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สวัสดีคํะ จุลสารฉบับเดือนกันยายนนี้ เป็นฉบับสุดท๎ายของภาคเรียนท่ี 1 ประจําปีการศึกษา 

2560 แล๎วนะคะ และในเดือนนี้ก็เป็นเดือนของการสอบปลายภาคของเด็กๆ กันแล๎ว หลังจากการสอบ

ปลายภาค ตํอด๎วยการเปิดเรียนพิเศษชํวงเดือนตุลาคมคํะ 

ปรชัญาโรงเรยีน คอลมัน๑ เรื่อง หนา๎ 

สํงเสริม 

ความเป็นไทย IQ 
ท่ัวทิศท่ัวไทย ไข๎หวัดใหญํ H1N1 ระบาด ถึงตายถ๎าไมํ

ป้องกัน 
1 

ใฝ่หาความรู ๎

IQ AQ SQ 

ขําวสารโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียน 4 

สรรหามาเลํา 

เรื่องที ่1 ระวังสิ่งแปลกปลอม ทําร๎ายประสาท

สัมผัสลูก 

เรื่องที ่2 กํอนให๎รางวัลลูก..พํอแมํฟังทางนี้

กํอน 

10 

สับสมองคุณหนู ฝึกสมองประลองปัญญา 16 

เรื่องของหนู ผลงานสร๎างสรรค๑ของเด็กๆ 20 

ควบคูํจริยธรรม MQ ของดีข๎างวัด อยําเลํนกับเด็กคนนั้นนะ 22 

นําพาสูํความสุข EQ คุณหนูค้ํา..ขํา หัวเราะกับความนํารักของเด็กๆ 27 

บ.ก.+ครูออม/คอลัมน๑+ครูอี๊ดสุดา,ครูชิต,ครูนุํม,ครูหนึ่ง,ครูแอน/พิมพ๑+ครูนัท/ตรวจทาน+ครูนก, ครูตู๐/โรเนียว+ครูปู 
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ตอน... ไขห๎วดัใหญ ํH1N1 ระบาด ถงึตายถา๎ไมปํอ้งกนั 

 

 

ไขห๎วดัใหญ ํH1N1 ระบาด ถงึตายถา๎ไมปํ้องกนั 

  อีกหนึ่งโรคที่มักมีการระบาดทุกปีเป็นประจําในฤดูฝน นั่นก็คือโรคไข๎หวัดใหญํ ท่ีฟังดูคล๎าย ๆ 

โรคไข๎หวัดแตํกลับมีความรุนแรงมากกวํา ยิ่งอยูํในชํวงระบาดมักมีการรายงานถึงจํานวนคนตายจากโรคนี้

แทบทุกปี ปีนี้ก็เชํนกันที่มีสถิติคนตายจากโรคไข๎หวัดใหญํไมํน๎อยโดยเฉพาะสายพันธุ๑ H1N1 มีรายงาน

จากประเทศเพื่อนบ๎านอยํางพมําถึงจํานวนผู๎ตายที่เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องจากอาการป่วยด๎วยโรคไข๎หวัดใหญํ

ในสายพันธุ๑ดังกลําวและยังต๎องเฝ้าระวังอยํางใกล๎ชิด 

  โรคไขห๎วดัใหญํ จะถูกแบํงออกเป็นสายพันธุ๑ A และสายพันธุ๑  B โดยในสายพันธุ๑ท่ีมีชื่อ

เรียกวํา H1N1 จะถูกจัดอยูํในสายพันธุ๑ A อาการป่วยของโรคไข๎หวัดใหญํจะเหมือนกันทุกสายพันธุ๑คือมี

ไข๎สูง อาจมีอาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว มีอาการในระบบทางเดินหายใจ ได๎แกํ ไอ จาม 

บางรายอาจมีอาการในระบบทางเดินอาหารรํวมด๎วย ได๎แกํ คลื่นไส๎ อาเจียน วิธีการสังเกตเพื่อแยกแยะ
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ระหวํางไข๎หวัดทั่วไปและไข๎หวัดใหญํคือ อาการของไข๎หวัดใหญํมักมีไข๎สูงกวําอยูํท่ี 38 องศาเซลเซียสขึ้น

ไป 

  สาํหรบัการระบาดของไขห๎วดัใหญสํายพนัธุ๑ H1N1 เริ่มต๎นขึ้นในปี 2009 มีการระบาดในทวีป

