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ตอน... “ไดโนซอรแ์พลนเน็ต” 

ตะลุยบุกสวนสนุกไดโนเสาร ์ทีเ่ทีย่วใหม่ใจกลาง

กรุง 

โดย MGR Online      
 

 

“ไดโนซอรแ์พลนเน็ต” สวนสนุกแห่งใหม ่
 

 

        “ไดโนซอรแ์พลนเน็ต” สวนสนกุแห่งใหม่ ภายใต้คอน
เซ็ปต์ "Beyond Nova In The Heart Of Bangkok....

ดาวดวงใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ” เปิดบริการแล้ว ในวนัศกุร์ 
ที่ 25 มีนาคม 2559 โดยร่วมมือกนั ระหว่าง บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวลั 
จ ากดั, บริษัท เวิร์คพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท 
ไร้ท์แมน จ ากดั เนรมิตบนพืน้ที่กว่า 12,000 ตร.ม บนพืน้ที่ ดิ เอม็สเฟียร์



 
 

2 

ของ ดิ เอม็ดิสทริค ระหว่างซอยสขุมุวิท 22 และซอยสขุมุวิท 24 เพือ่เป็น
แหลง่ท่องเที่ยวแหง่ใหม่ใจกลางกรุงนี ้มีไดโนเสาร์เท่าขนาดจริงกว่า 200 
ชีวิต หลากหลายสายพนัธุ์ได้กลบัมามีชีวิตใหม่อกีครัง้  

 

การก าเนิดของไดโนเสารต์วัเล็กๆ 
 

 

        ส าหรับแนวคิด สวนสนกุ “ไดโนซอรแ์พลนเน็ต” เป็น
การฉีกรูปแบบของ ธีม ปาร์ค หรือคอนเซ็ปต์สวนสนกุที่เคยมีแล้วในที่ต่างๆ 
ด้วยการสร้างเร่ืองราวให้กบั ธีม ปาร์ค แห่งนี ้โดยให้มีมิติที่แตกต่างเป็น
เร่ืองราวของไดโนเสาร์ ซึ่งเป็นเร่ืองราวที่คลาสสกิและได้รับความนิยม
ตลอดกาล ผ่านการออกแบบ และผสานเทคโนโลยีใหม่ที่ทนัสมยัในระดบั
โลก จึงท าให้ไดโนซอร์แพลนเน็ตมีความสมบรูณ์ทัง้เร่ืองของความสมจริง 
ความตื่นเต้น เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้นกัท่องเที่ยว ราวกบัได้
ย้อนกลบัไปยงัโลกยคุดึกด าบรรพ์จริงๆ อกีครัง้  
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โซน DINOSAUR DISTRICT แหล่งเรยีนรู ้

ไดโนเสาร ์
  

 

DINO EYE ครสิตลั แคปซูล ยามค ่าคนื 
 

 

        โดยสวนสนกุ “ไดโนซอร์แพลนเน็ต” แบ่งพืน้ที่เป็น 8 โซนด้วยกนั 
โดยโซนแรก โซนDINOSAUR DISTRICT โซนแหลง่เรียนรู้
ไดโนเสาร์ โดยเข้าถึงผ่าน Multimedia Technology ชมความ
ยิ่งใหญ่เต็มตาของโครงกระดกู และ สมัผสัประสบการณ์สดุประทบัใจกบั
การฟักไข่ไดโนเสาร์ใน Dino Lab 
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       โซนที่สอง DINO EYE คริสตลั แคปซูล ลอยฟ้าบนความสงูกว่า 
50 เมตร ตื่นตาตื่นใจไปกบัความยิ่งใหญ่ของ 3 ภมิูทศัน์แห่งโลกล้านปี 
ทัง้ใต้ท้องทะเล พืน้ดินสดุกว้างไกล ไปจนถึงเหนือเมฆสดุขอบฟ้า  

 

THE GREAT VOLCANO & THE EXTINCTION 

LIVE SHOW โชวก์ารต่อสูข้องไดโนเสาร ์
 

 

        มาถึงโซนที่สาม อย่างโซน 4D DEEP-WORLD ด าดิ่งสูใ่ต้พืน้
โลกล้านปีสดุแสนอนัตราย เผชิญหน้ากบัการต่อสู้ที่เหนือจินตนาการของคู่
ต่อสู้ไดโนเสาร์ที่ไม่มีใครคาดถึง เต็มอารมณ์ทกุมิติสมัผสัด้วยระบบภาพ
และการเคลือ่นไหว 4D Simulator ที่เหมือนจริง (เปิด 1 พฤษภาคม 
2559 นี)้ 
        
       ต่อด้วยโซนที่สี ่กบั THE GREAT VOLCANO & THE 
EXTINCTION LIVE SHOW ชมการระเบิดของภเูขาไฟโลกล้านปี
สดุยิ่งใหญ่ พร้อมเทคนิคแสง ส ีเสยีง และโชว์สดุอลงัการ The Great 
Extinction Live Show เร่ืองราวแหง่ประวตัิศาสตร์โลกล้านปี ของ
การดิน้รนต่อสู้เพือ่การอยู่รอดจากการสญูพนัธุ์ครัง้ยิ่งใหญ่ของเหลา่
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ไดโนเสาร์  
 

 

RAPTOR X-TREME สุดมนั 
 

 

 

        มาถึงกนัอย่างโซนที่ห้า RAPTOR X-TREME สดุมนัและท้า
ทาย กบัการปฏิบตัิภารกิจเสีย่งตาย ที่ต้องฝ่าด่านแขง่ความเร็ว ชิงไหวพริบ 
กบั ฝงูไดโนเสาร์แสนฉลาดเจ้าของฉายากรงเลบ็เพชฌฆาต อย่าง 
Velociraptor  
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DINO FARM โซนของเด็กๆ 
 

 

        และมาถึงโซนที่หก DINO FARM สร้างสรรค์แรงบนัดาลใจกบั
การสวมบทบาท นกับรรพชีวินวิทยารุ่นเยาว์ ในการส ารวจขดุค้น Fossil 
ของ T-Rex สนกุสนานกบัความรู้ไดโนเสาร์ด้วย Interactive 
Game มากมาย และประทบัใจไม่รู้ลมืกบัการขี่ไดโนเสาร์ เดินชม
บรรยากาศฟาร์มไดโนเสาร์ บนหลงัของTriceratops, 
Apatosaurus, Ankylosaurus และ Anchiceratops  
 

 

STARS OF DINO บุกดนิแดนไดโนเสาร ์
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        น่าตื่นตาตื่นใจโซนที่เจ็ดกบั STARS OF DINO บกุดินแดน
ไดโนเสาร์ ณ ที่ซึ่งเผ่าพนัธุ์ไดโนเสาร์ยงัครอบครองพืน้พภิพ สมัผสั
ประสบการณ์สดุพเิศษในบรรยากาศ 3 ยคุ Triassic,Jurassic และ 
Cretaceous สนกุสนานตื่นเต้นกบัการเดินทางผจญภยัท่ามกลางฝงู
ไดโนเสาร์ซุปเปอร์สตาร์อย่างใกล้ชิด พกัผ่อนสบายๆ โซนสดุท้าย DINO 
SQUARE เลอืกซือ้ของที่ระลกึ น่ารักๆ กลบับ้าน  
        สวนสนกุ "ไดโนซอร์ แพลนเน็ต" เรียกได้ว่าเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่มี
ความแปลกใหม่ และเป็นที่น่าสนใจ ที่จะเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวสวน
สนกุที่ไม่เหมือนใคร โดยฟืน้ชีวิตบรรดาเหลา่สตัว์โลกล้านปีให้กลบัมาโลด
แลน่อกีครัง้ 
        

       "ไดโนซอร ์แพลนเน็ต" พรอ้มเปิดใหบ้รกิาร

ทุกวนั ต ัง้แต่เวลา 10:00 - 22:00 น. บตัรผ่าน

ประตู ผูใ้หญ่ ราคา 600 บาท เด็กความสูง 90 - 

120 เซนตเิมตร ราคา 400 บาท เดก็ความสูงต ่า

กวา่ 90 เซนตเิมตร เขา้ฟร ีนั่งกระเชา้ Dino Eye 

ราคาคนละ 200 บาท ขีไ่ดโนเสาร ์Dino Farm 

ราคาคนละ 100 บาท ตรวจสอบรายละเอยีด

เพิม่เตมิไดท้ี ่: www.dinosaurplanet.net  
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 ขอแสดงความยินดีกบัครูอ้วนและครูเต้ย ที่ไดร้บัรางวลัจาก
การเขา้รว่ม 

