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ตอน... ท ำนำกบัครูธำนี ปทมุธำนี 

หอบลูกเทีย่วบา้นหอม

ชืน่ ไปเรยีนรูว้ถิชีวีติ

ชาวนากบัครูธานี ได้

ลองขีค่วายคร ัง้แรกใน

ชวีติ ตกกลางวนัเดนิทอ่มๆ เก็บผกับุง้ในแปลงมา

ลา้งมาผดั กนิคู่กบัไข่เจยีวรอ้นๆ พอบ่ายไต่ตน้

มะพรา้ว พายเรอื หดัยงิหนงัสติก๊กระสุนดนิ แลว้
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ไถตวัจากคนันาลงจมดนิเพือ่ปักกลา้ เด็กบา้นนา

เขาสนุกหมดวนักนัอยา่งนีน่ี้เอง 

คณุครูธำนีหอมชื่นครุศำสตร์บณัฑิตจำก
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยัทิง้กำรท ำงำนใน
เมืองพำครอบครัวกลบัมำใช้ชีวิตแบบเรียบ
ง่ำยและหว่ำนล้อมให้คณุพอ่มนสัช่วยกนั
สร้ำงสวรรค์บนดินให้กบัเด็กๆ ครอบครัว
หอมชื่นมีที่นำอยู่ 25 ไร่ ปลกูข้ำวกินบ้ำง
ขำยบ้ำง อยู่อย่ำงพอเพยีงไม่ได้ร ่ำรวยอะไร
แต่จะเรียกว่ำเป็นจิตส ำนึกแห่งควำมเป็นครู
ก็ว่ำได้ที่ครูธำนีสละเวลำและพฒันำพืน้ที่
สว่นหนึ่ง 
เป็นห้องเรียนธรรมชำติ เพือ่ปลกูฝังเด็กๆ 
ให้รู้จกัวิถชีำวนำและคณุค่ำของเมลด็ข้ำว 
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เรำเร่ิมต้นวนักนัตอน 9 โมงเช้ำ ครูธำนีเรียกเดก็ๆ มำนัง่ล้อมวงใต้ถนุเรือน
ไทยที่ยกสงูจนลมโกรกเย็นสบำย ?ที่นัง่กนัอยู่นี่ เขำเรียกใต้ถนุเรือนรู้ไหม ถ้ำ
น ำ้ท่วม บ้ำนครูไม่เป็นอะไรเพรำะครูก็ขนของหนีขึน้ไปบนบ้ำน? ครูเร่ิมต้นให้
ควำมรู้เร่ืองเรือนไทยพร้อมชีใ้ห้ดเูสำเอกและเสำโท หลงัจำกแนะน ำตวักนั
เรียบร้อย ครูธำนกี็พำเด็กๆ ไปดกูำรฟำดข้ำวเพือ่ให้เมลด็หลดุจำกรวง 
หลงัจำกนัน้น ำเมลด็ที่ได้ไปใสใ่นเคร่ืองสฝัีดกระเทำะให้เปลอืกหลดุออกมำ
แต่ถ้ำเด็กๆอยำกออกแรงเหมือนสมยัโบรำณละ่ก็โน่นเลย…มีครกตวัใหญ่ให้
ช่วยกนัต ำ ข้ำวที่ได้เอำไปท ำอะไรได้อกีรู้ไหม ใสห่ินโม่แป้งตวัเขื่องหมนุๆ 
ออกมำกลำยเป็นแป้งข้ำวเจ้ำไว้ท ำขนมไง 
เสร็จจำกฝัดข้ำว มำล้อมวงกนัใต้ต้นมะม่วง ปัน้ดินเหนียวเป็นลกูกระสนุ
กลมๆ แล้วตำกแดดทิง้ไว้ ระหว่ำงคอยดินเหนียวแห้ง ไปเดินเก็บผกัสวนครัว 
ทัง้คะน้ำ ผกับุ้ง ผกักำดขำว และแตงกวำลกูโตๆ ซ่อนตวัใต้ใบเขียว เจ้ำตวั
เลก็ตวัน้อยลยุเข้ำไปในแปลงแข่งกนัมองหำ แผลบเดียวหิว้ใสถ่งุเป็นกิโล คณุ
พอ่ช่วยกนัล้ำงดินออกจำกผกั เด็กๆ ต่อยไข่ใสช่ำม เจยีวแล้วสง่ให้คณุแม่
ช่วยเทลงในกระทะ ป้ำแม่ครัวที่มำช่วยงำนครูมนสัยกไก่ทอดกบัแกงจืดฟัก
หวำนอร่อยมำเพิม่เติม นี่ยงัไม่นบัส้มต ำไทยไม่ใสพ่ริกที่ป้ำหน่อยแม่น้องว่ำน
ช่วยต ำให้อกีหลำยจำนนะนี่ อิม่แปล้พงุกำงกนัถ้วนหน้ำ 
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หลงัอำหำรเที่ยง เด็กๆช่วยกนัล้ำงจำนชำม แป้งข้ำวเจ้ำที่โม่ได้เอำมำนวด
ผสมกบัแป้งมนั ให้เด็กๆช่วยกนัปัน้ช่วยกนักดบนพมิพ์ ออกมำเป็นขนม
ครองแครงเตรียมไว้ส ำหรับเป็นของว่ำงยำมบ่ำย แต่ถ้ำยงัไม่ได้เลน่เหนื่อยคง
ยงักินขนมไม่ได้ เด็กๆเลยต้องไปออกก ำลงัตำมฐำนกิจกรรมที่สนำมหลงั
เรือนไทย เลอืกกนัได้ตำมสบำยตัง้แตไ่ต่เชือกหรือเดนิสะพำนไม้ไผ่ จะปีน
มะพร้ำวก็มีอปุกรณ์นิรภยัเป็นกะลำกนัน็อคและเชือกร้อยรอบเอว รับรองว่ำ
ถ้ำพลำดตกมำก็ยงัห้อยต่องแต่ง ไต่ครบแล้วไปพำยเรือ หรือถ้ำเหนื่อยนกั 
แวะกินหวำนเย็นน ำ้แดงน ำ้เขยีวจำกถงัป่ันมือคนละแท่งสองแท่ง ส ำหรับ
ผู้ใหญ่น้ำเบียร์แนะน ำรสชำนมค่ะอร่อยเหลอืใจ 
?รถกระแทะ? หน้ำตำประหลำดพอกบัชื่อ ดดัแปลงมำจำกรถไถแล้วพว่งที่
นัง่สองแถวไว้ท้ำยรถ พำเด็กๆ วนดแูปลงนำชำวบ้ำนในละแวกใกล้เคียงคน
ละรอบ กลบัมำถึงพอดีดินกระสนุที่ปัน้ไว้เม่ือเช้ำแห้งพอดี หดัยิงให้โดน
กระป๋องนมที่ห้อยเรียงรำยใต้ต้นมะม่วงกนัสนกุ 
บ่ำย 3 โมง ครูธำนีจงู ?วำสนำ? มำเป็นพรีเซนเตอร์ควำย ไม่เพยีงแต่เด็กๆ 
จะได้รับควำมรู้ใหม่นะคะ น้ำเบียร์กเ็พิง่จะรู้เหมือนกนัว่ำ ควำยไทยที่ใช้ไถนำ
นัน้ ทกุตวัจะต้องมีขนสขีำวใต้คอเป็นรูปตวัวีคล้ำยสร้อย มนัชอบกินใบขนนุ 
ใบไผ่ หญ้ำแฝก กล้วย หรือแม้แต่ใบมะม่วงที่เด็กๆไปยื่นให้ มนัยงักินเลย 
รู้จกั  
?วำสนำ? อย่ำงเดียวไม่พอ ต้องรู้จกัสว่นประกอบของคนัไถด้วยค่ะ พอถึง
ตรงนีค้รูธำนีใจดี ให้เด็กๆ ได้ลองขี่ควำยและนัง่ในกำบหมำกให้วำสนำลำก
ไปรอบๆ สนำมด้วย 
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ครำวนีม้ำถึงตอนที่เด็กๆรอคอย ก่อนจะลงมือด ำนำครูธำนี
สำธิตวิธีปักต้นกล้ำไม่ใช่ว่ำก ำต้นปักลงไปในดินเฉยๆ แต่
ต้องใช้นิว้หนึ่งน ำนิว้หนึ่งกลบดินตำมหลงั ไม่อย่ำงนัน้ต้น
ข้ำวจะล้มได้ เม่ือเด็กๆรู้วิธีท ำแล้วก็ไถตวัจำกคนันำลงไปใน
บ่อโคลนที่ครูธำนีให้เด็กชำวบ้ำนแถวนัน้มำช่วยย ่ำไว้ก่อน