อเมริกาเหนือ อยํางในประเทศเม็กซิโก และประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นก็มีการระบาดไปท่ัวโลก 

โดยจะระบาดตามฤดูกาลพบในชํวงฤดูฝนและฤดูหนาว ซึ่งมีการระบาดในประเทศไทยหลังจากปี 2009 

เป็นต๎นมา พบวํามผีู๎ติดเชื้อไข๎หวัดใหญํในทุกๆ ปี 

  โรคไขห๎วดัใหญสํายพนัธุ๑ H1N1 สามารถติดตํอกันได๎ผํานทางน้าํมูก น้ําลาย หากผู๎ป่วยไอหรือ

จามแล๎วคนปกติเข๎าไปใกล๎ก็มีโอกาสรับเชื้อได๎และเกิดการติดตํอ ดังนั้นในผู๎ป่วยโรคดังกลําวควรป้องกัน

การแพรํกระจายของเชื้อโรค โดยการปิดปากเมื่อไอหรือจามและล๎างมือให๎สะอาดด๎วยสบํูหรือเจลฆําเชื้อโรค 

รวมถึงการสวมหน๎ากากอนามัยเป็นสิ่งท่ีควรทําหากรู๎ตัววํามีเชื้ออยูํในรํางกาย เพื่อป้องกันไมํให๎เกิดการ

แพรํเชื้อไปยังผู๎อ่ืน ท่ีสําคัญท่ีสุดผู๎ป่วยโรคนี้ไมํควรออกจากบ๎าน หากทํางานหรือเรียนหนังสืออยูํควรลา 

เพื่อไมํให๎เกิดการแพรํเชื้อไปยังผู๎อ่ืน 

  การปอ้งกนั รักษาโรคดังกลําวในคนปกติอยําพยายามเข๎าใกล๎ผู๎ท่ีป่วยเป็นไข๎หวดั และไมํควรใช๎

ของรํวมกับผู๎อ่ืน การรับประทานควรใช๎ช๎อนกลางในการตักอาหาร และกินอาหารปรุงสุกใหมํอยูํเสมอ 

รวมถึงการล๎างมือให๎สะอาดเป็นประจํา เพื่อป้องกันการติดเชื้อท่ีกระจายอยูํรอบตัว และการฉีดวัคซีนก็

ป้องกันได๎ดี แตํในกรณีนี้แพทย๑จะเน๎นกลุํมเสี่ยงมากกวํา ในการเข๎ารับวัคซีน เพราะในคนปกติมีอัตรา

ความเสี่ยงตํอการติดเชื้อต่ํากวํา 

  สํวนในผู๎ป่วยสิ่งท่ีควรทําคือให๎สังเกตตัวเองวําหลังเป็นไข๎ 3 วันแล๎วมีอาการดีขึ้นหรือแยํลง หาก

ไมํดีขึ้นควรรีบพบแพทย๑ไมํควรปลํอยท้ิงไว๎ แพทย๑จะทําการให๎ยารักษา โดยปกติแล๎วสําหรับคนท่ีมี

รํางกายแข็งแรงจะสามารถหายได๎เองโดยไมํจําเป็นต๎องพบแพทย๑ แตํให๎ระวังในกลุํมเสี่ยง ได๎แกํ ผู๎ท่ีมี

โรคประจําตัว โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด หรือในผู๎ท่ีได๎รับยากดภูมิ เมื่อได๎รับเชื้ออาจทําให๎เกิดการติด

เชื้อซ้ําซ๎อน อยํางการติดเชื้อท่ีคออาจเปลี่ยนไปติดท่ีปอดได๎ เชํน ในปอดท่ีติดเชื้อไวรัสอยูํแล๎วอาจติดเชื้อ

แบคทีเรียซ้ําเติมเขา๎ไปอีก ก็อาจทําให๎ตกอยูํในภาวะอันตรายได๎ คนเหลํานี้จัดอยูใํนกลุํมเสี่ยงท่ีควรได๎รับ

วัคซีนป้องกัน และถ๎าหากติดเชื้อควรรีบพบแพทย๑เพื่อรับยาภายใน 48 ชั่วโมง การพบแพทย๑ได๎

ทันทํวงทีจะชํวยลดอัตราการตายจากโรคดังกลําวได๎ 
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การรกัษาตวัวธิีอืน่ๆ ในผู๎ป่วย หลังจากกินยา คือการพักผํอนให๎เพียงพอ ดื่มน้ํามากๆ และกิน

