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สวสัดีค่ะ.. ..  โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เราสามารถป้องกันได้ หากให้
ความส าคญัและใสใ่จสกันิด เพราะโดยเฉลีย่ยงุจะมีอาย ุ8 วนั และจะบินไม่เกิน 
100 เมตร ดงันัน้หากเราช่วยกนัใสใ่จดแูลบริเวณรอบบ้านเพยีงแค่ 100 เมตร
เราก็อาจจะปลอดภัยจากไข้เลือดออก เดือนนีโ้รงเรียนจึงน าเสนอความรู้ต่างๆ
เกี่ยวกับไข้เลือดออกมาลงในจุลสาร ช่วยกันใส่ใจดูแลสักนิดนะคะ ขอเชิญ
ติดตามสาระในฉบบัได้เลยค่ะ... 
ปรชัญา

โรงเรยีน 
คอลมัน ์ เร ือ่ง... หน้า 

สง่เสริม 
ความเป็นไทย 

IQ 
ทัว่ทิศทัว่ไทย รู้ได้อย่างไรว่าลกูเป็นไข้เลอืดออก 1 

ใฝ่หาความรู้ 
IQ AQ SQ 

ข่าวสารทาง
โรงเรียน 

กิจกรรมของโรงเรียน 5 

สรรหามาเลา่ 

ตอนที่ 1  โรคไข้เลอืดออก 

ตอนที่ 2 เร่ือง การใช้ยาอย่าง
ปลอดภยัในช่วงไข้เลอืดออก
ระบาด 

14 

สบัสมอง
คณุหน ู

ฝึกสมองประลองปัญญา 
15 

เร่ืองของหน ู ผลงานสร้างสรรค์ของเด็ก  ๆ 18 
ควบคูจ่ริยธรรม 

MQ 
ของดีข้างวดั นิทานสอนลกูให้กตญัญ ู 21 
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น าพาสูค่วามสขุ 
EQ 

คณุหนคู า้..ข า หวัเราะกบัความน่ารักของเดก็  ๆ 25 

บ.ก.+ครูแหม่ม, คอลมัน์+ครูพงษ์ ครูบ ีครูปัด ครูปุ๋ ย, พิมพ์+ครูเคน, ตรวจทาน+ครูนก, โรเนียว+ครูเคน 

 
 

ตอน... รูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ลูกเป็นไขเ้ลอืดออก 
ที่มา Kids&School 

 โรคไขเ้ลอืดออกเกิดจากเชือ้ไวรสัไขเ้ลอืดออกที่ชื่อว่า 
เดงกี (Dengue) ซึง่เชือ้ไวรัสนีท้ัง้หมด 4 สายพนัธุ์ คือ เดงกี 1, 2, 3 และ 
4 โดยมีพาหะน าโรคคือเจ้ายุงลาย พบผู้ ป่วยได้ตลอดทัง้ปีแต่พบมากในช่วง
ฤดฝูน เนื่องจากเป็นช่วงเอือ้ต่อการขยายพนัธุ์ของยุงลาย  

 
วยัใส...วยัแพภ้ยัเจา้ยุงลาย 

  จากข้อมลูสถิติพบว่าช่วงวยัของผู้ ป่วยที่แพ้ภยัเจ้ายุงลายนี ้อยู่ในช่วง
อาย ุ5-14 ปีค่ะ โดยกลุม่อายทุี่พบมากที่สดุคือ 5-9 ปี ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะพบ
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ในกลุม่อายทุี่มากขึน้ แต่ถึงแม้ว่าร่างกายจะได้รับเชือ้ไวรสั
ไขเ้ลอืดออกเข้าไปแล้ว สว่นใหญ่จะไม่มีอาการถึงร้อยละ 85-90  
 อย่างไรก็ดี การป้องกนัไว้ย่อมดีกว่าค่ะ เพราะถ้าหากว่าภมิูต้านทานของ
เจ้าหนเูกิดตกเป็นรองเจ้าเชือ้ไวรสัไขเ้ลอืดออกขึน้มา ลกูน้อยก็จะเกิด
การเจ็บป่วยขึน้ได้ ดงันัน้เรามารู้ทนัอาการของโรคนีก้นัดีกว่า  
 

จะรูไ้ดอ้ยา่งไร...วา่ลูกเป็นไข ้(เลอืดออก) หรอืเปล่า  
 ในกลุม่ที่มีอาการสามารถจ าแนกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 
     1. อาการที่เหมือนการติดเชือ้ไวรสัทัว่ๆ ไป ซึ่งมกัพบในเด็กเลก็ อาจมี
อาการไข้อย่างเดียว หรืออาจมีผื่นร่วมด้วย  
     2. ไข้เดงกี มกัพบในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ จะมีอาการไข้สงูเฉียบพลนั ปวด
ศีรษะ ปวดรอบกระบอกตา ปวดกล้ามเนือ้ และปวดกระดกู โดยทัว่ไปอาการมกั
ไม่รุนแรง  
     3. ไขเ้ลอืดออก ซึ่งเป็นกลุม่ที่มีการร่ัวของพลาสมาออกนอกเส้น
เลอืด กรณีที่มีการร่ัวมาก อาจท าให้ผู้ ป่วยเข้าสูภ่าวะช็อคได้  
 

เรามวีธิสีงัเกตสญัญาณการรุกรานของไขเ้ลอืดออก

มาฝากค่ะ  

 การด าเนินโรคของไขเ้ลอืดออกแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่  
  ระยะที ่1 ระยะไข้สงู จะมีอาการไข้สงูประมาณ 2-7 วนั สามารถ
สงัเกตได้คือแม้จะกินยาลดไข้ยงัไง ไข้กไ็ม่ยอมลด เนือ้ตวัและใบหน้าจะแดงกว่า
ปกติ บางคนอาจมีอาการเยื่อบตุาอกัเสบ หรือมีผื่นขึน้ มีอาการคลืน่ไส้ อาเจียน 
ปวดท้อง อาจพบว่ามีจดุเลอืดออกตามตวั  
  ระยะที ่2 ระยะวิกฤต คือหลงัจากที่มีไข้สงูระยะหนึ่งแล้ว ไข้จะลดลง
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อย่างรวดเร็ว และจะมีการร่ัวของพลาสมา หรือน า้เหลอืงออกนอกเส้นเลอืด 
ระยะนีใ้ช้เวลาประมาณ 24-48 ชัว่โมงค่ะ ขึน้กบัผู้ป่วยแต่ละราย  
ในกรณีที่รุนแรง ผู้ ป่วยจะมีการร่ัวของพลาสมาเป็นจ านวนมาก และถ้าให้สารน า้
โดยการกินหรือน า้เกลอืทางเส้นเลอืดทดแทนไม่ทนั ผู้ป่วยจะอยู่ในภาวะความ
ดนัโลหิตต ่าหรือที่เรียกว่าช็อคได้  