การแข่งขนัโครงการคณิตคดิเรว็ และ

คณิตศาสตร ์ชงิแชมป์ประเทศไทย 

ประจ าปี 2559 ในงาน Thailand Mental Arithmetic 
and Mathematics Competition 2016 เม่ือวนัที่ 6 
เมษายน 2559 ... ณ สวนสนกุดรีมเวิลด์ 
โดยสง่เด็กเข้าร่วมการแข่งขนัจ านวน 12 คน ทีไ่ด้รับรางวลั ***ทัง้12 คน*** 
จากจ านวนเด็กเข้าร่วมการแข่งขนัทัง้สิน้กว่า 500 คน ได้รับรางวลัทัง้ 12 
คน ดงันี ้
# ถ้วยรางวลัชนะเลศิ จ านวน 9 ถ้วยรางวลั 
# รางวลัเหรียญทองจ านวน 18 เหรียญทอง 
# รางวลัเหรียญเงิน  จ านวน 2 เหรียญเงิน 

ขอแสดงความยินดีกบัครูแบงค ์ทีไ่ดถ้ว้ยรางวลัจาก
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การส่งเด็กๆเขา้รว่มแข่งขนัเทควนัโด ในงานศิรินสุรณ์
สานสมัพนัธ์ เทควนัโด แชมป์เปีย้นชิพ ครัง้ที่ 7 เดือนเมษายน 2559 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 มีดงันีค้่ะ 
1. นางสาวอารียา กชกรกมทุ    ผู้ รับใบอนญุาต/ผู้อ านวยการ  
2. ดร.แสงโสม  กชกรกมทุ  ผู้ทรงคณุวฒุ ิ  
3. ดร.รัตนา  เถลงิพล   ผู้ทรงคณุวฒุ ิ
4. นางสณัห์สติา ศิริจตรุพร  ตวัแทนชมุชน  
5. นางประภาวลัย์ พมิลสทุธิชาติ  ผู้แทนผู้ปกครอง   
6. นางสาวนนัทิภาคย์ ดรกนัยา  ผู้แทนครู   
7. นางสาวณัฐนรี พลูสขุสวสัด์ิ  เลขานกุาร  

ในปีการศึกษานี ้มีนกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัราช
ภฎัวไลยอลงกรณ ์จ านวน 4 คน มาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู สาขา
การศึกษาปฐมวยั ดงันีค้่ะ 
1. นางสาวจินตนา กิจเจตนี  ชื่อเลน่ ครูออม  ห้อง K.1/1  
2. นางสาวมณัฑนา  ศรีสธุรรม ชื่อเลน่ ครูไหม  ห้อง K.2/2 
3. นางสาวสภุทัรา  เศรษสระ ชื่อเลน่ ครูยิม  ห้อง K.3/1 
4. นางสาวจิราพร  เกตกุารณ์ ชื่อเลน่ ครูบรีซ  ห้อง K.3/2 

  ขอขอบคุณในความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง กรณีเด็กป่วย 

หรอื โรงเรยีนตรวจพบว่าเด็กมีไข ้เป็นหวดั ไอ 

ท่านผูป้กครองใหค้วามรว่มมอืโดยน าเด็กไปรกัษา
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ที่บา้นใหห้ายป่วยก่อน จึงมาเรยีนตามปกติ เพื่อ
ป้องกนัการติดต่อถึงเด็กคนอืน่ๆค่ะ   

ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองแจ้งโรงเรียนในวนัที่นกัเรียนหยุดเรียนนะ
คะ เพือ่สะดวกในการให้บริการรับ-สง่นกัเรียนด้วยค่ะ 

 ตัง้แต่เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มา โรงเรียนก าลังฝึกฝน
เด็กๆเร่ืองการช่วยเหลือตนเอง และ การฝึกหัดอ่านเขียน จงึขอความ
รว่มมอืทา่นผูป้กครองทุกทา่นดงันี ้
 1. ฝึกเด็กๆให้ช่วยเหลือตนเองที่บ้าน เช่นทานข้าว  ดื่มนม การแต่ง
กาย เก็บที่นอน  
 2. มาโรงเรียนก่อนเข้าแถวอย่างน้อย 30 นาที (เข้าแถวเวลา 08.20
น.) เพือ่มีเวลาทบทวนบทเรียนในห้องเรียน 

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนมีการประชุม
ผูป้กครองนกัเรยีนใหม่ เพือ่ชีแ้จงนโยบาย หลกัสตูรการเรียนการ
สอนและผู้ปกครองพบปะครูประจ าชัน้เพื่อทราบหลกัสตูรการเรียนการสอน
และพฒันาการของเด็ก ในงานมีการจดักิจกรรมดงันี ้

- บริการตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลบาลบางปะกอก 1 
(บริการเจาะเลือดตรวจน า้ตาลในเลือดและวัดความดันเฉพาะ
ผู้ใหญ่)  

- บริการท า Prescan ลายนิว้มือเพื่อค้นหาศักยภาพของเด็ก
เบือ้งต้น 

- เปิดบธูจ าหน่ายหนงัสอืที่เหมาะสมส าหรับเด็กในราคาพเิศษ โดย 
ส านกัพมิพ์ MIS ให้ผู้ปกครองได้เลอืกซือ้อกีด้วยค่ะ 



 
 

11 

 

ท่านผู้ปกครองสามารถช าระค่าเทอม โดยผ่านช่องทางต่างๆได้ดงันี ้
1. โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร  ดงันี ้“ชือ่บญัชโีรงเรยีน

อนุบาลแสงอารยี”์ 

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

2. ผู้ปกครองสามารถช าระด้วยเงินสดหรือด้วยบัตรเครดิตที่โรงเรียนได้
ค่ะ 

และกรุณาเรยีกใบเสรจ็รบัเงินจากเจา้หน้าที่

ทุกคร ัง้นะคะ 

กรณีผู้ ปกครองที่ฝากค่า เล่าเ รียนมากับบุคลากรของโรงเ รียน 
กรุณาเรยีกใบเสรจ็รบัเงินจากบุคลากรทา่นนั้นทุก

คร ัง้นะคะ มฉิะนัน้ทางโรงเรยีนจะไม่รบัผดิชอบค่ะ 
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และส าหรับผู้ ปกครองนักเรยีนอนุบาล 3 ทีต่อ้งการ
ขอใบรบัรองการเรยีน ต้องช าระค่าเรียนทัง้หมดก่อนนะคะและ
สามารถขอใบรับรองได้ไม่เกินคนละ 2 ใบ หากต้องการเพิ่มเติมจะต้องเสยี
ค่าใช้จ่ายใบละ 100 บาทค่ะ  

 โรงเรียนจะส่งข่าวสารถึงผูป้กครองทาง E-mail นะคะ 
ผู้ปกครองใหม่ ท่านใดยงัไม่ได้แจ้งที่อยู่ E-mail แก่โรงเรียนและผู้ปกครอง
ท่ านใดไ ม่ ไ ด้จดหมายทาง  E-mail ก รุณาแจ้งมาไ ด้ที่  E-mail : 
sangaree@sangaree.ac.th หรือแจ้งผ่านทาง  Line ของครู
ประจ าชัน้ค่ะ  

 

 วนัที่ 7 เมษายน 2559 ครูจ๋าและครูวะ ไปร่วมการอบรม เร ือ่งการ
เสรมิสรา้งสุนทรยีศึกษา (aesthetics education) 
ณ ศนูย์ประชมุแห่งชาติสริิกิต์ิ 

 

   โรงเรียนขอความร่วมมือในการช่วยกัน แกปั้ญหาจราจร

ตดิขดัในชัว่โมงเรง่ด่วน คือช่วงเช้าและเย็น ที่ผู้ปกครองมารับ-
ส่งนักเรียน โดยขอความกรุณาไม่จอดริมก าแพงโรงเรียน เพื่อให้รถสวนทาง
กนัได้ จึงขอความร่วมมือ ดงันี ้

mailto:sangaree@sangaree.ac.th
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1.  ช่วงเชา้ ต ัง้แต่เวลา 07.00-09.00 น. 
ผู้ ปกครองสามารถจอดชั่วคราวเพื่อส่งเด็กได้ที่ประตูทัง้สองฝ่ังได้แก่ ฝ่ัง
โรงเรียนและฝ่ังสระว่ายน า้ โดยจะมีครูเวร รอรับเด็กไปสง่ที่ห้องเรียน  