อาหารท่ีมีประโยชน๑ นอกจากนั้นควรป้องกันการแพรํเชื้อไปยังผู๎อ่ืน โดยการสวมหน๎ากากอนามัย และ

ล๎างมือให๎สะอาดอยํูเสมอ พยายามอยําออกนอกบ๎าน เพื่อป้องกันการแพรํเชื้อไปยังผู๎อื่น 

  สาํหรบัการรบัวคัซนีป้องกนัการตดิเชือ้ สามารถรับได๎ในคนท่ีมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยกลุํมเสี่ยง

ท่ีควรได๎รับเป็นพิเศษ ได๎แกํ คนท่ีมีอายุน๎อยกวํา 2 ปี และในกลุํมคนท่ีมีอายุมากกวํา 65 ปี รวมถึงผู๎

ท่ีมีโรคเรื้อรังตํางๆ เชํน โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด เป็นต๎น รวมถึงผู๎ท่ีได๎รับยากดภูมิ 

 

 

 

 

 

 

  

- 

 

 

ผู๎ปกครองสามารถชําระคําเลําเรียน โดยผาํนชํองทางตํางๆ ได๎ดังนี ้

1. โดยการโอนเงินผํานธนาคาร ชื่อบญัช ีโรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑ 

- ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ  

  เลขที่ 153-2-05443-2      

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

หลังจากโอนเงินเรียบร๎อยแล๎วกรุณาสํง Fax มาท่ี 02-872-7830 หรือ  

E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 

2. ผู๎ปกครองสามารถชําระด๎วยเงินสด หรือด๎วยบัตรเครดิตท่ีโรงเรียนได๎คํะ 

และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งนะคะ 

ทีม่า : https://med.mahidol.ac.th/ramachannel 
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กรณผีู๎ปกครองท่ีฝากคําเลําเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรยีกใบเสรจ็รบัเงินจากบคุลากร

ทํานนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบคํะ 

 ผู๎ปกครองนักเรียนอนบุาล 3 ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน ต๎องชําระคําเรียนท้ังหมดกํอนนะคะ 

และสามารถขอใบรับรองได๎ไมํเกินคนละ 2 ฉบับ หากต๎องการเพิ่มเติมจะมีคําใช๎จํายฉบับละ 100 บาท

คํะ และสําหรับผู๎ปกครองนักเรียนระดับชั้นอื่น ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน จะมีคําใช๎จํายในการออก

เอกสารฉบับละ 100 บาทคํะ 

 

 

 บุคลากรทุกคน ได๎ลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทําความดี ด๎วยหัวใจ” 

ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริคํะ 

 วันเสาร๑ท่ี 27 ตุลาคม 2561 บุคลากรเข๎ารับการอบรมนิทานเพื่อนรัก ปีที่ 17 ณ ศูนย๑การประชุม

แหํงชาติสิริกิติ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 เวลา 08.30-12.30 น. ครูพงษ๑ ครูติง่ ครูอี๊ดสดุา ครูนุํม ครูชมพูแํละครวูา เข๎ารับการอบรมเรื่อง 

“เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู” 

 เวลา 13.30-16.30 น. ครูปัด ครูปุ๋ย ครูตาล ครูกุ๏ก ครูออมและครูเก๐ เข๎ารับการอบรมเรื่อง 

“การใช๎นิทานเพื่อนรักอยํางเต็มรูปแบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย” 

 วันที่ 1-31 ต.ค. 61 โรงเรียนมีกิจกรรมชํวงปิดเทอม ให๎เด็กๆ ได๎เรียนร๎ู และเลือกตามความสนใจ 

ได๎แกํ English, วิชาการ, นาฏศิลป์, Music Orff Fun, The Cutie Chef, เทควันโด, Play&Learn, 

วํายน้ํา 
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 เรื่องการจอดรถรับ-สํงนักเรียน  

  ผู๎ปกครองสามารถรับ-สํงนักเรียนกับครูเวรโดยไมํต๎องลงจากรถ ได๎ท่ีประตูโรงเรียนท้ังฝั่ง

อนุบาลและฝั่งเตรียมอนุบาล หากมีความประสงค๑จะจอดรถ สามารถจอดได๎ท่ี (ลานตลาดนัดเกํา) ถึง 

