๎กุที่ ไมจํ าเป็นต๎องรอให๎ถึงบ๎าน ระหวํางทางที่รับเค๎า

กลับมาจากโรงเรียน หรือขณะเดินเลํนท่ีห๎าง เราอาจจะชี้ให๎เค๎าทายวําของชิ้นนั้นคอือะไร เพื่อเพิ่ม

คลังค าศัพท๑ใหมํ ๆ ให๎กับเจ๎าตัวน๎อย แคํนี้ก็ได๎ร๎ูอะไรเพิ่มอีกเยอะแล๎ว 

 

ทักษะด๎านภาษาจะเกิดขึ้นได๎อยํางคํอยเป็นคํอยไปคํะ คุณแมคํวรใช๎ความสม่ าเสมอในการ

กระตุ๎นและสํงเสริม ไมํควรเรํงรัดหรือกดดัน เพราะอาจจะยิ่งท าให๎ลูกไมํกล๎าแสดงความสามารถ

ด๎านภาษาออกมาได๎โดดเดํนอยํางท่ีควรจะเป็น ลองใช๎วิธีปลํอยให๎ลูกเรียนรู๎ และเราคอยสนับสนุน 

หากลูกสามารถพัฒนาทักษะด๎านภาษานี้ได๎ จะเป็นสิ่งท่ีติดตัวไปจนโตและสามารถพัฒนาไปใช๎

ควบคูํกับทักษะอ่ืนๆ ได๎ไมํยากแนํนอนคะํ 

 

ท่ีมา : www.rakluke.com 

 

 

 

 

 

 เรื่องที ่2 สนกุกบังานบา๎น สรา๎งทกัษะสมอง EF 
 

 

เวลาท างานบ๎านแล๎วเกิดร๎ูสึกวํา

มันจุกจิกจู๎จี้ซะทุกที เดี๋ยวคุณพํอ

จะเอาอยํางนู๎น คุณลูกก็จะเลํน

อยํางนี้ เอาแบบนี้ดีกวํา ให๎ลูก

ท างานบ๎านรํวมกับคุณแมํเสียเลย

เป็นไง 
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สมัยกํอนงานบ๎านเป็นเรื่องยุํงยากล าบาก ต๎องมีพิธีรีตรอง ครั้นเจ๎าหนูเข๎ามาในครวัหรือมาตอนท่ีคุณ

แมํยุํงๆไมํวายจะต๎องโดนดุให๎ไปเลํนที่อ่ืน 

 

ซึ่งคิดแบบนี้ นําเสียดายนะคะเพราะวํางานบ๎าน ชํวยสร๎างทักษะEF ให๎กับเจ๎าหนู บางอยํางท่ีท า

รํวมกับคุณแมํได๎ แม๎วําเลอะเทอะไปบ๎าง ท าออกมาไมํสมบูรณ๑แบบบ๎าง แตํเจา๎หนูก็ยังสนุกท่ีได๎

เลํน เอ๏ย!! ได๎ท างานบ๎าน ดูลิสต๑งานบ๎านกันคํะวํา คุณแมํและลูกจะได๎ประโยชน๑อะไรบ๎าง 

 

 

ท่ีมา : www.rakluke.com 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 1   

ให๎เด็กๆ  ภาพที่เหมือนกับเงาภาพด๎านหน๎า 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 2  

ให๎น๎องๆ วาดหลอดดูด      ลงในแก๎วท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด และน๎อยท่ีสุด  
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ฝึกสมองประลองปัญญา อนุบาล 3  

ให๎น๎องๆ เลือกค าศัพท๑ไปใสํในชํองให๎ตรงกับภาพ 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล  

ชื่อผลงาน หนูน๎อยคนเกํง 

เจ๎าของ   ด.ญ.ภานรินทร๑  เกตแุก๎ว  (น๎องเบนซ๑)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ๎งเตรยีมอนบุาล 1 (ครนูุมํ) 
 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน ระบายสีภาพแอปเปิ้ลแสนอรํอย 

เจ๎าของ  ด.ช.ชนาธิป นาคประเสริฐ  (น๎องพอเพียง)   

หอ๎งอนบุาล 1/3 (ครจูิบ๊) 
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ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน วันเข๎าพรรษา 

เจ๎าของ  ด.ญ.ณัฐณริณ   เงินเกื้อกูล (น๎องบีริน) 

  หอ๎งอนบุาล 2/3  (ครอูีด๊สดุา) 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน เรือล าน๎อยของหนู 

เจ๎าของ  ด.ญ.ณัฐภิรมณ๑   รัตนปัญญาอนันต๑  (น๎องลักกี)้  

หอ๎งอนบุาล 3/1  (ครพูงษ๑)  
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ตอน..  10 เคลด็ลบัสรา๎งลกูใหเ๎ปน็เดก็จติใจด ี