2. ชว่งเลกิเรยีน ต ัง้แต่เวลา 14.40-17.00 น. 
จะมีครูเวรที่ประตทูัง้สองฝ่ังเช่นกนั ได้แก่ ฝ่ังโรงเรียนและฝ่ังสระว่ายน า้ โดย
ครูเวรจะประกาศเรียกเด็กลงมาหาและพาไปสง่ที่ผู้ปกครอง 

3. กรณีทีโ่รงเรยีนมีกิจกรรมต่างๆ ท่านสามารถ
จอดรถได้ที่ตลาดนัด และ ป๊ัมแก๊สฝ่ังเดียวกับโรงเรียน เลยซอยประชาอทุิศ 
29 ไปนิดเดียวค่ะ 
หมายเหตุ - กรณีท่านมีความประสงค์จะพดูคุยกับครูประจ าชัน้ 
กรุณาน ารถไปจอดที่ตลาดนัดได้ถึง 10.00 น.โดยไม่มีค่าจอดรถ(ผู้ปกครอง
ต้องติดสติ๊กเกอร์โรงเรียนที่กระจกหลังของรถ) ผู้ ปกครองสามารถมาขอ
สติก๊เกอรต์ดิรถยนตไ์ด้ฟรีที่ธุรการค่ะ 

โรงเรียนขอแจ้งเส้นทางลดัดงันี ้
- ซอยประชาอทุิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอทุิศ 27 ได้ 
- ซอยประชาอทุิศ 27 สามารถตรงไปสดุซอย หากเลีย้วขวา ออกซอยประชา
อทุิศ 33 หากเลีย้วซ้าย ออกสขุสวสัด์ิ 62 ได้ครับ 
 

 

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 พี่ๆจาก โครงการ Pediasure 
@ School  
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Tour “เติบโตเต็มวยั ฉลาดดีชวัร์ ด้วยแนวคิด EF : ทกัษะสมองเพือ่ชีวิตที่
ส าเร็จ” มาแสดงนิทานแบบ Interactive เพื่อให้เด็กสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 

 วันที่  19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 สถานีต ารวจราษฎร์บูรณะ มา
ประชาสัมพันธ์เร่ือง “อย่าลืมหนูไวใ้นรถนะ” โดยพูดคุยกับ
พนกังานขบัรถและแจกสติ๊กเกอร์ติดหน้าประตรูถรับ-สง่นกัเรียนทกุคนัค่ะ 

 วันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โรง เ รียนจัดกิจกรรม
รณรงคไ์ม่สูบบุหร ี ่เพือ่ปลกูฝังให้เด็กๆรู้จกัโทษของการสบูบหุร่ี 

 ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00-12.00 น.โรงเรียนได้พา
เด็กๆอนุบาล  3 จ านวน 20 คน ร่วมกิจกรรม “ตื่นรูส้นุก
ทดลองดา้นวิทยาศาสตรก์บันัทตีไ้ซแ้อนทิสต”์ 
(Wake Up Science by Nutty Scientists จัด โดยสถาบัน
วิทยาศาสตร์การเรียนรู้ นัทตี ้ไซ้แอ้นทิสต์ (ประเทศไทย) ณ ศูนย์การเรียนรู้ 
สกายเวนเจอร์ ชัน้ 2 ห้างสรรพสนิค้าเกรทเวย์เอกมยั ในงานนี ้เด็กๆจะได้ร่วม
กิจกรรมฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  คือนวัตกรรม (3R และ 4C) 
ได้แก่ 

I3R ได้แก่ Readingการอา่น,(W)Ritingการเขียน และ 
คณิตศาสตร์ (A)Rithemetics 
   
4C  ได้แก่ Critical Thinking(การคิด
วิเคราะห์),Communication 
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(การสือ่สาร),Collaboration(การร่วมมือ)และCreativity(
ความคิดสร้างสรรค์) 

 

 โครงการ Happy to learn English จัดกิจกรรมโดย
ครูต่างชาติ น าเด็กเต้นประกอบเพลงภาษาองักฤษในตอนเช้าค่ะ 

โครงการเรารกัวฒันธรรมไทย จดักิจกรรมให้เด็ก
ฝึกมารยาทต่างๆ ในชว่งเขา้แถว ดงันี ้การฝึกก้มเดินผ่าน
ผู้ใหญ่ การเข้าแถว การไหว้ การพดูจา การกลา่วขอบคณุ การขอโทษ ค่ะ 

 ว ัน พ ฤ หัส บ ดี แ ล ะ ว ัน ศุ ก ร ์ที่  2 6 - 2 7 

พฤษภาคม 2559 โรงเรียนพาเด็กๆอนุบาล 2 และ 3 ไปทศัน
ศกึษา ไดโนเสาร ์แพลนเน็ต อยู่ระหว่างสขุุมวิท 22 และ 24  
เด็กๆได้รับความตื่นเต้นสนกุสนานกนัถ้วนหน้าค่ะ 

 โรงเรียนจะทดสอบความรูข้องเด็กเป็นราย
สปัดาห ์เพือ่ให้ผู้ปกครองได้ทราบความก้าวหน้าทางวิชาการของเด็กแต่
ละคน ซึ่งจะเร่ิมในเดือนสงิหาคม 

โดยผู้ปกครองจะได้รับทราบเกี่ยวกบัเร่ืองทีเ่ด็กจะได้รับการประเมิน 
เพือ่เป็น 

การเตรียมตวัเด็กลว่งหน้า และจะได้รับผลการประเมินเป็นรายสปัดาห์ 

 เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม ABC English & Me จะได้รับ รหัส
ของโรงเรียน (School Code) เพือ่สามารถเข้าไปต่อยอดการท ากิจกรรม
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ที่เรียนรู้จากโรงเรียน ประกอบด้วย นิทาน เพลง กิจกรรม เกมส์ และคลิป
วีดีโอ เป็นต้น  

 
รายการอาหารกลางวนั ประจ าเดอืน มถุินายน 

2559 
รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน  

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 

อาหาร

เย็น 

พ.1 
มิ.ย. 59 

ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+
เซ่ียงไฮ้ 

ข้าวผดั+น า้ซุป+มนั
ต้มน า้ตาล 

น า้กระเจ๊ียบผสม
พทุราจีน+ผลไม้ 

ข้าวสวย+แกง
จืดฟัก 

พฤ.2 
มิ.ย. 59 

ข้าวสวย+ไก่
กระเทียม 

นม UHT+
ขนมปังทา
แยม 

ข้าวสวย+ต้มย า
ไก่+ไข่เจียว+สาคู
เปียกข้าวโพด 

น า้มะตมู+ผลไม้ 
ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

ศ.3 มิย. 
59 

แกงจืดเต้าหู้ 
นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวสวย+ต้มซุป
ไก่+ผดับวบใส่ไข่+

วุ้นน า้หวาน 
น า้เก๊กฮวย+ผลไม้ ข้าสวย+ไข่ตุน๋ 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 2 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 
อาหารเย็น 

จ.6 
มิ.ย. 59 

ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวราดหน้าไก่+
เฉาก๊วย 

น า้ใบเตย+
ผลไม้ 

ผดัมาม่า 
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อ.7 
มิ.ย. 59 

ซุปมกักะโรนี
น า้ 

นม UHT+
ขนมปังทา
แยม 

ข้าวสวย+แกงจืด
ฟัก+ไข่เจียว+
ลอดชอ่ง 

น า้เก๊กฮวย+
ผลไม้ 

ข้าวสวย+แกงจืด
สาหร่าย 

พ.8 
มิ.ย. 59 

ข้าวต้ม+ไข่
เจียว 

นม UHT+
แครกเกอร์
สอดไส้ครีม 

ก๋วยเตี๋ยวน า้ใส่
ลกูชิน้ปลา+กล้วย

บวชชี 

น า้กระเจ๊ียบ
ผสมพทุราจีน+

ผลไม้ 

ข้าวสวย+ไส้
กรอกผดั

เปรีย้วหวาน 

พฤ.9 
มิ.ย. 59 

ข้าวสวย+แกง
จืดหวัไชเท้า 

นม UHT+
ขนมปังทา
แยม 

ข้าวสวย+ผดั
กะเพรา 

+สาคเูปียกข้าวโพด 

น า้เก๊กฮวย+
ผลไม้ 

ข้าวสวย+ไข่เจียว 

ศ.10 
มิย. 59 โจ๊ก 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวผดั+น า้ซุป+วุ้น
น า้หวาน 