10.00 น.โดยไมํมีคําใช๎จําย  

  กรณีโรงเรียนมีกิจกรรม ผู๎ปกครองสามารถจอดรถได๎ ถึงเวลา 12.00 น. โดยไมํมี

คําใช๎จํายท่ี ลานตลาดนัดเกํา, ป๊ัมแก๏ส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร อยูํฝั่งเดียวกับ

โรงเรียน)  

หมายเหตุ :  

 -  ผู๎ปกครองท่ีจะจอดรถในสถานท่ีดังกลําว สามารถมาขอรับสติ๊กเกอร๑ติดรถยนต๑ได๎ท่ีห๎องธุรการ

นะคะ 

- ผู๎ปกครองต๎องติดสติ๊กเกอร๑โรงเรียนท่ีกระจกหลังของรถ  

  ขอความรํวมมือ กรณีจอดรถรมิกาํแพงหนา๎โรงเรยีน สามารถจอดไดไ๎มเํกนิ 15 นาที และขอความ

กรุณาดับเครื่องยนต๑ของทํานให๎เรียบร๎อย เพื่อป้องกันไมํให๎นักเรียนได๎รับควันจากทํอไอเสียรถยนต๑คํะ 

 โรงเรียนขอแจ๎งเส๎นทางลัด ดังนี ้

- ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได๎ 

- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 33 หากเลี้ยวซ๎าย 

ออกซอยสุขสวัสดิ์ 62 ได๎คํะ 

 จุดรับ-สงํนักเรียน 

    ทางโรงเรียนขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองทุกทําน ไมํขึ้นอาคารเรียน ให๎รับ-สํงนักเรียนใน

บริเวณลูํจักรยานที่ทางโรงเรียนกําหนดไว๎ให๎ ขอบคุณในความรํวมมือนะคะ 

 โรงเรียนได๎มีการปรับปรุงและซํอมแซมจุดตํางๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 

 ทาสีโครงเหล็กอาคารให๎ดูใหมํเนื่องจากสีเกําแล๎ว 

 ซํอมแอร๑ห๎องห๎องครูอ๊ีดสุดา 

 หุ๎มเสากันชนใหมํ 
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 โครงการ Happy to learn English จัดกิจกรรมโดยครูตํางชาติ นําเด็กเต๎นประกอบเพลง

ภาษาอังกฤษ เลํนเกม และเลํานิทานในตอนเช๎าคํะ 

 โครงการ ทักษะพาเพลิน จัดกิจกรรมให๎เด็กๆ ได๎เลํนเกมทักษะทางคณิตศาสตร๑ตํางๆ เชํน 

เลขคูํ-เลขคี่ ในตอนเช๎าคํะ 

 โครงการโรงเรยีนแสนสวยดว๎ยแหลงํเรียนรู ๎จัดกิจกรรมซ๎อมติดรถให๎กับเด็กๆ สอนวิธีการเปิดรถ

ด๎วยตัวเอง และการขอความชํวยเหลือเมื่อตนเองติดอยํูภายในรถ และจัดกิจกรรมให๎เด็กๆ และบุคลากรใน

โรงเรียนได๎ทําการซ๎อมหนีไฟ หากเกิดไฟไหม๎ภายในโรงเรียนคํะ 

 

 สอบปลายภาคของภาคเรียนที่ 1/2561 ดังนี ้

- จันทร๑ ที่ 17 – พุธ ที่ 19 กันยายน 2561 สอบของครูตํางชาติ 

- พฤหัสบดี ที่ 20 – ศุกร๑ ที่ 21 กันยายน 2561 สอบของครูไทย 
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รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน กนัยายน พ.ศ.2561 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.3 ก.ย. 

61 

บะหมี่น้ําหมู

สับ 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวเส๎นหมี่

ราดหน๎า+ลอดชํองน้ํากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไขํเจียว

ใสํแครอท+น้ํา

ซุป 

อ.4 ก.ย. 

61 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืดเต๎าหู๎

ผักกาดขาว+ไส๎กรอก

ทอด+ถั่วเขียวต๎มน้ําตาล 

ผลไม ๎
ผัดมักกะโรนีก๎ุง+

น้ําซุป 

พ.5 ก.ย. 