แล้ว ดินจึงนิ่มและเละได้ที่ ไปๆมำๆ ข้ำวเขิว้ไม่ได้ปักกนัแล้ว 
เลน่สไลเดอร์ตมูลงโคลนแล้วโผลม่ำแต่คอนี่สนกุสดุค่ะ อำบน ำ้อำบท่ำเสร็จ
แล้ว กำงเกงในสขีำวที่ใสล่งนำถึงกบัต้องทิง้ไปเลย 

4 โมงกว่ำๆ สบำยเนือ้สบำยตวัแล้ว มีของว่ำงเป็นครองแครงน ำ้กะทิ กท็ี่
เด็กๆ ช่วยกนัปัน้ไว้เม่ือกลำงวนันัน้ละ่ ตวัใหญ่ๆ เค็มๆ (ขีมื้อ…หรือเปลำ่เนี่ย) 
บ้ำงก็ไปเดินไม้ไผ่ต่อขำที่เป็นของเลน่เด็กไทยแบบโบรำณ บ้ำงก็นอนเปล 
บ้ำงไกวชงิช้ำ ก่อนมำรวมตวักนัเลน่เกมเลก็ๆ น้อยๆ กบัครูธำนีที่สนำม ยก
มือไหว้ลำครูก่อนกลบับ้ำน หมดวนัเร็วเกินไปจริงๆ 

 

  

 

 ตัง้แต่เดือนสงิหำคม ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป โรงเรียนได้น ำ
โปรแกรมบญัชีเข้ำมำบริหำรจดักำรในกำรเก็บค่ำเลำ่เรียน ดงันัน้จึงขอแจ้งให้
ท่ำนผู้ปกครองทรำบว่ำ โรงเรียนจะเก็บค่ำเรียนกจิกรรมพเิศษต่ำงๆเต็ม
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ตำมที่ได้แจ้งผู้ปกครองในจดหมำยเปิดเทอม โดยไม่ได้แยกเก็บเฉลีย่เป็นรำย
ครัง้ และทกุกจิกรรม คณุครูจะหำเวลำสอนชดเชยจนครบหลกัสตูร 

  ขอขอบคุณในควำมร่วมมือจำกท่ำนผู้ปกครอง กรณีเด็กป่วย 

หรอื โรงเรยีนตรวจพบว่าเด็กมีไข ้เป็นหวดั ไอ 

ท่านผูป้กครองใหค้วามรว่มมอืโดยน าเด็กไปรกัษา

ที่บา้นใหห้ายป่วยก่อน จึงมาเรยีนตามปกติ เพื่อ
ป้องกนักำรติดต่อถึงเด็กคนอืน่ๆค่ะ   

ขอควำมกรุณำท่ำนผู้ปกครองแจ้งโรงเรียนในวนัที่นกัเรียนหยุดเรียนนะ
คะ เพือ่สะดวกในกำรให้บริกำรรับ-สง่นกัเรียนด้วยค่ะ 

 ตัง้แต่เปิดภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 มำ โรงเรียนก ำลังฝึกฝน
เด็กๆเร่ืองกำรช่วยเหลือตนเอง และ กำรฝึกหัดอ่ำนเขียน จงึขอความ
รว่มมอืทา่นผูป้กครองทุกทา่นดงันี ้
 1. ฝึกเด็กๆให้ช่วยเหลือตนเองที่บ้ำน เช่นทำนข้ำว  ดื่มนม กำรแต่ง
กำย เก็บที่นอน  
 2. มำโรงเรียนก่อนเข้ำแถวอย่ำงน้อย 30 นำที (เข้ำแถวเวลำ 08.20
น.) เพือ่มีเวลำทบทวนบทเรียนในห้องเรียน 

 

 

ท่ำนผู้ปกครองสำมำรถช ำระค่ำเลำ่เรียน โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆได้ดงันี ้
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1. โดยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  ดงันี ้“ชือ่บญัชโีรงเรยีน