น า้หวานเฮล 
บลบูอย+ผลไม้ ข้าวต้มทรงเคร่ือง 

 รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 

อาหาร

เย็น 

จ.13 มิ.ย. 
59 เกีย้มอ๋ีน า้ 

นม UHT+
ขนมไข่สอดไส้

แยม 

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า 
+เฉาก๊วย น า้ใบเตย+ผลไม้ เส้นใหญ่ผดัซีอ๊ิว 

อ.14 มิ.ย. 
59 

ข้าวสวย+แกง
จืดหวัไชเท้า 

นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+ต้มย าไก่+
ถัว่ยเขียวต้มน า้ตาล 

น า้ล าไย+ผลไม้ ข้าวสวย+แกง
จืดไข่น า้ 

พ.15 มิ.ย. 
59 

โจ๊ก 
นม UHT+
เซ่ียงไฮ้ 

ข้าวสวย+ต้ม
จบัฉ่าย+ไก่ทอด+รวม

มิตร 

น า้กระเจ๊ียบผสม
พทุราจีน+ผลไม้ 

ข้าวสวย+ไก่
ทอดกระเทียม 

พฤ.16 
มิ.ย. 59 

ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+ต้มซุปไก่+
ปอูดันึ่ง+วุ้นน า้หวาน 

น า้มะตมู+ผลไม้ 
ข้าวสวย+ไข่

เจียว 

ศ.17 มิย. 
59 

ข้าวสวย+ไข่
ตุน๋ 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวต้มทรงเคร่ิอง+
สาคเูปียกข้าวโพด 

น า้เก๊กฮวย+
ผลไม้ 

ข้าวสวย+
แตงกวาผดัใสไ่ข่ 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 4 



 
 

18 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 
อาหารเย็น 

จ.20 มิย. 
59 

ข้าวต้ม+ไข่
เจียว 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวสวย+ผดั
กะเพรา+เฉาก๊วย น า้ใบเตย+ผลไม้ ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า 

อ.21 มิย. 
59 

โจ๊ก 
นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืดหวั
ไชเท้า+ไก่ทอด+

ลอดชอ่ง 
น า้ล าไย+ผลไม้ ข้าวสวย+แกงจืด

วุ้นเส้น 

พ.22 มิ.ย. 
59 

ข้าวสวย+แกง
จืดสาหร่าย 

นม UHT+
เซ่ียงไฮ้ 

ก๋วยเตี๋ยวน า้+กล้วย
บวชชี 

น า้กระเจ๊ียบผสม
พทุราจีน+ผลไม้ 

ข้าวสวย+ไก่ทอด
กระเทียม 

พฤ.23 
มิ.ย. 59 

ข้าวสวย+ไข่
ตุน๋ 

นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+ต้มซุปไก่+
ปอูดันึ่ง+สาคเูปียก 

น า้มะตมู+ผลไม้ ข้าวสวย+ไข่เจียว 

ศ.24 มิย. 
59 

ซุปมกักะโรนี 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวผดั+น า้ซุป+วุ้น
น า้หวาน 

น า้เก๊กฮวย+ผลไม้ ข้าวสวย+แกงจืด
ไข่น า้ 

 
รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 5 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 

อาหาร

เย็น 

จ.27 มิย. 
59 

ข้าวต้ม+
กนุเชียงทอด 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวราดหน้าไก่+
เฉาก๊วย น า้ใบเตย+ผลไม้ 

ข้าวสวย+แกง
จืดฟัก 

อ.28 มิย. 
59 

เกีย้มอ๋ีน า้ 
นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืด
สาหร่าย+ไส้กรอก
ทอด+รวมมิตร 

น า้เก๊กฮวย+ผลไม้ ข้าวสวย+
กะเพราไก่ 

พ.29 มิ.ย. 
59 

โจ๊ก 
นม UHT+
เซ่ียงไฮ้ 

ข้าวสวย+ไข่พะโล้ น า้มะตมู+ผลไม้ ข้าวผดัปอูดั 
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พฤ.30 
มิ.ย. 59 

ข้าวต้ม+ไข่
เจียว 

นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวไก่แดง+กล้วย 
บวชชี 

น า้หวานเฮล 
บลบูอย+ผลไม้ 

ข้าวสวย+แกง
จืดวุ้นเส้น 

วนัองัคารที ่12 เมษายน พ.ศ.2559 โรงเรียนจัด
กจิกรรมสงกรานต ์ เพือ่ให้เด็กๆได้รู้จกัประเพณีไทย โดยมีกิจกรรม
สรงน า้พระ รดน า้ รับพรจากครู เลน่สงกรานต์และเลน่การละเลน่ไทย 

 วนัพฤหสับดทีี ่16 มถุินายน พ.ศ.2559 ทีมทนัต
แพทย์จากโรงพยาบาลราษฎร์บรูณะ จะมาเคลอืบฟลูออไรดแ์ละ
ตรวจสุขภาพฟันให้กบัเด็กๆ ค่ะ  

วนัพฤหสับดทีี ่23 มถุินายน พ.ศ.2559 โรงเรียน
จดักจิกรรมไหวค้รู เพือ่ให้เด็กๆได้รู้จกัประเพณีไหว้ครูและมีโอกาสได้
แสดงความกตญัญกูตเวทิตาค่ะ 

วนัจนัทรท์ี ่27 มถุินายน พ.ศ.2559 เจา้หน้าที่

สาธารณสุข จะมาตรวจสุขาภิบาลอาหารใน

โรงเรยีน ประจ าปีการศึกษาที่ 1/2559 พร้อมตรวจความสะอาดของมือ
ผู้สมัผสัอาหาร สุม่ตรวจวิเคราะห์หาสิง่ปนเปือ้นในตวัอย่างอาหาร/น า้ดื่ม น า้
ใช้ เพือ่ให้มีความปลอดภยั และป้องกนั แก้ไขปัญหาโรคที่เกิดจากอาหารเป็น
สือ่ 

ขอความร่วมมือเฝา้ระวงัและป้องกนัโรคไข้เลอืดออก เนื่องจากในปี 
2558 มีการระบาดของโรคไข้เลอืดออก จ านวน 142,925 ราย ในกรุงเทพฯ 
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จ านวน  28,177 ราย และจากสถานการณ์และปัจจยัที่เกี่ยวข้อง มีแนวโน้ม
ว่า ปี2559 โรคไข้เลอืดออกมีแนวโน้มระบาดรุนแรงต่อเนื่อง กรมอนามยัจึง
ขอความร่วมมือมายงัโรงเรียนให้เฝา้ระวงัและป้องกนัโรคไข้เลอืดออก เช่น 
ส ารวจแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลายทกุวนัจนัทร์, สง่หนงัสอืถึงผู้ปกครองให้ข้อมลู
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองโรคไข้เลอืดออก และเฝ้าสงัเกตอาการบตุรหลาน, 
เฝา้ระวงัโรคโดยครู เพือ่ได้รับการรักษาโดยด่วน 

 

เร ือ่งที ่1 ไข้เลอืดออก โรคตวัร้ายที่มียงุลายเป็นพาหะ อนัตรายถึงชีวิต !  