  ระยะที ่3 ระยะพกัฟืน้ เป็นระยะที่มีการดดูกลบัของพลาสมาเข้าสู่
กระแสเลอืด ผู้ ป่วยจะมีอาการโดยทัว่ไปดีขึน้ โดยสงัเกตได้ดงันี ้
    - คนไข้เจริญอาหารมากขึน้   
    - ชีพจรเต้นช้าลง  
    - ในผู้ ป่วยบางราย จะพบมีผื่นขึน้ตามร่างกาย เรียกว่าผื่นในระยะพกัฟืน้  
    - ปัสสาวะออกมากขึน้ เม่ือเทียบกบัระยะวิกฤต  
  หากพบว่าผู้ ป่วยมีอาการข้างต้น ก็ถือว่าก าลงักลบัเข้าสูภ่าวะปกติแล้วละ่
ค่ะ ตามปกติในช่วงระยะพกัฟืน้ คณุหมอจะหยดุการให้สารน า้หรือน า้เกลอืทาง
เส้นเลอืด มิฉะนัน้อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะน า้เกินได้  
 

แลว้จะใหก้ารวนิิจฉยัไดอ้ยา่งไร?   
  เนื่องจากโรคนีไ้ม่มียารักษาเฉพาะ การเฝา้ติดตามสงัเกตการ
เปลีย่นแปลงของอาการเป็นสิง่ที่ส าคญัที่สดุ จะได้พาบตุรหลานของท่านไปพบ
แพทย์ได้ทนัเวลาและได้รับการดแูลทีเ่หมาะสมต่อไป  
  การวินิจฉยัโดยใช้อาการทางคลนิิกร่วมกบัการตรวจนบัเม็ดเลอืด โดยดู
การเปลีย่นแปลงของความเข้มข้นเลอืด จ านวนเม็ดเลอืดขาวและเกลด็เลอืด จะ
ช่วยในการวินจิฉยัผู้ ป่วยได้ถงึร้อยละ 95 และมกัจะชดัเจนขึน้เม่ือผู้ ป่วยมีไข้
มาแล้วโดยเฉลีย่ประมาณ 3-8 วนั   

  การตรวจเลอืดเพือ่หาเชือ้ไวรสัเดงกี ในปัจจบุนัมีหลายโรงพยาบาล
โฆษณาและสามารถให้บริการการตรวจประเภทนีไ้ด้ ซึ่งเป็นการตรวจที่มีราคา
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แพง จะได้ผลดีถ้าตรวจในระยะที่ผู้ ป่วยยงัมีไข้หรือในช่วงแรกของการเจ็บป่วย
นัน่เอง  
  อกีประเภทหนึง่คือการตรวจเลอืดเพือ่หาภมิูคุ้มกนัหรือแอนติบอดีต่อ
เชือ้ไวรสั  สว่นใหญ่เป็นการตรวจเพือ่ยืนยนัการวินิจฉยั บางวิธีต้องเจาะ
เลอืดตรวจ 2 ครัง้ ห่างกนั 1-2 สปัดาห์ จึงไม่ได้ช่วยในการรักษาของคณุหมอ
เท่าใดนกั เพราะคนไข้หายป่วยกลบับ้านไปแล้วผลการตรวจจึงจะกลบัมา แต่
เป็นการตรวจที่ราคาไม่แพง  
  เม่ือทราบดงันีแ้ล้ว ควรพจิารณาว่าการตรวจเหลา่นี ้มีความจ าเป็นต่อลกู
น้อยที่ป่วยเป็นไข้มากน้อยเพยีงใด ควรสอบถามข้อมลูจากคณุหมอให้เข้าใจ เพือ่
ประกอบการตดัสนิใจค่ะ  
 

รูท้นั...รกัษาได ้  
การรักษายงัคงเป็นเพยีงการรักษาตามอาการเท่านัน้ แต่การรักษาที่ดีที่สดุ ขึน้อยู่
กบัการดแูลเอาใจใสแ่ละเฝา้ระวงัติดตามอาการของโรคตามที่คณุหมอแนะน า
ค่ะ  
 

* ระยะไขสู้งลอย  
เป็นระยะส าคญัที่คณุพอ่คณุแม่ควรเฝา้สงัเกตอาการ การเปลีย่นแปลง รวมทัง้
ให้การดแูลสขุภาพของเจ้าตวัเลก็อย่างใกล้ชิดค่ะ  
    - เม่ือพบว่าลกูเป็นไข้สงูลอย ให้กินยาพาราเซตามอลและเช็ดตวัให้บ่อยๆ 
เพือ่ลดไข้ แต่มีข้อห้ามที่ส าคญัคือ ห้ามกินยาแอสไพรินหรือยาในกลุม่ลดไข้สงู 
เนื่องจากมีผลท าให้เลอืดออกง่ายขึน้  
    - รับประทานอาหารตามปกติและพกัผ่อนอย่างเพยีงพอพยายามให้เจ้าหนู
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดดูซึมง่าย  
 

* ระยะวกิฤต  
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ในช่วงท้ายของระยะไข้สงูลอยประมาณ วนัที่ 3-5 หลงัจากเร่ิมมีไข้ ขอให้คณุ
พอ่คณุแม่คอยสงัเกตอาการให้ดี ถ้าเจ้าหนมีูอาการผดิปกติ ให้รีบพาไปพบแพทย์
โดยเร็วค่ะ คณุหมอจะท าการประเมินอย่างละเอยีด และจะให้สารน า้ทางเส้น
เลอืดเพือ่ทดแทนพลาสมาที่สญูเสยีไป ป้องกนัไม่ให้เข้าสูภ่าวะความดนัโลหิตต ่า
หรือช็อค0ค่ะ ใช่ว่าผู้ ป่วยไขเ้ลอืดออกทกุรายนัน้จะมีอาการรุนแรงเช่นนี ้
เสมอไป เนื่องจากผู้ ป่วยที่มีอาการรุนแรงพบได้เป็นสว่นน้อย แต่ก็ไม่ควรประมาท
นะคะ  
 

รูท้นั...ป้องกนัได ้  

    - ก าจดัลกูน า้ยุงลาย บอกเจ้าหนวู่ายุงลายชอบวางไข่ในน า้นิ่ง ชวนให้
เขาช่วยเปลีย่นน า้ในแจกนัดอกไม้ อา่งเลีย้งปลา ปิดฝาภาชนะใสน่ า้ต่างๆ ให้
มิดชิด   
    - ส ารวจสิง่แวดล้อมรอบตวัหน ูเช่น ห้องนอน ควรมีมุ้งลวดกนัเจ้ายงุมา
เกาะแกะ   
    - ดูแลตวัเองและคนที่หนรัูก ตวัหนกู็ต้องคอยดแูลสขุภาพตวัเองนะคะ ต้อง
หม ่าอาหารที่มีประโยชน์ และนอนลบัพกัผ่อนให้เพยีงพอ  

  หวงัว่าคงคลายกงัวลถึงภยัร้ายของเจ้ายุงลาย และเตรียมตวัตัง้รับกบั
ไขเ้ลอืดออกได้อย่าง "รู้ทนั" แล้วนะคะ 
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 ในเดือนมกราคมปีหน้า โรงเรยีนจะขยายหอ้งเรยีนช ัน้
เตรยีมอนุบาลเป็น 3 หอ้งเรยีนนะคะ ซึง่จะมจี านวน

เด็กในหอ้งประมาณ 12-15 คนค่ะ 

 โรงเรยีนจะขอหยุดในวนัศุกรท์ี่ 11 ธนัวาคม 
พ.ศ.2558 ซึง่ตรงกบักิจกรรม Bike for dad และจะ

เปิดท าการสอนชดเชยในวนัที ่10 ธนัวาคม พ.ศ.