อนุบาลแสงอารยี”์ 

- ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สำขำถนนประชำอทุิศ 
เลขที่ 153-2-05443-2      
- ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนประชาอุทศิ (ทุง่ครุ) 
เลขที่ 465-0-18657-9 
หลงัจำกโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณำสง่ Fax มำที่ 02-872-7830 หรือ  
E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 

2. ผู้ปกครองสำมำรถช ำระด้วยเงินสดหรือด้วยบัตรเครดิตที่โรงเรียนได้
ค่ะ 

และกรุณาเรยีกใบเสรจ็รบัเงินจากเจา้หน้าที่

ทุกคร ัง้นะคะ 

กรณีผู้ ปกครองที่ฝำกค่ำ เล่ำเ รียนมำกับบุคลำกรของโรงเ รียน 
กรุณาเรยีกใบเสรจ็รบัเงินจากบุคลากรทา่นนั้นทุก

คร ัง้นะคะ มฉิะนัน้ทางโรงเรยีนจะไม่รบัผดิชอบค่ะ 

และส ำหรับผู้ ปกครองนักเรยีนอนุบาล 3 ทีต่อ้งการ
ขอใบรบัรองการเรยีน ต้องช ำระค่ำเรียนทัง้หมดก่อนนะคะและ
สำมำรถขอใบรับรองได้ไม่เกินคนละ 2 ใบ หำกต้องกำรเพิ่มเติมจะต้องเสยี
ค่ำใช้จ่ำยใบละ 100 บำทค่ะ  
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 วนัที่ 13 มิถนุำยน พ.ศ.2559 ครูแหม่ม ครูนก ครูเกด ไปเป็นธรรม 
บริกรคอร์สปฏิบตัิธรรมส ำหรับเด็กที่โรงเรียนนำนำชำติบำงกอกพฒันำ 

 วันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 คณะครูเข้ำอบรมเร่ืองคอมพิวเตอร์เพือ่
กำรใช้งำนที่โรงเรียนอนบุำลแสงอำรีย์  

 

   โรงเรียนขอควำมร่วมมือในกำรช่วยกัน แกปั้ญหาจราจร

ตดิขดัในชัว่โมงเรง่ด่วน คือช่วงเช้ำและเย็น โดยขอควำมกรุณำ
ไม่จอดริมก ำแพงโรงเรียน เพือ่ให้รถสวนทำงกนัได้ และขอควำมร่วมมือท่ำน 
ดงันี ้

1.  ช่วงเชา้ ต ัง้แต่เวลา 07.00-09.00 น. 
ผู้ ปกครองสำมำรถจอดชั่วครำวเพื่อส่งเด็กได้ที่ประตูทัง้สองฝ่ังได้แก่ ฝ่ัง
โรงเรียนและฝ่ังสระว่ำยน ำ้ โดยจะมีครูเวร รอรับเด็กไปสง่ที่ห้องเรียน  

2. ชว่งเลกิเรยีน ต ัง้แต่เวลา 14.40-17.00 น. 
จะมีครูเวรที่ประตทูัง้สองฝ่ังเช่นกนั ได้แก่ ฝ่ังโรงเรียนและฝ่ังสระว่ำยน ำ้ โดย
ครูเวรจะประกำศเรียกเด็กลงมำหำและพำไปสง่ที่ผู้ปกครอง 

3. กรณีทีโ่รงเรยีนมีกิจกรรมต่างๆ ท่ำนสำมำรถ
จอดรถได้ที่ตลำดนัด และ ป๊ัมแก๊สฝ่ังเดียวกับโรงเรียน เลยซอยประชำอทุิศ 
29 ไปนิดเดียวค่ะ 
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หมายเหตุ - กรณีท่ำนมีควำมประสงค์จะพดูคุยกับครูประจ ำชัน้ 
กรุณำน ำรถไปจอดที่ตลำดนัดได้ถึง 10.00 น.โดยไม่มีค่ำจอดรถ(ผู้ปกครอง
ต้องติดสติ๊กเกอร์โรงเรียนที่กระจกหลังของรถ) ผู้ ปกครองสำมำรถมำขอ
สติก๊เกอรต์ดิรถยนตไ์ด้ฟรีที่ธุรกำรค่ะ 

โรงเรียนขอแจ้งเส้นทำงลดัดงันี ้
- ซอยประชำอทุิศ 29 สำมำรถออก ซอยประชำอทุิศ 27 ได้ 
- ซอยประชำอทุิศ 27 สำมำรถตรงไปสดุซอย หำกเลีย้วขวำ ออกซอยประชำ
อทุิศ 33 หำกเลีย้วซ้ำย ออกซอยสขุสวสัด์ิ 62 ได้ครับ 
 

 

วันที่  30 มิถุนำยน 2559 น ้ ายาล้างมือ Kirei Kirei 

(คิเรอ ิคิเรอ)ิมาจดักิจกรรมส่งเสรมิการลา้งมือที่

ถูกตอ้งใหแ้ก่เด็กๆ 

 วนัที่ 12 กรกฎำคม 2559 แกง๊คฉ์ลาดคดิ(ส)์ กบัแบ
รนดจู์เนียร ์มาจดักจิกรรม สนุกคดิ(ส)์ กบัแบรนด ์

จูเนียร ์ พร้อมกิจกรรมชงชิม ให้แก่เด็กๆ 

 วนัที่ 26 กรกฎำคม 2559 โครงการ Centrum Fruity 

สนับสนุนเด็กไทยกนิผกั มำจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกบั
กำรกินผกัและผลไม้ 
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 วันที่ 6 กันยำยน 2559 กิจกรรม “ตืน่รูส้นุกทดลอง
ดา้นวทิยาศาสตรก์บันัทตีไ้ซแ้อนทสิต”์ (Wake Up 
Science by Nutty Scientists จัดโดยสถำบันวิทยำศำสตร์กำร
เรียนรู้ นัทตี ้ไซ้แอ้นทิสต์ (ประเทศไทย) มำจดักิจกรรมสง่เสริมกำรฝึกทกัษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 

 โครงการ Happy to learn English จัดกิจกรรมโดย
ครูต่ำงชำติ น ำเด็กเต้นประกอบเพลงภำษำองักฤษในตอนเช้ำค่ะ 

โครงการเรารกัวฒันธรรมไทย จดักิจกรรมให้เด็ก
ฝึกมารยาทต่างๆ ในชว่งเขา้แถว ดงันี ้กำรฝึกก้มเดินผ่ำน
ผู้ใหญ่ กำรเข้ำแถว กำรไหว้ กำรพดูจำ กำรกลำ่วขอบคณุ กำรขอโทษ ค่ะ 