 โรคไข้เลอืดออกต้องระวงัยงุชนิดไหน ยุงลายเป็นพาหะตวั

รา้ยของโรคไขเ้ลอืดออก ทางทีด่ทีีจ่ะป้องกนัโรค

ไขเ้ลอืดออกในเบือ้งตน้ คอืการป้องกนัตวัเองและ

คนรอบขา้งไม่ใหโ้ดนยุงกดั โดยเฉพาะยุงลาย ถา้

ก าจดัลูกน ้ายุงลายบรเิวณรอบ ๆ บา้นไดจ้ะยิง่ด ี

 ยงุลายชอบกดัตอนไหน ช่วงไหนควรระวงัพาหะไข้เลอืดออก ยงุลายที่
กดัเราแล้วจะท าให้เป็นโรคไข้เลอืดออกมีเฉพาะยงุลายตวัเมียเท่านัน้ เพราะ
ยงุลายตวัเมียต้องการโปรตีนจากเลอืดเพือ่สร้างไข่ และมกัจะออกหาเหยื่อ
ในช่วงกลางวนัมากกว่ากลางคืน ฉะนัน้ช่วงกลางวนัจงึเป็นช่วงเวลาอันตราย
ที่ต้องเลีย่งไม่ให้ถกูยงุกดัมากที่สดุ แต่ทัง้นีช้่วงเวลาไหน ๆ ก็อย่ายอมให้ยงุ
มาดดูเลอืดเลยน่าจะปลอดภยักว่า 
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 ลกัษณะตุ่มไขเ้ลอืดออก  ตุ่มโรคไข้เลอืดออกจะคล้ายกบั
ตุ่มยงุกดัทัว่ตวั และใกล้เคียงกบัผ่ืนจากโรคหดั แต่จะสงัเกตได้ว่า ถ้าเป็น
ไข้เลอืดออกจะไม่มีอาการไอหรือน า้มกูไหล และจดุเลอืดออกของโรค
ไข้เลอืดออกจะไม่รู้สกึสากมือเหมือนโรคหดั และเวลากดดึงผิวหนงัให้ตงึจะ
ไม่จางหายไปเหมือนจดุถกูยงุกดัธรรมดา ซึ่งถ้ามีอาการตามนีร่้วมกบัมีไข้สงู
ตลอดเวลา ควรรีบพาผู้ ป่วยไปพบแพทย์โดยด่วน 
 

 ไขเ้ลอืดออกมกีีร่ะยะ  ระยะฟักตวัของไข้เลอืดออกจะอยู่
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ในช่วง 3-5 วนั และอาการไข้เลอืดออกสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก ่

 ระยะที ่1 ระยะไขสู้ง  ผู้ ป่วยจะมีไข้สงูฉบัพลนั ไข้จะสงูค้างอยู่
อย่างนัน้ตลอดเวลา โดยที่กินยาลดไข้ก็ยงับรรเทาไข้ไม่ได้ ร่วมกบัอาการหน้า
แดง ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร และบางรายมีอาการอาเจยีนเป็นพกั ๆ หรืออาจ
มีอาการท้องผกูหรือถ่ายเหลว และบางคนอาจมีอาการเจ็บคอ ไอเลก็น้อย 
ทว่าในระยะ 3 วนัที่ป่วยตุ่มอาจยงัไม่ขึน้ให้เห็นชดั ๆ 

 ระยะที ่2 ระยะช็อกและมเีลอืดออก อาการนีจ้ะพบ
ในช่วงระหว่างวนัที่ 3-7 ของการป่วย และมกัจะเกิดขึน้ในผู้ ป่วยที่ป่วยจาก
เชือ้เด็งกีที่มีความรุนแรงขัน้ที่ 3 และ 4 ซึง่ระยะนีถ้ือเป็นช่วงวิกฤตของโรค 
อาการไข้ของผู้ ป่วยจะเร่ิมลดลง แต่กลบัอาเจียน ปวดท้องบ่อยขึน้ ซึมมาก
ขึน้ ตวัเย็น มือเท้าเย็น กระสบักระสา่ย เหงื่อแตก ปัสสาวะออกน้อย ชีพจร
เต้นแผ่วแต่เร็ว และความดนัต ่า ซึ่งเป็นภาวะช็อก และหากไม่ได้รับการรักษา
ภายใน 1-2 วนั อาจท าให้เสยีชีวิตได้          นอกจากนี ้ผู้ ป่วยอาจมีอาการ
เลอืดออกตามผิวหนงั (มีจ า้เขียวพรายย า้ขึน้) เลอืดก าเดาไหล อาเจียนเป็น
เลอืดหรือสกีาแฟ ถ่ายเป็นเลอืด ซึ่งหากอยู่ในภาวะนีอ้าจเสีย่งต่อการ
เสยีชีวิตมากขึน้ โดยหากไม่ได้รับการรักษาที่ถกูต้อง อาจเสยีชีวิตภายใน 
24-27 ชัว่โมง แต่หากผู้ ป่วยสามารถประคองอาการให้ผ่านพ้นระยะนีม้า
ได้ ก็จะเข้าสูร่ะยะที่ 3 ของโรคไข้เลอืดออก 

 ระยะที ่3 ระยะฟ้ืนตวั          ในผู้ ป่วยที่ไม่มีอาการช็อก หรือ
ช็อกไม่รุนแรง และได้รับการรักษาอย่างทนัท่วงที อาการของผู้ ป่วยจะฟืน้ตวัสู่
สภาพปกติ โดยผู้ ป่วยจะรู้สกึตวัและร่าเริงขึน้ เร่ิมกินอาหารได้ โดยอาการจะ
ดีขึน้ตามล าดบัภายในช่วงระยะ 7-10 วนัหลงัจากผา่นพ้นระยะที่ 2 ของ
โรค 

 การวนิิจฉยัโรคไขเ้ลอืดออกในเบือ้งตน้อยา่ง
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ง่าย ๆ   ใช้ยางหนงัสติ๊กรัดเหนือข้อศอกให้แน่นเลก็น้อย ให้พอคล าชีพจร
ที่ข้อมือได้ รัดอยู่อย่างนัน้นาน 5 นาที และลองเอาเหรียญบาทกดทบัที่
บริเวณท้องแขน หากพบว่ามีจดุเลอืดออก (จดุแดง) เกิดขึน้ที่บริเวณท้องแขน
ในต าแหน่งที่ใช้เหรียญกดทบัเป็นจ านวนมากกว่า 10 จดุ ก็นบัว่าเสีย่งเป็น
โรคไข้เลอืดออกสงูมาก ยิ่งถ้าหากมีไข้มาแล้ว 2 วนั ความเสีย่งของโรคจะอยู่
ประมาณ 80% เลยทีเดยีว 

 เมือ่ใดตอ้งรบีส่งโรงพยาบาลทนัท ี  
 เม่ือมีเลอืดออกผิดปกติ อาเจียนมาก ปวดท้อง ซึม ไม่ดื่มน า้ กระหายน า้
ตลอดเวลา มีปัสสาวะออกน้อย           

เม่ือความรู้สกึตวัเปลีย่นแปลง กระสบักระสา่ย มือเท้าเย็น ตวัลาย เหงื่อ
ออกโดยเฉพาะในช่วงไข้ลง 

 
ไขเ้ลอืดออก 

 

 แนวทางการรกัษาโรค ไขเ้ลอืดออก  โรค
ไข้เลอืดออก ไม่มีการรักษาเฉพาะ การรักษาเป็นเพยีงการประคบัประคอง
อย่างใกล้ชิดโดยการเฝา้ระวงัภาวะช็อก และเลอืดออก และการให้สารน า้
อย่างเหมาะสมก็จะท าให้อตัราการเสยีชีวิตลดลง โดยทัว่ไปการดแูลผู้ ป่วย
โรคไข้เลอืดออก มีแนวทางการดแูลอย่างใกล้ชิด ดงันี ้           
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1. ให้ยาลดไข้ เช็ดตวัลดไข้ ยาลดไข้ที่ควรใช้คือ พาราเซตามอล ไม่ควร
ใช้ยาจ าพวกแอสไพริน เนื่องจากจะท าให้เกลด็เลอืดผิดปกติ และระคาย
กระเพาะอาหาร            

2. ให้สารน า้ชดเชย เนื่องจากผู้ ป่วยไข้เลอืดออก มกัมีภาวะขาดน า้ 
เนื่องจากไข้สงู เบื่ออาหาร และอาเจียน ในรายที่พอทานได้ให้ดื่มน า้เกลอืแร่
บ่อย ๆ ในรายที่ขาดน า้มาก หรือมีภาวะเลอืดออก เช่น อาเจียน หรือถ่ายเป็น
เลอืดต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล เพือ่ให้สารน า้ทางเส้นเลอืด            

3. ติดตามดอูาการใกล้ชิด ถ้าผู้ ป่วยไข้เลอืดออกมีอาการปวดท้อง 
ปัสสาวะน้อยลง กระสบักระสา่ย มือเท้าเย็น โดยเฉพาะในช่วงไข้ลด ต้องรีบ
น าสง่โรงพยาบาลทนัที  