2558 แทน 

 ขอขอบคุณในความร่วมมือจากท่านผู้ ปกครอง กรณีเด็กป่วย 

หรอื โรงเรยีนตรวจพบว่าเด็กมไีข ้เป็นหวดั ไอ ท่าน

ผูป้กครองใหค้วามรว่มมอืโดยน าเด็กไปรกัษาทีบ่า้น

ใหห้ายป่วยก่อน จงึมาเรยีนตามปกติ เพื่อป้องกันการติดต่อ
ถึงเด็กคนอืน่ๆค่ะ   
 

 
 

ท่านผู้ปกครองสามารถช าระค่าเทอม โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร  ชื่อ
บญัชีโรงเรียนอนบุาลแสงอารีย์ ดงันี ้
1. ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอทุิศ 
เลขที่ 153-2-05443-2      
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2. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนประชาอุทศิ (ทุ่งครุ) 
เลขที่ 465-0-18657-9 
 หลงัจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาสง่ Fax หรือ E-mail มาที่  
02-872-7830 และก รุณาเร ียกใบเสร็จรบั เ งินจาก

เจา้หน้าทีทุ่กคร ัง้นะคะ  

 ผู้ปกครองที่ฝากค่าเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรยีก

ใบเสร็จรบัเงินจากบุคลากรท่านนั้นทุกคร ัง้นะคะ 

มฉิะนัน้ทางโรงเรยีนจะไม่รบัผดิชอบนะคะ 

 และส าห รับผู้ ปกครองนักเ รียนอนุบาล 3  ที่ต ้องการขอ
ใบรบัรอง ขอความกรุณามาช าระค่าเลา่เรียนให้เรียบร้อยนะคะ ขอขอบคุณ
หากท่านช าระแล้วค่ะ 

 โรงเรียนจะส่งข่าวสารถึงผู ้ปกครองทาง E-mail นะคะ 
ผู้ปกครองใหม่ ท่านใดยงัไม่ได้แจ้งที่อยู่ E-mail แก่โรงเรียนและผู้ปกครองท่าน
ใ ด ไ ม่ ไ ด้ จ ด ห ม า ย ท า ง  e-mail ก รุ ณ า แ จ้ ง ม า ไ ด้ ที่  e-mail: 
sangaree@sangaree.ac.th หรือแจ้งผ่านทาง Line ของครูประจ า
ชัน้ค่ะ  
 

 
 

mailto:sangaree@sangaree.ac.th
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 วนัที่ 12 ตลุาคม 2558 ครูนุ่ม และ ครูติง่ รว่มอบรม”การ
ส่งเสรมิพฒันาการเด็กไทยและการดูแลช่วยเหลือ

เด็กทีม่ปัีญหาพฒันาการ” ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อนิเตอร์
เนชัน่แนล 

 วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2558 คุณครูและครูผูช้่วย เขา้รว่ม
การอบรมเร ือ่งหลกัการใหบ้รกิารทีด่ ีโดย ครูนก (ดร.

รตันา เถลงิพล) 

 วันที่ 24 ตุลาคม 2558 ครูอีด๊(สุดา) และครูพชิติ ไปรว่ม
อบรมหวัขอ้  “นิทานเพื่อนรกักบัการเรยีนรูอ้ย่าง
บูรณาการ และหวัขอ้”เสรมิสรา้งพฒันาการเด็ก

ปฐมวยัดว้ยนิทานเพือ่นรกั” ที่ศนูย์การประชมุแห่งชาติสริิกิต์ิ 

 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2558 คุณครูและครูผู้ช่วย เข้าร่วมการอบรมเร ือ่ง 
หนงัสอืนิทานท ามอื และ การท าหนงัสอื Big book โดย 
ครูเกด (ดร.แสงโสม กชกรกมทุ) และจะน ามาให้เด็กๆลองท าหนงัสอืนิทานกนัเอง
ในเทอม 2 นะคะ 

 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 คณะครูและผูป้กครองรว่มกนั

ทอดกฐนิสามคัค ีณ วดัยางน ้ากลดัเหนือ จ.เพชรบุร ี

โดยรวบรวมปัจจยัได ้ท ัง้สิน้ 89,335 บาท ถวายให้กบัทาง
วดัเพือ่สร้างโบสถ์และบนัไดทางขึน้ไปกราบหลวงพอ่ด าบนเขา 
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 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ครูแหม่ม ครูนก ไดร้บัเชิญ
จากบริษัท แปลน ฟอร ์คิดส ์จ าก ัด ไปเข้าร่วม

ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อแสดงความ

คดิเห็นต่อ "โครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเด็ก

ปฐมวยัดว้ยดนตรแีละการเคลือ่นไหว" อนัจะเป็นประโยชน์
ต่อพฒันาการของเด็กปฐมวยั 

 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ครูปัด และ ครูจ๋า ไปเขา้รว่ม
กิจกรรม  อบรมครูโครงการละครสร ้างสรรค ์

สิง่แวดลอ้มส าหรบัเด็ก ณ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน)ส านกังาน
ใหญ่ 

 วันที่  21 พฤศจิกายน 2558 Teacher Joy, Teacher Phen, 

Teacher Chris ไปอบรมเร ือ่งเทคนิคการสอน Phonics 
ณ สโมสรทหารบก 

 วนัที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ครูแหม่ม ครูนก ไปรว่มประชุม
สามญัประจ าปี ของสมาคมสภาการศกึษาเอกชน ณ 
โรงเรียนผไทอดุมศึกษา  

 และในเดือนมกราคม2559 ผู้บริหาร คุณครูและครูผู้ช่วยจะไปศกึษา
ดูงานโรงเรยีนทีโ่รงเรยีนอามาตยกุล เพือ่ศึกษาแนวการเรียน
การสอนแบบนีโอฮิวแมนนิส 
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  ในภาคเรียนนีมี้การซอ่มแซม พฒันา ปรบัปรุงสถานที่