 โรงเรียนจะทดสอบความรูข้องเด็กเป็นราย
สปัดาห ์เพือ่ให้ผู้ปกครองได้ทรำบควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรของเด็กแต่
ละคนซึ่งจะเร่ิมในเดือนสงิหำคม 2559 
โดยผู้ปกครองจะได้รับทรำบเกี่ยวกบัเร่ืองทีเ่ด็กจะได้รับกำรประเมิน เพือ่เป็น 
กำรเตรียมตวัเด็กลว่งหน้ำ และจะได้รับผลกำรประเมินเป็นรำยสปัดำห์ 
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รายการอาหารกลางวนั ประจ าเดอืน กรกฎาคม 

2559 
รำยกำรอำหำรประจ ำสปัดำห์ที่ 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน  

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่ง

เชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนม

หวาน 

อาหาร

วา่งบ่าย 

อาหาร

เยน็ 

จ.4 
ก.ค. 
59 

โจ๊ก 
นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้ำวสวย+ซปุ
ไก่+เฉำก๊วย 

น ำ้ใบเตย+
ผลไม้ ผดัมำม่ำ 

อ.5 
ก.ค. 
59 

ข้ำวต้ม+ไข่
เจียว 

นม UHT+
ขนมปังทำ
แยม 

ข้ำวสวย+แกง
จืดเต้ำหู้ ไข่+ไก่
ทอด+สำคเูปียก 

น ำ้มะตมู+
ผลไม้ 

ข้ำวสวย+
แกงจืดไข่น ำ้ 

พ.6 
ก.ค. 
59 

ข้ำวสวย+
แกงจืด
สำหร่ำย 

นม UHT+
เซีย่งไฮ้ 

ข้ำวสวย+ผดั
กะเพรำ+รวม

มิตร 

น ำ้เก๊กฮวย+
ผลไม้ 

ข้ำวสวย+ไส้
กรอกผดัซอส 

พฤ.7 
ก.ค. 
59 

ข้ำวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+
ขนมปังทำ
แยม 

ข้ำวสวย+แกง
จืดหวัไชเท้ำ+ปู
อดั+ถัว่เขียวต้ม 

น ำ้หวำนเฮล 
บลบูอย+ผลไม้ 

ข้ำวสวย+
แกงจืดไข่น ำ้ 
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ศ.8 
ก.ค. 
59 

ข้ำวสวย+
แกงจืดฟัก 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้ำวต้ม
ทรงเคร่ือง+วุ้น
น ำ้หวำน 

น ำ้ล ำไย+ผลไม้ ข้ำวสวย+ไข่
ตุน๋ 

 
 
รำยกำรอำหำรประจ ำสปัดำห์ที่ 2 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่ง

เชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนม

หวาน 

อาหาร

วา่ง

บ่าย 

อาหาร

เยน็ 

จ.11 
ก.ค. 
59 

ซปุมกักะโรนี 
นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ก๋วยเตีย๋วไก่ตุน๋+
สำคเูปียก
ข้ำวโพด 

น ำ้เก๊กฮวย+
ผลไม้ 

ข้ำวสวย+แกง
จืดหวัไชเท้ำ 

อ.12 
ก.ค. 
59 

ข้ำวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+
ขนมปังทำ
แยม 

ข้ำวสวย+แกง
จืดสำหร่ำย+ไก่
ทอด+กล้วยบวช

ชี 

น ำ้มะตมู+
ผลไม้ 

ข้ำวสวย+ไข่
ตุน๋ 

พ.13 
ก.ค. 
59 

ข้ำวสวย+
แกงจืดวุ้น
เส้น 

นม UHT+
เซีย่งไฮ้ 

ข้ำวสวย+ไส้
กรอกผดัซอส+
แกงจืดเต้ำหู้ ไข่+
วุ้นน ำ้หวำน 

น ำ้ใบเตย+
ผลไม้ 

ข้ำวสวย+ไข่
เจียว 

พฤ.14 
ก.ค. 
59 

โจ๊ก 

นม UHT+
ขนมปังทำ
แยม 

ข้ำวสวย+แกง
จืดไข่น ำ้+ไก่
ทอด+เฉำก๊วย 

น ำ้ล ำไย+
ผลไม้ 

ข้ำวต้ม
ทรงเคร่ือง 
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ศ.15 
ก.ค. 
59 

ข้ำวสวย+ไข่
ตุน๋ 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้ำวผดั+น ำ้ซปุ+
มนัเช่ือม 

น ำ้หวำนเฮล 
บลบูอย+
ผลไม้ 

ผดัมกักะโรนี 

 รำยกำรอำหำรประจ ำสปัดำห์ที่ 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่ง

เชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนม

หวาน 

อาหาร

วา่ง

บ่าย 

อาหาร

เยน็ 

จ.18 
ก.ค. 59 

--------------------หยดุ-------------------- 

อ.19 
ก.ค. 59 

--------------------หยดุ-------------------- 

พ.20 
ก.ค. 59 

--------------------หยดุ-------------------- 

พฤ.21 
ก.ค. 59 

ข้ำวสวย+
แกงจืดเต้ำหู้

ไข่ 

นม UHT+
ขนมปังทำ
แยม 

ข้ำวสวย+ไข่
พะโล้+เฉำก๊วย 

น ำ้เก๊กฮวย+
ผลไม้ 

ข้ำวสวย+ไส้
กรอกผดัซอส 

ศ.22 
ก.ค. 59 

ข้ำวสวย+ไข่
ตุน๋ 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้ำวต้ม
ทรงเคร่ือง+วุ้น
น ำ้หวำน 

น ำ้ล ำไย+
ผลไม้ 

ข้ำวสวย+แกง
จืดฟัก 

รำยกำรอำหำรประจ ำสปัดำห์ที่ 4 

 อาหารนกัเรยีน 
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วนั 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่ง

เชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนม

หวาน 

อาหาร

วา่ง

บ่าย 

อาหาร

เยน็ 

จ.25 ก.ค. 
59 

โจ๊ก 
นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้ำวสวย+ต้ม
จบัฉ่ำย+ไส้กรอก
ทอด+ลอดชอ่ง 