4. ตรวจนบัจ านวนเกลด็เลอืดและความเข้มข้นของเลอืดเป็นระยะ เพือ่
ใช้พจิารณาปริมาณการให้สารน า้ชดเชย  

 จะทราบไดอ้ยา่งไรว่าผูป่้วยพน้ขดีอนัตรายแลว้   
ผู้ ป่วยไข้เลอืดออก หากมีอาการไข้ลดลง ภายใน 24-48 ชัว่โมง แล้วเร่ิมกิน
อะไรได้ รู้สกึตวัดี ไม่ซึม แสดงว่าอาการพ้นขีดอนัตรายแล้ว   

 การปฏบิตัเิมือ่มคีนในบา้น/ขา้งบา้นเป็น 

ไขเ้ลอืดออก  
        เนื่องจากไข้เลอืดออกระบาดโดยมียงุเป็นตวัแพร่พนัธุ์ ดงันัน้เม่ือมีคน
ในบ้านหรือข้างบ้านเป็นไข้เลอืดออก ควรจะบอกคนในบ้านหรือข้างบ้านว่า 
มีคนเป็นไข้เลอืดออกด้วย และแจ้งสาธารณสขุให้มาฉดียาหมอกควนัเพือ่ฆ่า
ยงุ รวมถึงดแูลให้สมาชิกในครอบครัวป้องกนัการถกูยงุกดั ส ารวจภายใน
บ้าน รอบบ้าน รวมทัง้เพือ่นบ้านว่ามีแหลง่แพร่พนัธุ์ยงุหรือไม่ หากมีให้รีบ
จดัการและท าลายแหลง่แพร่พนัธุ์นัน้ เพือ่ป้องกนัการเป็นไข้เลอืดออก 
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          นอกจากนีต้้องคอยระวงัเฝา้ดอูาการของสมาชิกในบ้านหรือข้างบ้าน
ว่ามีไข้หรือไม่ หากมีไข้ให้ระวงัว่าอาจจะเป็นไข้เลอืดออกได้ 

 โรคไขเ้ลอืดออก กบัยาทีค่วรหลกีเลีย่ง 
          ในการรักษาของผู้ ป่วยไข้เลอืดออกควรจะใช้ยาพาราเซตามอ
ลในการรักษาเท่านัน้ และห้ามรับประทานยาในกลุม่แอสไพริน ซึ่งได้แก่ยา
แอสไพรินชนิดเม็ด หรือยาแอสไพรินแบบซองที่ขายทัว่ไป และยาในกลุม่ไอบู
โปรเฟน เนื่องจากยาทัง้สองชนิดนีเ้ป็นยาที่มีผลข้างเคยีงรุนแรง คืออาจไปกดั
กระเพาะท าให้เกิดเลอืดออกในกระเพาะหรือล าไส้ ซึ่งท าให้เป็นอนัตรายกบั
ผู้ ป่วยได้ 

 อาหารส าหรบัผูป่้วยไขเ้ลอืดออก เป็นแลว้ควร

กนิอะไร 
      ผู้ ป่วยโรคไข้เลอืดออกจ าเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้องได้รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์เพือ่ช่วยให้ร่างกายสามารถต่อสู้กบัเชือ้ไวรัสและฟืน้ฟรู่างกายได้
รวดเร็ว โดยอาหารที่ควรรับประทานคือ ผกัใบเขียว ผลไม้ที่มีวิตามินซีสงู เช่น 
มะนาว ส้ม เลมอน หรือเกรปฟรุต เพือ่เสริมสร้างระบบภมิูคุ้มกนัให้แข็งแรง
ขึน้ และควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสงูด้วย เพือ่ให้มีเร่ียวแรงและ
สามารถต่อสู้กบัเชือ้ไวรัสได้ดี  
     นอกจากนีอ้าหารที่รับประทานควรเป็นอาหารที่ยอ่ยง่าย เช่น โจ๊ก น า้ผกั 
หรือน า้ผลไม้ แต่ทัง้นีท้ี่ส าคญัที่สดุก็คือการดื่มน า้ เพราะการดื่มน า้มาก ๆ จะ
ช่วยให้ร่างกายขบัสารพษิออกมาได้มากขึน้นัน่เอง 

 ไขเ้ลอืดออกหา้มกนิอะไรบา้ง รูแ้ลว้ เลีย่งให้

ไกล 
    นอกจากจะควรรับประทานอาหารออ่น ๆ แล้ว ผู้ ป่วยไข้เลอืดออกนัน้ก็
ควรจะหลกีเลีย่งอาหารมนั ๆ ประเภทอาหารทอด หรือผดั และไม่ควร
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รับประทานอาหารรสเผ็ดเพราะอาจจะท าให้แสบท้องและเกิดเลอืดออกใน
กระเพาะได้ง่าย นอกจากนีย้งัควรหลกีเลีย่งอาหารที่มีสแีดง สดี า หรือสี
น า้ตาล เพราะสขีองอาหารอาจจะท าให้การสงัเกตอาการเลอืดออกใน
ปัสสาวะและอจุจาระเป็นไปได้ยากขึน้อกีด้วย 

 เป็นไขเ้ลอืดออกแลว้มสีทิธเิป็นซ า้อกีไดไ้หม 
          เนื่องจากไข้เลอืดออกมี 4 สายพนัธุ์ ได้แก่ สายพนัธุ์ที่ 1, 2, 3 
และ 4 ซึ่งในแต่ละปีจะมีการระบาดของสายพนัธุ์ต่าง ๆ สลบักนัไป หาก
ผู้ ป่วยติดเชือ้ไข้เลอืดออกสายพนัธุ์ใดไปแล้ว ร่างกายก็จะสร้างภมิูคุ้มกนัต่อ
สายพนัธุ์นัน้ตลอดชีวิต และสามารถสร้างภมิูคุ้มกนัข้ามไปยงัสายพนัธุ์อืน่ได้
ระยะหนึ่ง ก่อนภมิูคุ้มกนัในสายพนัธุ์อืน่จะหายไป ดงันัน้ ผู้ที่เคยเป็น
ไข้เลอืดออกแล้วก็ยงัสามารถกลบัมาเป็นได้อกีในสายพนัธุ์ที่ต่างจากทีเ่คย
เป็น แต่ทว่า การติดเชือ้ครัง้ที่ 2 มกัจะมีอาการรุนแรงกว่าการป่วยครัง้แรก 
แต่โดยสว่นใหญ่แล้วคนเรามกัติดเชือ้ไม่เกนิ 2 ครัง้ 

 การป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก  
          ทกุวนันีย้งัไม่มียาที่ใช้รักษาไข้เลอืดออก ดงันัน้การป้องกนัจงึเป็นวิธี
ที่ดีที่สดุโดยป้องกนัการแพร่ของยงุ   

 

สรรหามาเลา่ เร ือ่งที ่2  เลีย้งลูกแบบ
ไหน..ใหโ้ตมาไมก่า้วรา้ว!!  
 

ส าหรับคณุพอ่คณุแม่นีพ้ลาดไม่ได้เลยนะคะ กบั เลีย้งลูกแบบไหน..

ใหโ้ตมาไม่กา้วรา้ว!! หยุดอา่นสกันิดก่อนทีม่นัจะ

สายเกนิแกไ้ขแลว้!!!  โปรดสละเวลาอนัมีค่าของคณุสกันิดนะคะ 
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• หากลูกของคุณโกหกบ่อย อาจเป็นเพราะคณุลงโทษเขา
มากเกินไป 

• หากลูกของคุณขาดความมัน่ใจในตวัเองอาจเป็น
เพราะคณุไม่เคยให้ก าลงัใจเขา 
• หากลูกของคุณไม่ค่อยพูด อาจเป็นเพราะคณุไม่ค่อยพดูคยุ
กบัเขานกั 

• หากลูกของคุณชอบลกัขโมยอาจเป็นเพราะคณุไม่เคย
สอนเขาให้รู้จกัค าว่า ‘ให้’ 

• หากลูกของคุณขีข้ลาด อาจเป็นเพราะคณุคอยแต่ปกป้อง 
แก้ต่างให้เขา 
• หากลูกของคุณไม่ใหเ้กยีรตผูิอ้ืน่ อาจเป็นเพราะคณุมกั
ขึน้เสยีงกบัพวกเขา 
• หากลูกของคุณโกรธง่ายอยูต่ลอดเวลา อาจเป็น
เพราะว่าคณุไม่เคยชื่นชมเขาเลย 