ต่างๆของโรงเรียนเพิม่เติม ดงันีค้รับ 
1. ซ่อมแซมหลงัคา อาคาร 2 เนื่องจากมีน า้ร่ัวซึมเข้ามาในครัวและทางเดิน
ระหว่างอาคาร 1 และ 2 
2. ซ่อมแซมชกัโครกเด็กชัน้ 2 ที่มีปัญหาอดุตนั 
3. เปลีย่นแปลงโต๊ะประกอบอาหารในครัวให้เป็นผิวสแตนเลส เพือ่ให้ถกูหลกั
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 
4. ซ่อมแซมหลงัคาจอดรถหน้าโรงเรียนทีช่ ารุด 
5. ปรับปรุงหลงัคาห้องน า้ฝ่ังเตรียมอนบุาล โดยยกเพดานให้สงูขึน้ 
6. ท าความสะอาดอาคารใหม่โดยก าจดัคาบน า้ที่สกปรก 
7. แก้ปัญหาน า้ท่วมขงัชัน้ดาดฟ้า อาคารสระน า้ 
8. แก้ปัญหาน า้ซึมหยดที่ ห้องTheatreและห้องสมดุ 
9. ปรับปรุงห้องน า้เด็ก ห้องน า้ครูใหม่ให้สวยงามน่าใช้ โดย บริษัท SCG เป็น
ผู้ดแูล 
 

 
 

 โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 1 และ 9 
อนิเตอร์ฯ ขอเชญิทา่นผูป้กครองรว่มกจิกรรม "หนาวนี้

..ทีเ่มอืงกาญจน"์ โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่แบ่งปันสิง่ของเหลือใช้ให้กับผู้
ที่ขาดแคลน จ านวน 8 โรงเรียน โดยท่านสามารถร่วมบริจาคสิง่ของ ได้แก่ เสือ้ผ้า 
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อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ด้านการกีฬา ขนม ที่สามารถน าไปใช้ต่อได้ โดย
บรจิาคทีโ่รงเรยีนได ้ถงึ วนัที ่8 ธนัวาคม พ.ศ.2558  
โดยโรงเรียนจะน าไปมอบให้ รพ.ในวนัที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558 เพือ่เดินทางในวนั
ศกุร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2558 

วนัที ่23 พฤศจกิายน พ.ศ.2558 สาธารณสุข 

จะมาตรวจครวัและโรงอาหารทีโ่รงเรยีนค่ะ  

 

 วนัที่ 29 ตลุาคม พ.ศ.2558 เด็กๆอนุบาล 2 และ อนุบาล 
3 ไปทศันศกึษา ที ่yoyoland ค่ะ 
 

 วนัที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม เด็กๆช ัน้อ.1-อ.3 จะ
ไปทศันศกึษาทีเ่ขาดนิค่ะ 

 ในเดือนพฤศจิกายน นี ้โรงเรียนจะมีกจิกรรมนิเทศภายใน
โรงเรยีนเพือ่เป็นการพฒันาการเรยีนการสอนของ

คุณครูทุกทา่น ตามตารางดงันีค้่ะ 
 

Schedule of Teaching Supervision in 2015 

Date Time Class Instructor Subject Observer 

Mon.16Nov2015 
11:10-
11:50 

K2/1 T.Phillippe Phonic 
Kru Kate 
Kru Mam 

Tue. 17Nov2015 
11:10-
11:50 

K3/1 T.Joy Science 
Kru Jang 
Kru Mam 

Wed. 
18Nov2015 

9:50-
10:30 

K1/3 T.Chris 
Letter 
Sound 

Kru Kate 
Kru Mam 
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Thu. 19Nov2015 
10:30-
11:10 

K1/2 T.Phen 
Book 
Based 

Kru Kate 
Kru Jang 

ตารางนิเทศการสอนครูไทย 

วนัที ่ เวลา ระดบัช ัน้ ครูผูส้อน หน่วย ผูนิ้เทศ 
จ.23 
พ.ย.58 

9.10-
9.50 

ตอ.2 ครูวะ  ครูเกด 

 11.10-
11.50 

ตอ.1 ครูนุ่ม  ครูเกด 

 11.10-
11.50 

อ.1/1 ครูอี๊ดสดุา  ครูแหม่ม 

อ.24 
พ.ย.58 

9.50-
10.30 

อ.1/4 ครูปุ๋ ย  ครูเกด 

 10:30-
11:10 

อ.1/2 ครูจ๋า ห้องกิจกรรม ครูเกด 

 11.10-
11.50 

อ.1/2 ครูปัด  ครูแจง 

 14.00-
14.40 

อ.1/3 ครูบี  ครูแจง 

พฤ.26 
พ.ย.58 

9.10-
9.50 

อ.2/1 ครูพงษ์  ครูเกด 

 9.50-
10.30 

อ.3/1 ครูปกุ  ครูแจง 

 10:30-
11:10 

อ.2/2 ครูอี๊ดปิ  ครูแจง 

ศ.27 
พ.ย.58 

9.50-
10.30 

ตอ.2 ครูอ้อ  ครูแหม่ม 

 10:30-
11:10 

อ.3/2 ครูติง่  ครูแหม่ม 

 11.10-
11.50 

อ.1/4 ครูชิต วา่ยน า้ ครูแหม่ม 
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 โครงการ  เพื่อนร ัก  AEC (Asean Economic 
Community) จดักิจกรรม แต่งกายอาเซียนทกุวนัจนัทร์ และ ให้เด็กๆเรียนรู้
ผ่านวฒันธรรมประเทศต่างๆในอาเซียนผ่านนิทานอาเซียนค่ะ 

 โครงการ Happy to learn English จัดกิจกรรมโดยครู
ต่างชาติ น าเด็กเต้นประกอบเพลงภาษาองักฤษในตอนเช้าค่ะ 

 เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 เด็กๆ อ.3 จะไดไ้ปดูละครเวท ี
เร ือ่ง มะมา เป็นทูตน้อยตาวเิศษรวมพลงัพิชติโฟม 

เป็นการปลูกฝัง ภ ัยรา้ยจากขยะโฟม  ณ ศูนย ์

วฒันธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดย สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตา
วิเศษ)  
 

   
 

รายการอาหารกลางวนั ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 

2558 
รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 
อาหารเย็น 

จนัทร์ 2 
พ.ย. 

ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม+ขนมปัง
แครกเกอร์ ก๋วยจับ๊+ เฉาก๊วย 

น า้ล าไย 
 /ผลไม้ 

ข้าว+ไก่ทอด
กระเทียม 

องัคาร 3
พ.ย. เกีย้มอ๋ีน า้ 

นม+ขนมปัง
ทาแยม 

ข้าว+ไก่หวาน+ 
ลอดชอ่ง น า้อญัชนั/ผลไม้ เส้นหม่ีผดัซีอ๊ิว 

พธุ 4 พ.ย. ข้าวไข่ตุน๋ 
นม+ขนมปัง 
เวเฟอร์ 

ข้าวราดหน้าไก่+ 
สาคเูปียก 

น า้มะตมู /ผลไม้ มาม่าผดัใสไ่ข่ 
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พฤหสัฯ 5 
พ.ย. 