น ำ้ใบเตย+ผลไม้ 
ข้ำวสวย+แกง
จืดไข่น ำ้ 

อ.26 ก.ค. 
59 

ข้ำวต้ม+ไข่
เจียว 

นม UHT+
ขนมปังทำแยม 

ข้ำวมนัไก่+น ำ้ซุป+
เฉำก๊วย น ำ้ล ำไย+ผลไม้ ผดัมำม่ำ 

พ.27 ก.ค. 
59 

ข้ำวสวย+แกง
จืดวุ้นเส้น 

นม UHT+
เซ่ียงไฮ้ 

ข้ำวสวย+ผดั
กะเพรำ+กล้วยบวช

ชี 
น ำ้มะตมู+ผลไม้ 

ข้ำวสวย+ไข่
เจียว 

พฤ.28 
ก.ค. 59 

ข้ำวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+
ขนมปังทำแยม 

ข้ำวสวย+แกงจืด
ฟัก+ไก่ทอด+วุ้น

น ำ้หวำน 

น ำ้หวำนเฮล 
บลบูอย+ผลไม้ 

ข้ำวสวย+แกง
จืดเต้ำหู้ 

ศ.29 ก.ค. 
59 

ข้ำวสวย+ไก่
กระเทียม 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้ำวผดั+น ำ้ซุป+
ฟักทองแกงบวด 

น ำ้เก๊กฮวย+ผลไม้ ข้ำวสวย+ไข่ตุน๋ 

วันที่ 15 กรกฎำคม 2559 โรงเรยีนจดักิจกรรมถวาย
เทยีนพรรษา ผู้ปกครองและเด็กๆร่วมกันท ำบุญใส่บำตรถวำยเทียน
พระสงฆ์วดัโพธ์ิทอง 9 รูป  

 วันที่ 11 สิงหำคม 2559 โรงเรยีนจดักจิกรรมวนัแม่ 
ขอเชญิผูป้กครองรว่มกจิกรรมวนัแม่ และรว่มกนั

ท าบุญใส่บาตรพระสงฆว์ดัโพธิท์อง 9 รูป  
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และในวันที่  11 สิงหำคม 2559 ขอเชิญผู้ปกครอง

อนุบาล 2 และ 3 ประชุมเร ือ่ง การเตรยีมตวัเรยีน

ประถมศกึษา 

ผลการตรวจสุขาภบิาลอาหารในโรงเรยีนของ 
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสขุ จะมำใน วนัจนัทร์ที่ 27 มิถนุำยน พ.ศ.2559 ประจ ำปี
กำรศึกษำที่ 1/2559 ไม่พบสิ่งปนเปือ้นจำกมือผู้สมัผัสอำหำร อำหำร/น ำ้ดื่ม 
น ำ้ใช้ มีควำมปลอดภยัดีค่ะ 

 
เร ือ่งที ่1 #คณุเป็นพอ่แม่ที่ตำมใจลกูหรือเปลำ่ 

ลองส ำรวจตวัเองดนูะครับ 

1. เม่ือคณุออกค ำสัง่กบัลกู แล้วลกูไม่ยอมท ำตำม คุณเลอืกที่จะปลอ่ยเลย
ตำมเลย เพรำะขีเ้กียจร ำคำญ 

2. คณุไม่กล้ำขดัใจลกู เพรำะกลวัลกูร้องไห้ ทนไม่ได้และรู้สกึผิดที่จะเห็นลกู
เสยีใจ 

3. เม่ือลกูอยำกได้อะไร คณุคิดว่ำเป็นเร่ืองปกติที่จะให้ได้ กบัแค่ของเลน่ 
ท ำไมจะให้ไม่ได้ 

4. เป็นเร่ืองปกติ ที่คณุคิดว่ำให้ลกูท ำอะไร ตอนไหนก็ได้ ตำมแต่ที่เขำคิด
เอง  
แม้ว่ำเขำจะรักษำเวลำไม่ได้ก็ตำม 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2?source=feed_text&story_id=724976657632964
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5. คณุมกัชดเชยด้วยวตัถ ุหรือยอมตำมใจลกูมำกเป็นพเิศษ เม่ือคณุรู้สกึว่ำ
ท ำผิดกบัลกู หรือไม่มีเวลำให้ลกู 

6. ถึงแม้เป็นข้อตกลงที่คยุกนัไว้ก่อน แต่คณุจะใจออ่น(เกือบ)ทกุครัง้  
เม่ือลกูผิดข้อตกลง ต่อรอง อดิออด งอแง หรือจนกระทัง่โวยวำย อำละวำด 

7. คณุพบว่ำลกูเป็นคนเอำแต่ใจ ยึดตนเองเป็นศนูย์กลำง เจ้ำอำรมณ์ ขี ้
โมโห  
ขำดควำมมัน่ใจ ไม่กล้ำท ำอะไรเอง  
บำงรำยอำจเร่ิมมีปัญหำแบบเดียวกนัลำมไปที่โรงเรียน ปรับตวัเข้ำกบัเพือ่น/ 
ครูล ำบำก 

****ข้อนีเ้ป็นตวับอกผลกระทบจำกสิง่ที่คณุเป็น/ ท ำ จำกข้อ 1-6 หรือข้อ
ใดข้อหนึ่ง 

#หมอไปป์_แฮปปีค้ิดส์ 

 

 
สรรหามาเล่า เร ือ่งที ่2  ประโยชน์จำกกำรเลน่บทบำทสมมตุิ 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C?source=feed_text&story_id=724976657632964
https://www.facebook.com/thaichildpsy/photos/a.269556053175029.64423.269537103176924/724976657632964/?type=3
https://www.facebook.com/thaichildpsy/photos/a.269556053175029.64423.269537103176924/724976657632964/?type=3
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ลบัสมองคุณหนู เตรยีมอนุบาล   
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จงโยงเส้นภำพอวยัวะที่คู่กนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 1   
ให้นกัเรียน  รอบภำพสนุขัที่ต่ำงจำกพวก 
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 2   
ให้นกัเรียนลำกโยงเส้นภำพที่มีควำมสมัพนัธ์กนั 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 3  
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เขียนเติมตวัเลขลงในช่องว่ำงให้ถกูต้อง 
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ผลงานของหนู เตรยีมอนุบาล 1 
ชื่อผลงำน ดอกไม้ของหน ู
เจ้ำของ  ด.ญ.วรรณรสำ  วิไลรัตนดิลก  (น้องจีด้ำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  หอ้งเตรยีมอนุบาล 1 (ครูนุ่ม)  
ที่มำ   ตวัเรำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 1  
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ชื่อผลงำน ลกูบอล (ของเลน่) 
เจ้ำของ  ด.ญ.บญุญิสำ  แซ่เฉิน  (น้องฉินฉิน)   