• หากลูกของคุณเป็นคนงก ตระหน่ี อาจเป็นเพราะคณุไม่
เคยแบ่งปันอะไรให้เขา 
• หากลูกของคุณอนัธพาลชอบรงัแกคนอืน่ อาจเป็น
เพราะคณุแสดงความรุนแรงก้าวร้าวให้เขาเห็น 

• หากลูกของคุณออ่นแอ อาจเป็นเพราะคณุชอบข่มขู่ให้เขา
หวาดกลวั 
• หากลูกของคุณขีอ้จิฉา อาจเป็นเพราะคณุเพกิเฉย ไม่ใสใ่จ
เขา 
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• หากลูกของคุณมกัสรา้งความ

ร าคาญใจต่อคุณ อาจเป็นเพราะคณุไม่เคย
กอด ไม่เคยหอมเขา 
• หากลูกของคุณไม่เชือ่ฟังคุณ อาจ
เป็นเพราะคณุเรียกร้องมากเกินไปจากพวกเขา 
• หากลูกของคุณชอบเก็บเนือ้เก็บ

ตวั อาจเป็นเพราะคณุยุง่แต่เร่ืองของตวัเองมาก
เกินไป 

คนเรามกัจะใส่ปมของตวัเองลงไปยงัลูก โดยไม่

รูต้วั 

ดงันัน้…ก่อนจะท าอะไรกบัลูกหรอืคนทีคุ่ณรกั … 

หยุดซกันิด คดิก่อนวา่เมือ่ตอนคุณเป็นเด็ก… 

คุณอยากใหพ้่อ-แม่ ท าแบบนีก้บัคุณหรอืไม่? 

แลว้คุณอยากไดก้ารปฏบิตัแิบบไหนจากทา่น? 

แลว้ปฏบิตัแิบบนัน้อยา่งมสีต…ิ! 
ขอขอบคณุเนือ้หาจากคณุ : Sarapayarom Supachit 
 
 
 
 

ลบัสมองคุณหนู เตรยีมอนุบาล   
จงจบัคู่พยญัชนะไทยที่ก าหนดให้ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003622506867&fref=photo
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 1   
เขียน 5 ทบัภาพค าตอบที่แตกต่างจากพวก 
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 2   
เขียน  ล้อมรอบสิง่ของที่ลอยน า้ได้ 
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 3  
เขียนเติมตวัเลขลงในช่องว่างให้ถกูต้อง 
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ผลงานของหนู เตรยีมอนุบาล 1 
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ชื่อผลงาน ร่างกายของฉนั 
เจ้าของ  ด.ญ.วรรณรสา  วิไลรัตนดิลก  (น้องจีด้า)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ้งเตรยีมอนุบาล 1 (ครูนุ่ม)  
ที่มา   ตวัเรา 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 1  
ชื่อผลงาน ปากสสีวย 
เจ้าของ  ด.ญ.ปณุณดา    ธนะกิจเกษม  (น้องลลิลี)่   

หอ้งอนุบาล 1/1 (ครูปัด)  
ที่มา   ตวัเรา 
 
 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 2 
ชื่อผลงาน คพัเค้กของฉนั 
เจ้าของ  ด.ญ.ปพชิญา  บวัเหม  (น้องพชี) 

  หอ้งอนุบาล 2/2  (ครูติง่)  
ที่มา   ตวัเรา 
 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 3  
ชื่อผลงาน เพือ่นของฉนั 
เจ้าของ  ด.ช.พรพภิทัร   ฉตัรตระกลูชยั  (น้องพอร์ช)  
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หอ้งอนุบาล3/2  (ครูอีด๊ ปิยมนสั)    
ที่มา  รอบตวัเรา 
 
 
 

  
 

ตอน.. วิธีสร้างเสริมคณุธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวยั 
 

สภาวะปัญหาทางสงัคมเป็นตวับ่งชีใ้ห้การพฒันาคณุธรรมเป็นสิง่ที่ควรให้
ความสนใจมากขึน้ ซึ่งการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมต้องเร่ิมต้นกนัตัง้แต่วยั
เด็ก หรือปฐมวยั ซึง่เป็นวยัที่ฝึกและสร้างการเรียนรู้ได้ง่าย หากการ
เสริมสร้างเป็นไปอย่างสอดคล้องกบัวยั จะท าให้เดก็เกิดการซึมซบัและ
พฒันาได้เต็มที่ ครูและผู้ปกครอง รวมถึงสงัคมคือผู้ รับผิดชอบควรสง่เสริม
คณุธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวยั 
อริิคสนั (Erikson)  ผู้พฒันาทฤษฎีพฒันาการทางจิตสงัคม มีแนวคิด
จริยธรรมว่าเป็นเร่ืองของจิตและสงัคม คนเราเติบโตตามวยัก็จริง แตจ่ะ
พฒันาตามสงัคมและสิง่แวดล้อมรอบตวั มีความเป็นตวัตนชดัเจน ถ้าพฒันา 
Ego ที่เข้มแข็งจากการเลีย้งดแูละประสบการณ์เรียนรู้ที่ดี ซึ่งต้องได้รับมา
ตัง้แต่เกิด พอ่แม่สร้างความไว้วางใจให้เด็ก การอบรมจริยธรรมและจิตใจ
ต้องไปด้วยกนั ผู้ใหญ่ต้องเป็นแม่แบบทางคณุธรรมให้เด็กคณุธรรมที่ต้อง
ปลกูฝังเม่ือยงัเยาว์ 

 
1.  เข้าใจความรู้สกึของผู้อืน่ เอาใจเขามาใสใ่จเรา 
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2. มีมโนส านึกที่ดี ช่วยกนัสร้างส านึกที่ด ี
3. รู้จกัควบคมุตนเอง ในการที่จะกระท าในสิง่ที่ถกูทีค่วร 

      4. การเอาใจใสใ่ห้การยอมรับนบัถือ เด็กควรได้เรียนรู้ รู้จกัขอโทษ รู้จกั
ขอบคณุ นอบน้อมผู้ใหญ่ มีสมัมาคารวะ 

5. เมตตาปราณี เอือ้เฟือ้เผื่อแผ่ต่อผู้อืน่ 
    6. อดทนอดกลัน้ ฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ และรู้จกัการรอคอย 

7. มีความยตุิธรรมด้วยการเรียนรู้แบง่ปันกนั 

 
หอ้ง Nursery 1  (ครูนุ่ม) 

ตอน......หนูหวัเราะค่ะ 
ครูนุ่ม  :   น้องน า้มนต์เป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายคะ 
น้องน า้มนต์ :   น้องเป็นเจ้าหญิงค่ะ 
ครูนุ่ม  :   หนเูป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะน้องน า้มนต์ 
น้องน า้มนต์ :   หนหูวัเราะค่ะหนเูลยเป็นเจ้าหญิงแอลซ่าค่ะ  555 
เพือ่น  :   หวัเราะกนัทัง้ห้องเพราะอยากเป็นเจ้าหญิงเอลซ่า   

หอ้ง Nursery 2  (ครูวะ) 

ตอน......กนิขา้วอยูค่รบั 
 ณ  ช่วงเวลากนิข้าวน้องเตรียม เด็กๆก าลงันัง่กินข้าวอยู่ มีเด็กคนหนึ่ง
นัง่หลบัคาโต๊ะกินข้าว 
ครูหนึ่ง  :   น้องตินติน ลกุไปแปรงฟันครับ 
น้องตินติน :   กินข้าวอยู่ครับ 
ครูหนึ่ง  :   5555 + 
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แล้วน้องตินตินก็หลบัต่อ 
หอ้ง K.1/1 (ครูปัด) 

ตอน.......ง.งูไม่มเีขา 
คณุครู  :   เด็กๆโยงพยญัชนะไปหาภาพนะคะ ฟังนะคะ 
เด็กๆ  :   ค่ะ / ครับ 
คณุครู  :   โยง ก.ไก่ ไปหาภาพไก่ค่ะ 
น้อง X-box :   ก.เอย๋ ก.ไก่ เจอแล้วครับ 
คณุครู  :   โยง ค.ควายไปหาภาพควายที่มีเขาค่ะ 
คณุครู  :   โยง ง.ง ูไปหาภาพงคู่ะ 
น้อง X-box :   ง.งไูม่มีครับ 
คณุครู  :   หาดดูีดีค่ะ เจอรึยงัคะ 
น้อง X-box :   ไม่มีครับ 
คณุครู  :   ไม่มีอะไร พี ่X-box 
น้อง X-box :   ไม่มีเขาครับ 
คณุครูและเพือ่นๆ :   555555 +    