 เวลาพาลูกไปไหนแล๎วใครตํางก็ชื่นชมวํา 

ลูกเป็นเด็กดีนํารัก คนท่ีอดภูมิใจไมํได๎

คงไมํพ๎นพํอกับแมํ แตํสิ่งท่ีมากกวํา

ความภาคภูมิใจในตัวลูกก็คือความ

เชื่อมั่นวําเมื่อโตขึ้นเขาจะประคอง

ตนเองเป็นคนท่ีดีและมีภูมคิุ๎มกัน 

สามารถใช๎ชีวิตอยูํในสังคมได๎เป็น

อยํางดี 

 

 พดูวาํ “ไม”ํ บา๎ง ไมํควรซื้อของให๎ทุกอยํางแม๎วําพํอแมจํะจํายได๎ ให๎คิดไตรํตรองกํอนวําควรจะซื้อ
ให๎ลูกดีไหม ถ๎าไมํจ าเป็นก็พูดวําไมํบ๎างจะดีกวํา เพื่อลูกจะได๎เรียนรู๎เร่ืองความพอใจในสิ่งท่ีตัวเอง

ม ี

 

 แสดงการขอบคณุดว๎ยการกระท า นอกจากจะสอนให๎ลูกรู๎จักการพูดขอบคุณแล๎ว ต๎องสอนให๎

ขอบคุณด๎วยการยกมือไหว๎ เพื่อบอกถึงความรักและขอบคุณที่พํอแมํหรือคนรอบข๎างใจดี มีน้ าใจ

กับเขาอยํางจริงใจ 

 

 ใหเ๎ดก็ๆ เอาเสือ้ผา๎ หรอืของเลนํไปบรจิาคใหก๎บัผูท๎ีต่อ๎งการ โดยพาเด็กๆ ไปยังสถานที่ท่ีจะ
บริจาคสิ่งของด๎วยกัน ให๎เขาได๎มีสํวนรํวม และท าเป็นประจ า จะท าให๎ลูกมีจิตใจเอ้ือเฟื้อเผื่อแผํ 

และเคารพผู๎อ่ืนมากขึ้น 

 

 เลอืกสงัคมทีเ่ลีย้งลกูไปในแนวทางเดยีวกนั หากลูกอยูํในสังคมท่ีตํางฝ่ายตํางโอ๎อวดกัน ไมํมี

ความตั้งใจในการเลี้ยงดู ความตั้งใจที่จะท าให๎ลูกมีจิตใจดีอาจล๎มเหลวลงได๎ ดังนัน้ ควรให๎ลูกอยํู
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ในสภาพแวดล๎อม หรือสังคมที่มีเป้าหมายในการเลี้ยงลูกเหมือนกัน จะท าให๎ลูกมีนิสัยอยํางที่เรา

คาดหวังได ๎

 

 สอนลกูใหเ๎ขยีนการ๑ดขอบคณุ หรือท าการ๑ดแทนค าขอบคุณตามจินตนาการของเขา เพื่อแสดง

ความรู๎สึกนึกคิดที่แท๎จริงออกมา 

 

 ไมซํเีรยีสกับความลม๎เหลว ให๎ลูกได๎เรียนร๎ูความผิดหวังบ๎าง เพราะความล๎มเหลวเป็นสํวนหนึ่งของ
ความส าเร็จ และชํวยพัฒนาเด็กๆ ให๎ประสบความส าเร็จได๎ 

 

 ไมสํงํเสรมิใหล๎กูซือ้ของหลายๆ อยาํง หากลูกอยากได๎ตุ๏กตา ควรให๎เลือกตัวท่ีชอบและร๎ูสึกรักท่ีสุด
เพียง 1 ตัว และคอยชื่นชมวําเขาเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสุดแล๎ว จะท าให๎ลูกมีความจริงใจให๎กับสิ่งของท่ี

เลือก 

 

 พดูคยุกบัปูย่าํตายาย ถึงวิธีการเลี้ยงดูให๎มีการเลี้ยงไปในแนวเดียวกัน โดยมอบความรัก ความ
ใสํใจให๎กับหลานมากกวําที่จะให๎ขนมและเงินทอง 

 

 สอนใหร๎ูจ๎กัคาํของเงนิ รูจ๎กัการออมเงนิ ถ๎าสอนตั้งแตํเด็กๆ จะท าให๎ลูกมีพื้นฐานการบริหาร
การเงินท่ีดี มีความซื่อสัตย๑ รู๎จักอดออม 

 

 บอกเลาํประสบการณ๑ของพํอแมเํอง วําการท่ีพํอแมํมีฐานะมั่นคง ได๎รับมรดกตกทอดมาอยํางไร 

หรือพํอแมํสร๎างฐานะได๎อยํางวันนี้ มีเงินทองในการดูแลลูก ต๎องท างานและได๎เงินมาอยํางไร 

เพื่อให๎ลูกได๎รับรู๎ถึงอุปสรรคตํางๆ ของพํอแมํ จะท าให๎เด็กๆ มเีหตผุล รู๎จักคิด รู๎จกัคุณคําของ

สิ่งของตํางๆ มากขึ้น 

 

ท่ีมา : https://www.rakluke.com 
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หอ๎ง Nursery 1 (ครนูุมํ) 

ตอน......ทหารอากาศไมมํปีนื !! 