หอ้งอนุบาล 1/2 (ครูบ)ี  
ที่มำ   ตวัเรำ 
 
 
 
 
 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 2 
ชื่อผลงำน เต่ำทองของหน ู
เจ้ำของ  ด.ญ.พอใจ  วรรณวิธู  (น้องเนเน)่ 
  หอ้งอนุบาล 2/1  (ครูปุก)  
ที่มำ   รอบตวัเรำ 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 3  
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ชื่อผลงำน    เคร่ืองแต่งกำยของฉนั 
เจ้ำของ      ด.ช.ศิวกรณ์  เหมรุ่งพมิล (น้องกรณ์)       
           หอ้งอนุบาล3/1  (ครูพงษ)์    
ที่มำ      รอบตวัเรำ 
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ตอน.. สอนลูกน้อยใหน่้ารกัและมนี ้าใจ 
     คณุพอ่คณุแม่คงจะมีควำมสขุใจ และปลำบปลืม้ในตวัลกูเรำนะคะ ถ้ำมี
คนมำชื่นชมลกูว่ำ น่ำรักและมีน ำ้ใจ รู้จกัแบ่งปัน คณุสำมำรถปลกูฝังควำมมี
น ำ้ใจ เอือ้เฟือ้เผื่อแผ่ให้ลกูน้อยได้ตัง้แต่เค้ำยงัเลก็นะคะ เพรำะเด็กวยัก ำลงั
เติบโต 1 – 3 ขวบเป็นวยัที่ก ำลงัอยำกรู้อยำกเห็นอยำกเลยีนแบบ แต่เร่ือง
นีอ้ำจจะต้องสอนกนัไปจนอำย ุ5 ขวบเชียวค่ะ จนกวำ่ลกูจะเข้ำใจเร่ืองกำร
แบ่งปัน โดยเร่ิมที่ตวัคณุก่อน อย่ำรีบเหนื่อยไปก่อนนะคะ 
     1).เร่ิมจำกสิง่เลก็ๆ น้อยๆ เช่น ถ้ำลกูกินขนมอยู่ ลองบอกให้เค้ำแบ่ง
ขนมให้พี ่แม่ หรือพ่อกินบ้ำง 
     2).ยิม้และทกัทำยคนรู้จกั ให้ควำมช่วยเหลอืผู้อื่น ช่วยคณุแม่ คณุยำย
ถือของ เป็นต้น 
     3).ท ำเป็นตวัอย่ำง เพรำะเด็กๆ ชอบเลยีนแบบพอ่แม่ค่ะ เพรำะฉะนัน้
พอ่แม่ต้องท ำเป็นตวัอย่ำงให้ลกูเห็น เช่น เวลำที่คณุพอ่คณุแม่ทำนอำหำรที่
ลกูทำนได้ คณุพอ่คณุแม่อำจถำมลกูว่ำ “ลกูทำนด้วยกนัไหมจ๊ะ” 
     4).ทกุครัง้ที่คณุพอ่คณุแม่แสดงออกถึงกำรแบ่งปัน หรือมีน ำ้ใจให้คน
รอบข้ำง เวลำที่ลกูอยู่ด้วย คณุพอ่คณุแม่ควรอธิบำยถึงสิง่ที่ก ำลงัท ำอยู่ ให้
ลกูเข้ำใจและเห็นผลดีจำกกำรกระท ำนัน้ เพือ่เค้ำจะได้ซึมซบัและท ำตำม 
     5).สอนให้เลน่กบัคนอืน่ๆ โดยกำรน ำของเลน่ไปเลน่กบัเด็กๆ คนอืน่ 
โดยสอนให้ลกูรู้ว่ำ ของสิง่นีแ้ม้เรำจะเป็นคนน ำมำ แต่เรำก็ให้คนอืน่เลน่
ด้วยกนัได้ 
     6).ก ำหนดเวลำ ถ้ำขณะที่เลน่ของเลน่ด้วยกนั ลกูยงัไม่ยอมแบ่งให้คน
อืน่ หรือพีน้่องเลน่ด้วย ในครัง้หน้ำคณุพอ่คณุแม่ควรก ำหนดเวลำเลน่ของ
เลน่แต่ละชิน้ เช่น ชิน้นีห้นเูลน่ได้ 10 นำที จำกนัน้แบ่งให้พีน้่องเลน่ เพือ่ให้
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ลกูรู้จกัว่ำ ของเลน่ชิน้นีต้้องแบ่งให้พีน้่องเลน่ด้วย วิธีนีจ้ะช่วยสอนให้ลกูได้
รู้จกัเร่ืองคิวอกีด้วย  
     7).ก ำหนดหวัข้อกำรเลน่เป็นกลุม่ เม่ือลกูเห็นคนอืน่เลน่อะไรแล้วมกัมี
ปัญหำอยำกได้ของเหมือนคนอืน่เวลำไปเลน่เป็นกลุม่ คณุพอ่คณุแม่ลองตัง้
หวัข้อกำรเลน่แต่ละครัง้ เพือ่ให้เด็กๆ น ำของเลน่ที่เหมอืนๆ กนัมำเลน่ 
     8).หำโอกำสพำลกูเข้ำร่วมกำรกศุล ให้ลกูมีโอกำสเลอืกบริจำคของเลน่ 
หรือเสือ้ผ้ำที่ลกูไม่ค่อยได้ใสแ่ล้ว น ำไปบริจำคให้กบัคนที่มีโอกำสน้อยกว่ำ 
โดยอธิบำยให้ลกูฟังถึงเหตผุลในกำรบริจำคด้วยก็ได้ 
     9).คิดถึงผู้คนรอบข้ำงอยู่เสมอ เช่น ถ้ำมีญำติผู้ ใหญ่ ปู่  ย่ำ ตำ ยำย ที่
ไม่ได้อยู่ด้วยกนั ให้ลองโทรหำ เพือ่ให้ลกูได้มีโอกำสสวสัดี ทกัทำย และคิดถึง
คนรอบข้ำง 
     10).ปลกูฝัง และท ำให้เห็นในทกุที่ เช่น ขณะที่คณุพอ่คณุแม่พำลกูไป
ซือ้ของ แล้วเห็นของของใครที่ท ำหลน่อยู่ ควรสอนให้ลกูเก็บไปให้เขำ หรือ
สะกิดบอกว่ำ เขำท ำของหลน่ 
     11).อย่ำบงัคบั หรือหลอกลอ่ลกูให้มีน ำ้ใจหรือแบ่งปันสิง่ต่ำงๆ ให้คน
อืน่ ต้องค่อยๆ สอนและปลกูฝังให้เค้ำได้ซึมซบัและแสดงน ำ้ใจออกมำเอง แต่
ห้ำมละทิง้กำรปลกูฝังนีน้ะคะ 
     12).ไม่ควรว่ำกลำ่ว ถ้ำลกูยงัไม่ยอมแบ่ง หรือยงัมีอำกำรหวงของเลน่ 
หรือขนม เพรำะลกูเข้ำใจว่ำ เป็นของของเค้ำ ควรปลอ่ยให้ลกูเรียนรู้ด้วย
ตวัเอง จำกกำรเห็นสิง่ที่คณุพอ่คณุแม่ท ำเป็นแบบอย่ำง 
     13).สอนลกูให้แบ่งปันด้วยควำมเต็มใจในสิง่ที่แบ่งปันได้ แต่ไม่ใช่แบ่ง
มำกเกินไป คือ ให้รู้จกัรักษำสทิธิของตนเองด้วยกำรรู้จกัปฏิเสธเม่ือมีคนขอ
ของที่เป็นของรัก หรือของที่ลกูไม่พร้อมจะให้หรือแบ่งปันให้ใคร 
     14).อย่ำลมืชมเชย เม่ือลกูท ำดี เพือ่ให้เค้ำมีก ำลงัใจที่จะท ำแบบนีอ้กี 
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และให้เค้ำเชื่อว่ำ กำรแบง่ปันเป็นสิง่ที่ดี เพือ่จะได้เติบโตอย่ำงมีควำมสขุและ
เป็นที่รักของผู้อืน่ 
 