หอ้ง K.1/2 (ครูบ)ี 

ตอน.......กอ ไก ่
 ช่วงเรียนพเิศษตอนเย็นครูบีให้น้องริวจิอา่นหนงัสอื ก-ฮ 
ครูบ ี  :   กอ ไก่ 
น้องริวจ ิ  :   ไก่ 
ครูบ ี  :   น้องริวจิพดูค าว่า กอ ไก่ด้วย 
น้องริวจ ิ  :   ไก่ 
ครูบ ี  :   น้องริวจิ พดูค าว่า กอ ไก่ด้วย (เสยีงครูบีดงัขึน้) 
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น้องริวจ ิ  :   ตกใจ รีบอา่นว่า กอ ไก่ (เสยีงริวจิดงัขึน้เช่นกนั) 
ครูบ ี  :   หวัเราะ 555 +  

หอ้ง K.1/3 (ครูออ้) 

ตอน.......ขีมู้ก 
 ในชัว่โมง Phonic 
T.Philippe :   one nose 
เด็ก ๆ  :   ชีท้ี่จมกู 
น้องทรีโอ้ :   ขีม้กูด้วย 
น้องโลมา :   ขีม้กู ขีม้กู 
T.Philippe :   Oh no ! ไม่เอา 
เด็ก ๆ  :   5555 + 

หอ้ง K.1/4 (ครูมุก) 

ตอน.......ฟ้ารอ้ง 
น้องปิกนิค :   ครูมกุฝนตกฟ้าร้องเปรีย้น ๆ เลย 
น้องบมูบมู :   ไม่ใช่ ฟ้าร้องเปรีย้ง ๆ ต่างหาก  

หอ้ง K.2/1 (ครูปุก) 

ตอน.......อา่น ตอ เต่า 
 คณุครูก าลงัสอนอา่นค าว่า ตอ เต่า  
น้องเมลเบิล้ :   ครูปกุครับ อา่นว่า เกา เอา ครับ 
น้องศีล  :   เหมือนกนัครับคณุครู 
เพือ่น ๆ  :   หวัเราะ 555 +  
ครูปกุ  :   โอ๊ย ! ปวดหวัววววว  

หอ้ง K.2/2 (ครูติง่ 
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ตอน.......เขยีนชือ่ตามภาพ  
น้องโยเกิร์ต :   เขียนว่า “หะนี” 
ครูติ่ง  :   อา่นว่าอะไรคะ น้องโยเกิร์ต 
น้องโยเกิร์ต :   ภเูขาค่ะ 
ครูติ่ง  :   !!!!! 

หอ้ง K.2/3 (ครูอีด๊ สุดา) 

ตอน.......เชค็ชือ่ 
 วนัหนึ่ง เหลา่ซือเข้ามาสอนเด็กๆ ก่อนจะเร่ิมสอน เหลา่ซือก็เช็คชื่อ 
เหลา่ซือ  :   น้องริว 
น้องริว  :   เต้า 
เหลา่ซือ  :   น้องเดียร์ 
น้องเดียร์ :   เต้า 
เหลา่ซือ  :   น้องคณุ 
น้องคณุ  :   เป้า 
เหลา่ซือ  :   เต้าค่ะ ไม่ใช่ เป้า 555+ 
น้องคณุ เพือ่นๆ :   5555555+  

หอ้ง K.3/1 (ครูพงษ)์ 

ตอน.......ดูสหีน้า 
น้องริว  :   ครูพงษ์ครับ หน้าคนระบายสอีะไรครับ 
น้องภริูต :   สเีหมือนจริงริว 
น้องปณุ :   ริวดหูน้าตวัเองส ิแล้วก็ระบายสนีัน้ไปเลย 
น้องออกสั :   มาๆ ริวดใูห้ โอ !!!  ดสูยีากจริงๆ     

หอ้ง K.3/2 (ครูอีด๊ ปิยมนสั) 



 
 

40 

ตอน.......เพือ่นวา่ 
    ขณะที่คณุครูให้เด็กๆ นัง่ท างานอยู่นัน้ น้องซีซัน่เดนิมาพร้อมกบัสะอกึ
สะอืน้ 
ครูอีด๊  :   น้องซีเป็นอะไรคะ 
น้องซีซัน่ :   โมเอะว่าหนคู่ะ 
ครูอีด๊  :   ว่า ว่าอะไรคะ 
น้องซีซัน่ :   ว่าให้ไปนัง่ค่ะ 

 
 

กิจกรรม Pediasure @ School Tour วนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 
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จลุสารสายสมัพนัธ์แสงอารีย์ ฉบบัที่ 135 เดือนมิถนุายน 2559 



 
 

42 

 
กิจกรรม ทศันศึกษา Dinosour วนัที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 

 
 

 

 

 
 
 
สวสัดคี่ะ.... จุลสารฉบับนีเ้ป็นฉบบัแรกของปีการศึกษา 2559 นะคะ ท่าน
ผู้ปกครองจะได้รับ เดือนละ 1 เล่ม ก่อนวนัท่ี 18 ของเดือน คือเดือนมิถุนายน-
เดือนกันยายน และ เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพนัธ์  โดยโรงเรียนจะจดัสง่
ให้ทางอีเมล์ท่ีท่านให้ไว้และ ฝากเด็กๆกลับไปบ้านนะคะ ส่วนข่าวสารต่างๆ
โรงเรียนจะแจ้งลงในจุลสาร ในคอลมัภ์ “ข่าวสารทางโรงเรียน” ท่านผู้ปกครอง
อย่าลืมอา่นนะคะ ส าหรับฉบบันีข้อเชิญสาระต่างๆท่ีมีประโยชน์ได้แล้วค่ะ 
ปรชัญา

โรงเรยีน 
คอลมัน ์ เร ือ่ง... หน้า 
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สง่เสริม 
ความเป็นไทย 

IQ 
ทัว่ทิศทัว่ไทย Dinosour 1 

ใฝ่หาความรู้ 
IQ AQ 

SQ 

ขา่วสารทาง
โรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียน 3 

สรรหามาเลา่ 

1. ไข้เลือดออก โรคตวัร้ายท่ีมี
ยุงลายเป็นพาหะ อนัตรายถึง

ชีวิต 
2. เลีย้งลกูแบบไหน..ให้โตมาไม่

ก้าวร้าว!! 

10 

สบัสมองคุณหน ู ฝึกสมองประลองปัญญา 11 

เร่ืองของหน ู ผลงานสร้างสรรค์ของเด็ก  ๆ 15 
 

ควบคู่
จริยธรรม 
MQ 

ของดีข้างวดั วิธีสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของเด็กปฐมวยั 

19 

น าพาสู่
ความสขุ EQ 

คุณหนคู า้..ข า หวัเราะกบัความนา่รักของเด็ก  ๆ 21 

บ.ก.+ครูแหม่ม/คอลมัน์+ครูนนัทิภาคย์, ครูสรัณญา, ครูพิมพิศ, คณุจารุดา,คณุวลัภา/พิมพ์+ครูนทั,ครูตู/๋ตรวจ+ครู
นก/โรเนียว+ครูแปง้ 

 
กิจกรรมวนัสงกรานต์ วนัที่ 12 เมษายน พ.ศ.2559 
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กิจกรรม Day camp ก่อนและหลงั Summer 2016 “science 
camp” 

 

 
กิจกรรม Day camp ก่อนและหลงั Summer 2016 “English 

camp” 

 

 

กิจกรรมจินตคณิตการแขง่ขนัโครงการคณิตคิดเร็ว และคณิตศาสตร์  
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ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2559 วนัที่ 6 เมษายน พ.ศ.2559 

 
กิจกรรมจินตคณิตเทควนัโด รับรางวลัการแข่งขนัเทควนัโด แชมเปีย้นชิพ ครัง้ที ่7 เดือนเมษายน 2559 

 

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนกัเรียนใหม่ วนัอาทิตย์ท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2559 

 
กิจกรรม”อย่าลมืหนไูว้(ในรถนะ) วนัพฤหสับดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 

 

 
 

กิจกรรม Pediasure @ School Tour วนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 
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