ในขณะวันหนึ่งเด็กๆ ก าลังทานนมกลางวัน 

น๎องเรมิ : อุ๏ย! ทหารข่ีเครื่องบินมาแล๎วนะเพื่อนๆ  

น๎องป๊ับ : ไมํใชํ ทหารต๎องมีปืนสิครับ   

น๎องณิชา : ทหารก็ขี่เครื่องบินได๎นะ 

น๎องป๊ับ : มีปืนด๎วยไหม 

น๎องแทน : ทหารอากาศมีปืน และก็ขี่เครื่องบินได๎ 

เพื่อนๆ  : 555 เกํงจัง 

หอ๎ง Nursery 2 (ครอูอ๎) 

ตอน.....เจา๎หนตูวัแสบ !! 

 ณ ห๎องเรียนฝ่ังเตรียมอนุบาล คุณครูก าลังเขียนงานอยูํท่ีโต๏ะ 

น๎องเหนือ : คุณครู นี่มันเจา๎หนูตัวแสบหรอครับ? (น๎องเหนือชี้ที่ถุงเท๎าคุณครูท่ีขาด) 

ครูอ๎อ  : 555 ใชํคํะ เจ๎าหนูตัวแสบกัดถุงเท๎าคุณครู 

น๎องเหนือ : เจ๎าหนูตัวแสบนิสัยไมํดีเลย กัดถุงเท๎าคณุครูอ๎อ 

ครูอ๎อ  : 555 

หอ๎ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......ลกูอมภาษาจนี !! 

 เหลําซือมาสอนภาษาจีน แล๎วให๎เด็กๆ ดภูาพแล๎วตอบเป็นภาษาจีนพอถึงภาพลูกอม 

เหลําซือ : นี่คือภาพอะไรคะ (พูดภาษาจีน) 

น๎องดาก๎า : (ตอบเสียงดังฟังชัด) Candy 

เพื่อนๆ  : หัวเราะ. 555 

เหลําซือ : Candy เป็นภาษาอังกฤษคํะ ไหนลองชํวยกันคิดสิคะวําลูกอมภาษาจีนแปลวํา 

อยํางไร (พูดภาษาจีน) 

น๎องเจมบอนด๑ : พี่บอนด๑นึกไมํออกเลยครับ 

เหลําซือ : ภาษาจีน ถาง แปลวํา ลูกอมคํะ  
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หอ๎ง K.1/2 (ครชูมพู)ํ 

ตอน.......ครแูหมมํอยูอํ.อะไร !! 

 ระหวํางพาเด็กๆเดินไปเรียนอิเลคโทนเด็กๆ เดินเสียงดัง 

ครูริญ  :  เด็กๆเดินเบาๆคํะ ขา๎งลํางมคีรูแหมํมท างานอยูํนะคะ 

น๎องผักกาด :  ครูแหมํมอยูํอ.อะไรคะ ? 

ครูริญ  :  555 ครูแหมํมไมํได๎อยูํอ.อะไรคํะ ครูแหมํมเป็นครูใหญํท่ีโรงเรียนแสงอารีย๑คํะ 

หอ๎ง K.1/3 (ครจูิบ๊) 

ตอน.......สอํงกระจก !! 

ขณะครูปุ๋ยเลํานิทานและสนทนารํวมกับเด็ก  

ครปุู๋ย   :  เด็กๆ คะ เมื่อเด็กๆ สํองกระจกแล๎วจะเจออะไรคะ 

น๎องมาร๑เวล  :  เจอผีคํะ 

คุณครู  :  555 

น๎องมาร๑เวล  :  ไมํใชํคํะ สํองกระจกแล๎วจะเจอตัวเองคํะ  

หอ๎ง K.1/4 (ครภูคั) 

ตอน.....ก.ไกอํยูไํหน !! 

ครูพัก  :  เด็ก ๆ คะ ภาพนีค้ือพยัญชนะตัวอะไรคะ  

เด็กๆ  :  บอใบไม๎ทับถมคํะ/ครับ 

เจอาร๑  :  กอไกํอยูํไหนอํา 

เด็กๆ  :  กอไกํไปเที่ยว (ครูและเด็กๆหัวเราะ) 

หอ๎ง K.2/1 (ครปูกุ) 

ตอน......การสือ่สาร !  