 
หอ้ง Nursery 1  (ครูนุ่ม) 

ตอน......กระต่ายน้อยไม่มแีรง ! 
 เช้ำวนัหนึง่เด็กเรียนภำพสมัพนัธ์ 
น้องพรำว :   น้องจีด้ำ เด็กกินอะไร 
น้องจีด้ำ :   เด็กกินผกั 
น้องพรำว :   เด็กกินนม 
น้องจีด้ำ :   เด็กไม่กินผกัเป็นกระต่ำยน้อยไม่มีแรงนะ 
พรำว/เพือ่น :   ใช่ ๆ 555+ 

หอ้ง Nursery 2  (ครูวะ) 

ตอน......มะ ไมม่า 
 ณ  ห้อง เตรียมอนบุำล 2 หลงัตื่นนอนตอนบ่ำยน้องตินตินนัง่บ่นอยู่
คนเดียว 
น้องตินติน :   ตินไปหำมะได้ไหม 
น้องตินติน :   มะ มะ มะ (อำ่ว มะ ไม่มำ) 
ครูหนึ่ง/ครูวะ :   5555 +    

 

หอ้ง K.1/1 (ครูปัด) 

ตอน.......พูก่นัเอาไวท้ าอะไร 
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 T.Philippe ก ำลงัสอนเด็กๆ เกี่ยวกบัอปุกรณ์กำรเรียน 
T.Philippe :   พูก่นัเอำไว้ท ำอะไรเด็ก ๆ 
เด็กๆ  :   ระบำยสคีรับ/ค่ะ 
x-box  :   ทำตำแบบแม่ครับ 
เพือ่นๆและคณุครู หวัเรำะ 555555 

หอ้ง K.1/2 (ครูบ)ี 

ตอน.......ตดัหวั 
 ช่วงวิชำ Home Room 
ครูบี  :   เด็กๆคะ ครูบีจะถำมเด็กๆว่ำกำรดแูลรักษำควำมสะอำด
ในร่ำงกำยของเรำมีอะไรบ้ำงคะ เด็กๆรู้ไหมเอย่ ? 
เด็กๆ  :   รู้จกัค่ะ 
ครูบ ี  :   ถำมน้องพอร์ชว่ำ น้องพอร์ชรู้จกัอะไรบ้ำงคะ (ครูท ำท่ำ
จบัหวั) 
น้องพอร์ช :   ตอบว่ำ ตดัหวัครับ 
ครูบีและเพือ่นๆ หวัเรำะเสยีงดงักนัทัง้ห้องเลย 
น้องปริม :   ตอบว่ำสระผมค่ะ แล้วบอกน้องพอร์ชว่ำให้ตอบใหม่ซิ ! 
น้องพอร์ช :   สระผมครับ 
น้องปริม :   ใช่ ๆ ถกูต้องแล้วค่ะ 

หอ้ง K.1/3 (ครูออ้) 

ตอน.......โรงพยาบาลแตก 
 ช่วงเช้ำก่อนเข้ำแถว 
น้องภมิู  :   ครูอ้อครับ น้องภมิูไปฉีดยำมำด้วย 
ครูอ้อ  :   คณุหมอฉีดยำตรงไหนคะ 
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น้องภมิู  :   ตรงตดูครับ น้องภมิูร้องโรงพยำบำลแตกเลย 
ครูอ้อ  :   55555 + 

 

หอ้ง K.1/4 (ครูมุก) 

ตอน.......ไม่ไหวแลว้ จรงิๆ ออิ ิ
น้องจินฟำ :   ครูมกุครับ ปวดฉ่ี 
ครูมกุ   :   ไปฉ่ีค่ะ กนัดัม้ช่วยเปิดประตใูห้จินฟำหน่อยค่ะ  
น้องกนัดัม้ :   ไม่ ๆ ต้องจบัตรงนีแ้ล้วดึง ประตจูะเปิด จินฟำท ำสิ 
น้องจินฟำกระโดด ๆ หลำยครัง้ บอกปวดฉี่มำก เลยให้น้องปณุณ์ปณุณ์ช่วย
เปิด ออิ ิ! 