ข้าวสวย+แกง
จืดเต้าหู้ 

นม+ขนมปัง
ทาแยม 

ข้าวผดักนุเชียง 
+น า้ซุป 

+มนัต้มน า้ตาล 
น า้เก๊กฮวย/ผลไม้ ข้าว+ไข่น า้ 

ศกุร์ 6 
พ.ย. 

โจ๊กไก่ 
น า้เต้าหู้+

ขนมปังแครก
เกอร์ 

ข้าว+ต้มย าไก่ใส่
เห็ด+ 

วุ้นน า้หวาน 

น า้กระเจ๊ียบพทุรา
จีน /ผลไม้ 

ข้าว+ 
ไข่เจียวใสต้่นหอม 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 2 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 
อาหารเย็น 

จนัทร์ 9 
พ.ย. 

โจ๊ก 
นม+ขนมปัง
แครกเกอร์ 

ข้าว+ไข่พะโล้+ 
ถัว่เขียวต้มน า้ตาล 

น า้กระเจ๊ียบพทุรา
จีน /ผลไม้ 

ข้าว+ผดัแตงกวา 
ใสไ่ข่ 

องัคาร 10
พ.ย. 

ข้าวสวย+ 
ไข่ตุน๋ 

นม+ขนมปัง
ทาแยม 

ซุปมกักะโรนี 
+กล้วยบวชชี 

น า้แดง/ผลไม้ 
ข้าว+ไก่ผดั
เปรีย้วหวาน 

พธุ 11 
พ.ย. 

ข้าวต้ม+ไข่
เจียวใส่
ต้นหอม 

นม+ขนมปัง
สอดไส้ 

ข้าว+แกงจืดเต้าหู้+ 
ฟักทองแกงบวด 

น า้เก๊กฮวย /ผลไม้ ข้าว+กะเพราไก่ 

พฤหสัฯ 
12พ.ย. 

ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม+ขนมปัง 
ทาแยม 

ข้าว+ต้มจบัฉ่าย+ 
สาคเูปียก 

น า้ตะไคร้ /ผลไม้ 
ข้าวผดัไส้กรอก+

น า้ซุป 

ศกุร์ 13 
พ.ย. 

ข้าว+ 
แกงจืดไข่น า้ 

น า้เต้าหู้+
ขนมปังแครก
เกอร์ 

ข้าวไก่แดง+ฟักทอง
แกงบวด 

น า้อญัชนั /ผลไม้ 
ข้าวสวย+ 
ผดับวบใสไ่ข่ 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ท่ี 3 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 
อาหารเยน็ 

จันทร์ 16 
พ.ย. 

ข้าวสวย+ 
ไข่ตุ๋น 

นม+ขนมปัง
แครกเกอร์ 

ก๋วยเต๋ียวไก่ตุ๋น+สาคู
เปียก น า้ใบเตย/ผลไม้ ข้าวผัดกุนเชียง 

องัคาร 17
พ.ย. 

ข้าวต้ม+ไข่
เจียวใส่แครอท 

นม+ขนมปัง
ทาแยม 

ข้าว+กะเพราไก่+ 
น า้ซุป+มนัต้มน า้ตาล 

น า้เก๊กฮวย /ผลไม้ 
ข้าว+แกงจืด 
วุ้นเส้น 

พธุ 18 
พ.ย. 

บะหมี่น า้ นม+ขนมปัง 
เวเฟอร์ 

ข้าวสวย+แกงจืดไข่ 
ถั่วเขียว 

น า้ล าไย /ผลไม้ 
ข้าว+ไก่ทอด
กระเทียม 

พฤหสัฯ1 9 
พ.ย. 

ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม+ขนมปัง 
ทาแยม 

ก๋วยเต๋ียวราดหน้า 
เฉาก๊วย น า้ตะไคร้/ผลไม้ 

ข้าว+ผัด
เปรีย้วหวาน 



 
 

17 

ศกุร์ 20 
พ.ย. 

โจ๊กไก่ 
น า้เต้าหู้+ขนม
ปังแครกเกอร์ 

ข้าว+ไข่พะโล้+ 
วุ้นน า้หวาน 

น า้มะตมู/ผลไม้ 
ข้าว+ 

แกงจืดเต้าหู้ไข่ 

 
รายการอาหารประจ าสปัดาห์ท่ี 4 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 
อาหารเยน็ 

จันทร์ 23 
พ.ย. 

เกีย้มอ๋ีน า้ นม+ขนมปัง
แครกเกอร์ 

ข้าว+แกงจืดเต้าหู้
ผักกาดขาว+กล้วยบวช

ชี 
อญัชัน /ผลไม้ 

ข้าว+ไส้กรอกผัด
ผัดเปรีย้วหวาน 

องัคาร 24
พ.ย. 

ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม+ขนมปัง
ทาแยม 

ก๋วยเต๋ียวลกูชิน้น า้ใส 
+เฉาก๊วย 

น า้ใบเตย /ผลไม้ 
ข้าว+ไข่เจียวใส่

ต้นหอม 

พธุ 25 
พ.ย. 

ข้าว+ไข่ตุ๋น 
นม+ขนมปัง
สอดไส้ 

ข้าว+แกงจืดฟัก+ 
ถั่วเขียวต้มน า้ตาล 

น า้กระเจ๊ียบพทุราจีน 
/ผลไม้ 

ข้าว+ แกงจืดเต้าหู้
ไข่ 

พฤหสัฯ 26 
พ.ย. 

ซุปมกักะโรนี 
นม+ขนมปัง 
ทาแยม 

ข้าวผัดกุนเชียง+ 
มนัต้มน า้ตาล 

น า้อญัชัน /ผลไม้ ข้าว+แกงจืดไข่น า้ 

ศกุร์ 27 
พ.ย. 

โจ๊กไก่ 
น า้เต้าหู้+ขนม
ปังแครกเกอร์ 

ข้าว+แกงจืดหวัไชเท้า 
วุ้นน า้หวาน 

น า้เก๊กฮวย /ผลไม้ ข้าว+ผัดบวบใส่ไข่ 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ท่ี 5 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 
อาหารเยน็ 

จันทร์ 30 
พ.ย. 