T.Joy : Teacher ซื้อของมาท้ังหมด 1,500 บาท  

น๎องเท็มโป้ : ขนมปังอรํอยมากครับ 

เด็กๆ  : 555 ใชํเรื่องเดียวกันไหมเนี่ยเท็มโป้ 

หอ๎ง K.2/2 (ครตูิง่) 

ตอน.......Book แปลวาํ ? 

ครูติ่ง  : Book แปลวําอะไรคะ? 

น๎องเจ๎าคุณ : รองเท๎าครับ 

ครูติ่ง  : ไมํใชํคํะ Book แปลวําอะไรคะ? 

น๎องฮาวา : หนังสือคํะ 

น๎องเจ๎าคุณ : รองเท๎ามาจากไหนเนี่ย 555 
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หอ๎ง K.2/3 (ครอูี๊ด สดุา) 

ตอน........“ แมสํวย ”  

เช๎าวันหนึ่งคุณแมํน๎องปุณมาสํงน๎องท่ีโรงเรียน 

ครอ๊ีูด  : เมื่อกี้ใครมาสํงคะ 

น๎องปุณ : แมํหนเูอง 

ครอ๊ีูด  : แมํสวยนะคะ 

น๎องปุณย้ิมกํอนจะตอบวํา : แมํหนสูวยทุกวันนํะแหละอิอิอิ 

หอ๎ง K.3/1 (ครพูงษ๑) 

ตอน......กลวัแม ํ!! 

 ชั่วโมงภาษาอังกฤษ T.joy ให๎เด็กๆ บอกสิ่งท่ีเด็กๆกลัว และแสดงทําทาง  

น๎องตินติน, น๎องบีบี : กลัวงูครับ/คํะ 

น๎องไบร๑ท :  กลัวอยูํคนเดียวคํะ 

น๎องเสือน๎อย : กลัวความสูงครับ 

น๎องจือเอิน : กลัวแมํครับ....ตอนสอนหนังสือครับ 

น๎องเสือน๎อย : ครูพงษ๑ กับ T.joy ท าไมหัวเราะพร๎อมกันลํะครับ 

หอ๎ง K.3/2 (ครอูี๊ด ปยิมนสั) 

ตอน.......โต๏ะกบัเกา๎อี ้!!  

 เมื่อถึงเวลาจะไปรับประทานอาหารกลางวัน เด็กๆ ก็วุํนวายในการเก็บอุปกรณ๑การเรียนของตัวเอง 

ครูอ๊ี  :  เด็กๆ คะ เอาโต๏ะใสํเก๎าอ้ีให๎เรียบร๎อยนะคะ 

น๎องซูกัส : ครูอ๊ีด! เอาโต๏ะใสํเก๎าอ้ีไมํได๎ครับครูอ๊ีด 

น๎องวาชิ : ใชํ!! ต๎องเอาเก๎าอี้ใสํโต๏ะครับ 

น๎องชุน :  ครูอ๊ีดงง สงสัยไมํได๎กินกาแฟมาแนํๆ  เลยครับ 

หอ๎ง K.3/3 (ครตูิก๊) 

ตอน.......ล าบากครบั? 

ในตอนเช๎าที่มีเรียนโยคะ 

ครูชิต   : เด็กท าทําตามคุณครูชิตครับ 

ครูติ๊ก  :  เด็กๆท าตามครูชิตคํะ 

น๎องพอร๑ช   :  ครับครูติ๊ก 

ครูติ๊ก   :  น๎องคิวท าทําตามครูชิตคํะ กางขาแล๎วกม๎ศรีษะลงพื้นคํะ 

น๎องคิว  : โอ๎ยๆเจ็บมันล าบากนะครับ  555  
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กจิกรรมเทควนัโด 

 

 

 

 

 

กจิกรรม Music orff fun 

 

 

 

กจิกรรภาษาจนี 
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กจิกรรมนาฏศลิป ์

 

 

 

 

 

กจิกรรม Clever creator 

 

 

 

 

 

กจิกรรม Play & Learn 
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กจิกรรม Creative art 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรม Little Lab 

 

 

 

 

กจิกรรม Electone 
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กจิกรรม The cutie chef 

  

 

 

 

  

 

นม S-26 Gold มาแจกเซทกลอํงนมใหก๎บัน๎องๆ และมอบชัน้วางหนงัสอืพรอ๎มนทิานใหก๎บัหอ๎งสมดุ

ของโรงเรยีนคะํ 

 

D-nee Kids น าเจลแอลกอฮอล๑ส าหรบัลา๎งมอืมามอบใหก๎บัโรงเรยีนคะํ 

 