หอ้ง K.2/1 (ครูปุก) 

ตอน.......อา่น ตอ เต่า 
 คณุครูก ำลงัสอนเร่ืองลกัษณะนำม มีรูปภำพปลำหมึกอยู่ 1 ภำพ 
แล้วหนัไปเห็นน้องพทุธก ำลงัเหม่อลอย   
ครูปกุ   :   น้องพทุธคะ นี่ภำพอะไรคะ 
น้องพทุธ :   หวัแครอทครับคณุครู 
เพือ่น ๆ  :   หวัเรำะ 555 + ไม่ใช่มนัคือ ปลำหมึกกก ก   

หอ้ง K.2/2 (ครูติง่ 

ตอน.......Teacher ใหบ้อกชือ่ค าศพัทผ์ลไม ้ 
น้องกนัต์ :   Mango 
น้องใบบญุ :   Apple 
น้องปลืม้ :   Banana 
น้องโยเกิร์ต :   Ice cream 
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T.Philippe :   โอ้ Ice cream เป็นผลไม้ 
เด็กๆ  :   555 

 

หอ้ง K.2/3 (ครูอีด๊ สุดา) 

ตอน.......เขา้ใจคดิ 
วนัหนึ่งครูอีด๊ก ำลงัสอนเด็ก ๆ เติมค ำ 
ครูอีด๊  :   เด็ก ๆ อีอะไรคะ 
เด็กๆ  :   อกีำ 
ครูอีด๊  :   ต่อไปเอำ เอำอะไรดี 
เด็กๆ  :   เอำไป 
ครูอีด๊  :   อ้ำว ! ข้อนีก้็เอำ.....เม่ือกีเ้อำไป อนันีจ้ะอะไรดี 
น้องพัน้ซ์ :   เอำมำค่ะ 
ครูอีด๊  :   555 เออดี เอำไป เอำมำ 

 

หอ้ง K.3/1 (ครูพงษ)์ 

ตอน.....ขออนุญาตสอนครบั 
ครูพงษ์  :   น้องปณุณ์ไปดนู้องมิล้ค์นบัเลขเพิม่หน่อยค่ะ 
น้องปณุณ์ :   รับทรำบครับ 
น้องมิล้  :   หนจูะให้ครูพงษ์สอนค่ะ 
น้องปณุณ์ :   น้องมิล้ค์ขออนญุำตสอนครับ....ผม 
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หอ้ง K.3/2 (ครูอีด๊ ปิยมนสั) 

ตอน.......เร ือ่งของฝน 
ขณะที่เด็กๆ ก ำลงัทำนอำหำรว่ำงอยู่นัน้ ฝนเร่ิมตัง้เค้ำมำเดี๋ยวมืด

เดี๋ยวสว่ำง สร้ำงควำมสงสยัให้กบัเด็กเป็นอย่ำงยิง่ 
เด็กๆ  :   ครูอีด๊ ท ำไมเดี๋ยวก็มืด เดี๋ยวก็สว่ำงละ่ครับ 
ครูอีด๊  :   อ๋อ ฝนก ำลงัจะตกแร้วค่ะ 
น้องมิค  :   ไม่ใช่ๆ พระอำทิตย์หลบแดดครับครูอีด๊ 

 
 
 

กิจกรรมรณรงค์ไม่สบูบหุร่ี วนัที่ 31 พฤษภำคม 2559 
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จลุสำรสำยสมัพนัธ์แสงอำรีย์ ฉบบัที่ 136 เดือนกรกฎำคม 2559 
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กิจกรรม ไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2559 วนัที่ 23 มิถนุำยน พ.ศ.2559 

 
 

 

 

 
 
 สวสัดีค่ะ.... ช่วงนีโ้รคมือ เท้ำ ปำก ก ำลงัระบำดในเด็กเล็กที่ต ่ำ
กว่ำ  15 ปี โรคนีเ้ป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่สำมำรถติดต่อกนัได้จำกกำรสมัผัส ลม
หำยใจ น ำ้มกู น ำ้ลำย ซึ่งมกัเกิดกำรติดต่อในสถำนรับเลีย้งเด็กและโรงเรียน
อนบุำล  โรงเรียนอนบุำลแสงอำรีย์ได้มีมำตรกำรป้องกนัโรค และ วิธีกำรดแูล 
เม่ือมีเด็กเป็น ช่วยกันป้องกันมิให้เด็กๆได้รับเชือ้นะคะ..  ส ำหรับฉบับนีข้อ
เชิญอำ่นสำระต่ำงๆที่มีประโยชน์ได้แล้วค่ะ 
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ปรชัญา

โรงเรยีน 
คอลมัน ์ เร ือ่ง... หน้า 

สง่เสริม 
ควำมเป็นไทย 

IQ 
ทัว่ทิศทัว่ไทย ท ำนำกบัครูธำนี ปทมุธำน ี 1 

ใฝ่หำควำมรู้ 
IQ AQ 

SQ 

ขำ่วสำรทำง
โรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียน 5 

สรรหำมำเลำ่ 

1. คุณเป็นพ่อแม่ท่ีตำมใจลกู
หรือเปลำ่ 

2. ประโยชน์จำกกำรเลน่บทบำท
สมมติุ 

13 

สบัสมองคุณหน ู ฝึกสมองประลองปัญญำ 16 

เร่ืองของหน ู ผลงำนสร้ำงสรรค์ของเด็ก  ๆ 19 
 

ควบคู่
จริยธรรม 
MQ 

ของดีข้ำงวดั 
สอนลกูน้อยให้น่ำรักและมี

น ำ้ใจ 
22 

น ำพำสู่
ควำมสขุ EQ 

คุณหนคู ำ้..ข ำ หวัเรำะกบัควำมนำ่รักของเด็ก  ๆ 24 

บ.ก.+ครูแหม่ม/คอลมัน์+ครูสมบูรณ์,ครูชนิกำ,ครูมกุดำ,ครูสุชำดำ/พิมพ์+ครูนทั,ครูตู/๋ตรวจ+ครูนก/โรเนียว+ครู
แปง้ 

 
กิจกรรมทศันศึกษำ Sky venture วนัที่ 8 มิถนุำยน 2559 
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กิจกรรมเคลอืบฟลอูอไรด์และตรวจสขุภำพฟัน ครัง้ที่ 1  

 

กิจกรรม creative art -activity room ประดิษฐ์เต่ำทอง 
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กิจกรรม creative art -activity room ประดิษฐ์ไก ่

  
 

กิจกรรม cooking “คำนำเป้” 
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กิจกรรม cooking “ไก่ผดับวบ” 

 
กิจกรรม cooking “ไข่เจียว” 

 
กิจกรรม cooking “วุ้นน ำ้หวำน” 
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