ซุปมกักะโรนี นม+ขนมปัง
แครกเกอร์ 

ข้าว+ไข่พะโล้+ 
สาคเูปียก 

น า้ใบเตย / ผลไม้ ข้าว+แตงกวาผัดไข่ 

วนัที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โรงเรยีนจะจดักจิกรรมลอย
กระทงขึน้ ขอเชิญท่านผู้ปกครองร่วมกันเตรียมกระทงที่รักษาสิ่งแวดล้อม
ให้เด็กๆด้วยนะคะ อย่าลมืใสช่ดุไทยสวยๆมาร่วมกิจกรรมนะคะ 
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วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2558 โรงเรยีนจะจดักิจกรรมวนัพ่อ 
ขอเชิญท่านผู้ ปกครองร่วมกันท าบุญใส่บาตรพระสงฆ์วัดโพธ์ิทอง 9 รูปนะคะ 
และขอเชิญคณุพอ่ทกุท่านมาร่วมกิจกรรมวนัพอ่นะคะ 
 

ตอนที่ 1  โรคไขเ้ลอืดออก  

 
สรรหามาเล่า... ตอนที ่2 เร่ือง การใช้ยาอยา่งปลอดภยัในชว่งไข้เลือดออก
ระบาด 



 
 

19 

 

 
ลบัสมองคุณหนู เตรยีมอนุบาล   

ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 1   
   เด็กๆโยงเส้นจบัคู่ภาพที่มีความสมัพนัธ์กนัระหว่างสตัว์กบัอาหารเข้าด้วยกนั 
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 2   
เด็กๆ ขีด  ทบัภาพที่ต่างไปจากพวกของแต่ละข้อ 
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 3  

เด็กๆ ขีด ทบัภาพที่เหมือนกนักบัภาพเสน้ประ ที่

ก าหนดใหไ้วใ้นชอ่งแรกของแต่ละขอ้ 
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ชื่อผลงาน ธงชาติอนิโดนีเซีย 

เจ้าของ  ด.ญ. พรศิโรรัตน์ พรมฝาย (น้องไออุน่) 
ที่มา   โครงงานAsean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 1  
ชื่อผลงาน ธงชาติมาเลเซีย 

เจ้าของ  ด.ญ. ปพชิญา  บวัเหม  (น้องพชี) 

หอ้งอนุบาล 1/2  (ครูปัด)  
ที่มา   โครงงานAsean 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 2 
ชื่อผลงาน คาราบาว 
เจ้าของ  ด.ช.ภริูต ธิติภทัรเมธ  (น้องภริูต) 
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  หอ้งอนุบาล 2/1  (ครูพงษ)์  
ที่มา   โครงงานAsean  

 
ผลงานของหนู อนุบาล 3  
ชื่อผลงาน ระบายสสีถานที่บริเวณโรงเรียน 
เจ้าของ  ด.ญ.อารดา   ฉนัธนาภคั  (น้องฮานะ) 

หอ้งอนุบาล 3/1  (ครูปุก)    
ที่มา  โครงงานAsean 
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ตอน..   นิทานสอนเร ือ่งความกตญัญู (7 เร ือ่ง) 

 
 

1. ปลาบู่ทอง 
เอือ้ยเด็กสาวก าพร้าแม่ ถกูนางขนิษฐีผู้ เป็นแม่
เลีย้งพร้อมลูกสาวสองคนคือ อ้ายและอี่รุม
กลัน่แกล้ง วันหนึ่งเอือ้ยมานั่งเล่นที่ท่าน า้และ
ได้พบกับแม่ที่มาเกิดใหม่เป็นปลาบู่ทอง แต่
แล้วเม่ือนางขนิษฐีรู้ก็สัง่ให้อ้ายไปจับมาขอด
เกล็ดท าเป็นอาหาร เอือ้ยได้อธิษฐานขอให้แม่

มาเกิดใหม่เป็นต้นมะเขือเปราะ แต่อ้ายก็ได้มาตดัท าลายไปเช่นเดิม เอือ้ยจึงน า
เมล็ดมะเขือเปราะอธิษฐานปลกูให้เป็นต้นโพธ์ิเงินโพธ์ิทอง เม่ือท้าวพรหมทัต
เสด็จมาเห็นก็ทรงสัง่ให้ถอนไปปลกูในพระราชวงัและเอือ้ยก็ได้เป็นพระมเหสีของ
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ท้าวพรหมทัต นางขนิษฐีได้ออกอบุายให้เอือ้ยกลบัมาบ้านและฆ่าเอือ้ย แล้วให้
อ้ายแต่งตวัเข้าวงัแทน เอือ้ยได้ไปเกิดใหม่เป็นนกแขกเต้า และบินไปอาศยัอยู่กับ
พระฤาษี พระฤาษีได้ชุบร่างให้กลับมาเป็นเช่นเดิม พร้อมทัง้ชุบร่างกุมารน้อย
นามว่า ลบกุมารลูกของเอือ้ย ลบกุมารได้ไปพบกับท้าวพรหมทัต ต่อมาท้าว
พรหมทตัได้ไปรับกลบัวงัและอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ 

            ขอ้คดิ ความกตญัญเูป็นเกราะป้องกนัภยั 
  

 

2.  สงิโตเจา้ปัญญา 
สงิโตฝงูหนึ่งอาศยัอยู่ในทุ่งกว้าง สงิโตเฒ่ามีหน้าที่
อบรมสงิโตหนุ่มสาวให้รู้จกัการต่อสู้  หาอาหาร 
ป้องกนัภยั และมีความกตญัญ ูวนัหนึง่มีการเลอืก
หวัหน้าใหม่ คู่แข่งขนัคือ สงิโตหนุ่มกบัสงิโตเฒ่า 
ปรากฏว่าสงิโตหนุ่มเป็นผู้ชนะ เม่ือสงิโตหนุ่มได้
เป็นหวัหน้าจงึขบัไลใ่ห้พวกสงิโตเฒ่าออกไป ต่อมา
มีฝงูสนุขัจิง้จอกมาล้อมทุ่งหญ้า และท้าให้พวก

สงิโตหนุ่มป่ันเชือกด้วยขีเ้ถ้าให้ได้ภายในเจ็ดวนั ถ้าท าไม่ได้จะถกูยึดครองทุง่
หญ้าแห่งนัน้ เม่ือสงิโตหนุ่มคิดไม่ออกว่าจะท าอย่างไร สงิโตหนุ่มตวัหนึ่งจงึไป
ถามสงิโตเฒ่า สงิโตเฒ่าได้สอนวิธีป่ันเชือกด้วยขีเ้ถ้าให้ เม่ือสนุขัจิง้จอกกลบัมา 
พบว่าพวกสงิโตสามารถท าได้ จึงพากนักลบัไป หวัหน้าสงิโตหนุ่มรู้สกึส านึกใน
บญุคณุและรู้สกึเสยีใจที่มองไม่เห็นคณุค่าของสงิโตเฒ่า จึงเดนิทางไปขอโทษ
และเชิญให้กลบัมาอยู่ด้วยกนั 

            ขอ้คดิ สอนให้รู้จกักตญัญตู่อผู้ มีพระคณุ 
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3. ลูกเจีย๊บยอดกตญัญู 
แม่ไก่ตวัหนึ่งมีลกู 7 ตวั ตอนเช้าพาลกูไปหา
อาหาร พอตกบ่ายแม่ไก่ปวดศีรษะเป็นไข้ ลกูเจี๊ยบ
เห็นแม่ไม่สบาย ลกูเจี๊ยบจงึหาผ้ามาเช็ดตวัให้แม่ 
ขณะที่เดินไปที่อา่งน า้ลกูเจีย๊บพลดัตกลงไป นาง
แต้มสนุขัที่เกเร ได้ยินเสยีงร้อง เห็นลกูเจี๊ยบก็จะ
จบักิน แต่ลกูเจี๊ยบอ้อนวอนว่าแม่ไม่สบายอยู่ จะ

รีบไปดแูลแม่ นางแต้มเห็นความกตญัญ ู จึงช่วยลกูเจี๊ยบขึน้มาจากอา่งน า้ 
ลกูเจี๊ยบกลบัไปเลา่ให้แม่ฟัง สว่นนางแต้มก็เลา่เร่ืองความกตญัญขูองลกูเจีย๊บให้
ลกูฟังเช่นกนั 

            ขอ้คดิ ความกตญัญพูาให้ปลอดภยั 
  

4.  ลูกหงสก์ตญัญู 
มีหงส์ฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ที่ภูเขา ริมทะเลอนัดามัน แม่
หงส์ทุกตัวกกฟักไข่อย่างทะนถุนอม พ่อหงส์ออกหา
อาหาร เม่ือมีลูกอ่อน พ่อและแม่หงส์ล าบากมาก 
กลัวลูกตกจากรัง กลัวลูกจะเจ็บป่วย แสนเหนื่อย
ยากกว่าจะเลีย้งลกูให้โต พ่อแม่สอนการใช้ชีวิตให้
ลูกหงส์ เม่ือลูกหงส์บินได้ก็ถึงเวลาที่พ่อแม่ย้ายไป
ถิ่นอื่น เวลาผ่านไปหลายปี ลกูหงส์อยู่ด้วยกนัอย่าง
มีความสขุ วันหนึ่งฝูงลกูหงส์ปรึกษากันว่าจะไปหา

พ่อแม่ ซึ่งตอนนีก้็คงแก่ชราแล้ว เราควรไปปรนนิบัติท่านเพื่อตอบแทนพระคุณ 
เม่ือบินผ่านทะเลฝูงปลาก็ได้มอบชีวิตต่อฝูงหงส์ให้เป็นอาหารระหว่างทาง 
ในขณะนัน้มีฝงูตวัเงินตัวทองจะมากินปลา ปลาฉลามก็มาช่วยกินตวัเงินตวัทอง 
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เทวดาก็มาช่วยคุ้ มครองฝูงหงส์ จนไปถึงปลายทางได้พบพ่อแม่ ลูกหงส์ก็น า
ดอกบวัและปลามาให้พอ่แม่ 

            ขอ้คดิ สอนให้กตญัญตู่อพอ่แม่ ผู้ มีพระคณุ 
  

5. นกกาฮงัยอดกตญัญู 
ในป่าแห่งหนึ่ง มีครอบครัวนกกาฮงัอาศยัใน
โพรงไม้ พอ่นกหาอาหารเลีย้งแม่นกและลกูๆ 
เม่ือลกูนกเร่ิมหดับิน ลกูตวัสดุท้องบินชนกิง่ไม้
บาดเจ็บ พอ่และแม่ตามหมอนกฮกูมารักษา 
จนหายดี วนัหนึง่แม่นกออกหากิน นายพราน

จะยิงแม่นก ลกูนกเห็นแม่จะโดนยิงจึงเข้าไปขวางจึงถกูลกูธนบูาดเจ็บ นายพราน
เห็นดงันัน้กรู้็สกึสงสารลกูนกที่กตญัญตู่อพอ่แม่ น าลกูนกไปรักษาที่บ้านจนหาย
ดีจึงปลอ่ยลกูนกกลบัไปหาพอ่แม่ 

            ขอ้คดิ สอนให้กตญัญตู่อพอ่แม่ 
  

6. สุวรรณสามคนด ี

สามีภรรยาคู่หนึ่งออกบวชเป็นฤาษี ทัง้สองคนตา
บอด แต่มีลกูชายชื่อสวุรรณสามคอยดแูลเป็น
อย่างดี วนัหนึ่งพระราชาออกลา่สตัว์และยิงธนมูา
ถกูสวุรรณสาม บิดามารดาจึงอธิษฐานต่อเทวดา
ท าให้สวุรรณสามฟืน้ตื่นขึน้มาและกลบัไปดแูล
บิดามารดาอย่างมีความสขุ 

            ขอ้คดิ สอนให้กตญัญตู่อพอ่แม่ 



 
 

29 

 

7. นางสบิสอง 
เศรษฐีมีบตุร 12 คน คนสดุท้องชื่อนาง
เภาเป็นผู้ มีสติปัญญา ต่อมาเศรษฐีจนลง
จึงพาลกูไปปลอ่ยทัง้ 12 คน นางสบิสอง
ได้หลงเข้าไปในสวนของนางยกัษ์สารตรา 
นางยกัษ์ได้รับเลีย้งไว้ ต่อมานางสบิสองรู้
ว่านางสารตราเป็นยกัษ์จงึหนีออกมาและ

ได้แต่งงานกบัท้าวรถสทิธ์ิ นางยกัษ์สารตรายงัไม่หายอาฆาตแปลงกายเป็นหญิง
งามแล้วแต่งงานกบัท้าวรถสทิธ์ิ ต่อมาได้แกล้งแพ้ท้องขอดวงตานางสบิสองมา
ท ายา ยกเว้นนางเภาคนสดุท้องเอาดวงตาข้างเดียว นางสบิสองตัง้ท้องเช่นกนั 
แต่มีเภาน้องคนสดุท้องที่มีบตุรและรอดชีวิตชื่อ รถเสน เม่ือรถเสนโตขึน้ได้ตีไก่
เพือ่หาข้าวมาเลีย้งแม่และป้าจนกระทัง่ท้าพนนัได้เมือง ต่อมานางยกัษ์รู้ว่ารถ
เสนเป็นบตุรนางเภาจึงสง่ให้ไปเมืองยกัษ์ให้ถือสารไปหานางเมรีเพือ่จบักิน พระ
ฤาษีเห็นจงึช่วยแปลงสาร จนพระรถเสนได้แตง่งานกบันางเมรีเม่ือรถเสนรู้ว่านาง
เมรีเป็นยกัษ์จึงหนีกลบัเมืองและได้ขโมยดวงตากลบัมาคืนแม่และป้า ต่อมาท้าว
รถเสนก็ได้ปกครองบ้านเมือง 
            ขอ้คดิ ควรมีความกตญัญตู่อพอ่แม่ ผู้ มีพระคณุ 
 

 
 

หอ้ง Nursery 1  (ครูนุ่ม) 

ตอน.... มงักรโคโดโม 
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     เช้าวนัหนึ่งเด็กๆ ดบูอร์ดอาเซียน 

น้องธาม   : เอ๊ะ!! ตวัอะไรเนี่ย 

น้องไออุน่  : จระเข้ไงคะ 
น้องธาม   : ครูนุ่มครับตวัอะไรครับ 

น้องไออุน่  : ตวัมนัเหมือนจระเข้เลยนะ 
น้องนุ่ม    : ไม่ใช่จระเข้ค่ะ มงักรโคโดโม 

น้องธาม   : มงักรโคโดโม ไม่ใช่จระเข้ 5555 
 

หอ้ง Nursey 2 (ครูวะ,ครูออ้) 

ตอน……พดูไม่ชดั 
     ขณะที่ครูชิตเปลีย่นชดุว่ายน า้ให้น้อง 
น้องข้าวหอม    : ครูอ้อนัน่ใคร? 

ครูอ้อ          : พี่อนบุาลเขามาเรียนว่ายน า้ค่ะ 
น้องข้าวหอม     : พี่ๆ รอหมดู้วย 

ครูอ้อ ครูหนึ่ง    : 555555 

น้องออกเสยีงไม่ชดัจากหนกูลายเป็นหม ู
 

หอ้ง K.1/1 (ครูอีด๊ สุดา) 

ตอน.......ชื่อยาว 
    วนันีค้รูอิด๊ก าลงัแจกขนมเด็กๆ 
ครูอิด๊    : น้องคณุ 

น้องปัณณ์   : คณุธรรมล า้เลศิประเสริฐ เอ.......ประเสริฐอะไรน๊า 
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น้องคณุ  : ประเสริฐศรี (มองค้อนน้องปัณณ์) 
ครูอิด๊    : 5555 ชื่อยาว 
 

หอ้ง K.1/2 (ครูปัด) 

ตอน....... ไม่สวยไม่หลอ่ 

น้องโฟกสั  : วนันีเ้ราตดัผมมาจากที่บ้านด้วย 

น้องจนู    : แล้วพดูว่าไม่เห็นสวยเลย 

น้องโฟกสั  : จนุก็ไม่หลอ่เหมือนกนั 

คณุครู     : แอบข า…แล้วพดูว่า “สวย หลอ่ ทกุคนละค่ะ” 
 

 
 

หอ้ง K.1/3 (ครูบ)ี 

ตอน....... วชิาภาษาจีน 

เหลาซือ    : น้องบีเอม็มาไหมคะ 
น้องบีเอม็   : ครับ 

เหลาซือ    : น้องบีเอม็พดูใหม่นะคะ(เต้า) 
น้องบีเอม็   : ครับเต้า 
เหลาซือ ครูบี ครูป้อม : หวัเราะ 555 
 

หอ้ง K.1/4 (ครูปุ๋ย) 

ตอน....... ผู้เฒ่า 
T.Phen    : ก าลงัสอนเด็กๆอา่นอกัษร A-Z และน าไม้มาถือไว้ข้างหน้า 
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              (เหมือนคนถือไม้เท้า ) 
น้องสตาร์ท  : Teacher Phen ท าไมเหมือนผู้ เฒ่าจงั 555  

T.Phen   : หนัมาถามว่าสตาร์ท พดูว่าอะไรนะคะ 
ครูปุ๋ ย     : น้องสตาร์ทบอกว่า T. Phen เป็นผู้ เฒ่าค่ะ 555 

 

หอ้ง K.2/1 (ครูพงษ)์ 

ตอน.......ใสช่ดุด า  
น้องปณุ   : ครูพงษ์ครับวนันีก้ลบัเที่ยงใช่เปลา่ครับ 

น้องลโีอ    : ฉีดยงุหรือครับ 

น้องภริูต    : เพือ่นๆพอ่เราบอกว่าต้องใสช่ดุด าเอาปืนมาด้วย 

น้องมิล้ค์    : ออ่... ยงุตายต้องใสช่ดุด า 
 

หอ้ง K.2/2 (ครูอีด๊ ปิยมนสั) 

ตอน.......งเูห่า 
      เหตเุกิดขณะสอนเดก็เร่ืองการเติมค าให้มีความหมาย 

ครู     : ใจ อะไรคะ 
เดก็ๆ   : ใจดี 

ครู      : ง ูอะไรคะ 
เดก็ๆ    : งเูหา่ 
น้องม่อนด์   : อ้าว ง ูมนัเหา่ไม่ได้นะไม่ใช่หมา  
ครู และเพ่ือน  : 55555 

หอ้ง K.3/1 (ครูปุก) 
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ตอน.......ขีเ้กียจไหว้น า้ 
คณุครู   : ถามน้องภไูปว่ายน า้ไหมคะ 
น้องภ ู  : ไม่ไปว่ายครับ 

คณุครู   : เพราะอะไรคะ 
น้องภ ู  : เพราะว่าขีเ้กียจยกมือไหว้น า้ครับคณุครู 

หอ้ง K.3/2 (ครูติง่) 

ตอน......ไก่มขีา  

เด็กๆ ก าลงัวาดภาพ “อาหารลาว ” 

คิม     : ด ูออโต้ ส ิ!!! ไก่มีขาด้วยในถ้วยซุป 

ออโต้   : ก็มนัยงัไม่ตาย พีเ่ราชอบกิน 

มาร์ตี ้  : กินดิบๆ ได้ไง ไก่อะไรจะเดินได้ในถ้วย 

เพือ่นๆ   : 5555 

 
กิจกรรม ตรวจสขุภาพ จาก รพ.บางปะกอก 1 

  
 

กิจกรรมบคุลากรอบรมการให้บริการ โดย ดร.รัตนา เถลงิพล (ครูนก) 
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กิจกรรมบคุลากรอบรม หนงัสอืท ามือ โดย ดร.แสงโสม กชกรกมทุ 

 
 

คณะครูและผู้ปกครองร่วมท าบญุทอดกฐิน ณ วดัยางน า้กลดัเหนือ จ.เพชรบรีุ 

 
 

กิจกรรม เทควนัโด 

 
 
 

ภาพกจิกรรมเดอืนตุลาคมและเดอืนพฤศจกิายน 
 

โครงการ Happy to learn English กจิกรรมค าศพัท์วนัละค า 

 
 

โครงการ Happy to learn English กจิกรรมเพลงภาษาองักฤษ 
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กิจกรรม Cooking แกงจืดเต้าหู้ 

 
 

กิจกรรม บคุลากรอบรมปฐมพยาบาล จาก รพ.บางปะกอก 1 
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