61 
ซุปมักกะโรนี 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+ต๎มซุปไกํ+สาคู

เปียกข๎าวโพด 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แตงกวา

ผัดใสํไขํ 

พฤ.6 

ก.ย. 61 

ข๎าวสวย+ไขํ

เจียวใสํ

ต๎นหอม 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืดวุ๎นเส๎น+

ปูอัดนึ่ง+ฟักทองแกงบวด 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไกํทอด

กระเทียม+น้ําซุป 

ศ.7 ก.ย. 

61 

ข๎าวสวย+แกง

จืดหัวไชเท๎า 

นม UHT+ 

ขนมปังโดนัท 

ข๎าวผัดสับปะรด+แกงจืด

กะหล่ําปลี+วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 2 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํง

บาํย 

อาหารเยน็ 

จ.10 

ก.ย. 61 

ข๎าวสวย+ต๎ม

เลือดหมูใสํ

นม UHT+ 

ขนมปังแครก

ข๎าวสวย+แกงจืด

ผักกาดขาว+หมูบะชํอ
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไส๎กรอก

ผัดเปร้ียวหวาน 
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ตําลึง เกอร๑ ทอด+รวมมิตรน้ําแดง 

อ.11 

ก.ย. 61 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดไขํน้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวผัดรวมมิตร+น้ําซุป+

สาคูเปียกข๎าวโพด 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัดบวบ

ใสํไขํ 

พ.12 

ก.ย. 61 

เส๎นใหญํน้ํา 

ไกํสับ 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดฟัก+ไกํ

ทอด+มันต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัด

ผักกาดขาว 

พฤ.13 

ก.ย. 61 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

บะหมี่น้ําหมูแดง+วุ๎น

น้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด

เต๎าหู๎ไข ํ

ศ.14 

ก.ย. 

61 

ข๎าวสวย+แกง

จืดสาหรําย 

นม UHT+ 

ขนมปังแครก

เกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดไขํน้ํา+หมู

ยอทอด+ 

กล๎วยบวชชี 

ผลไม ๎ ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.17 ก.ย. 

61 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังแครก

เกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวไกํตุ๐น+

ลอดชํองน้ํากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไขํเจียว

หมูสับ+น้ําซุป 

อ.18 ก.ย. 

61 
ข๎าวต๎มทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวผัดอเมริกัน+น้ําซุป 

+เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ก๐วยเตี๋ยวผัดซีอ๊ิว+ 

น้ําซุป 

พ.19 ก.ย. 

61 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดวุ๎นเส๎น 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวผัดไส๎กรอก+น้ําซุป 

+วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด

หัวไชเท๎า 

พฤ.20 

ก.ย. 61 

ข๎าวสวย+ผัดผัก

กะหล่ําปลี 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ไขํพะโล๎+ 

กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎

ผัดมักกะโรนี+ 

น้ําซุป 

ศ.21 ก.ย. 

61 

ข๎าวต๎ม+ 

กุนเชียงทอด 

นม UHT+ 

ขนมปังแครก

เกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืด

ผักกาดขาวเตา๎หู๎ไขํ+

สาคูเปียกน้ํากะทิ 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+กะเพรา

ไกํสับ+น้ําซุป 
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รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 4 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.24 ก.ย. 

61 
ซุปมักกะโรนี 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

บะหมี่น้ํา+ลูกชิ้นปลา+

รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไกํผัด

เปร้ียวหวาน+ 

น้ําซุป 

อ.25 ก.ย. 

61 
โจ๏ก 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืด

สาหราํย+ไกํทอด+ 

ถั่วเขียวต๎มน้ําตาล 

ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

พ.26 ก.ย. 

61 

ข๎าวสวย+แกง

จืด 

ไขํน้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวอบกุนเชียง+ 

น้ําซุป+วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ต๎มยําไกํ

ใสํเห็ด 

พฤ.27 

ก.ย. 61 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า 

+ฟักทองแกงบวด 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืดวุ๎น

เส๎น 

ศ.28 ก.ย.

61 
บะหมี่น้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ผัด

ผักกาดขาว+ไขํเจียว+

กล๎วยบวชชี 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+แตงกวา

ผัดใสํไขํ 

 

 เรื่องที ่1 ระวงัสิง่แปลกปลอม ทาํรา๎ยประสาทสมัผสัลกู 
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  ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ของลูกสําคัญตํอการเรียนร๎ูตลอดชีวิต หากเกิดปัญหาหรือมีอุบัติเหตุอาจทํา

ให๎การเรียนรู๎หยุดชั่วคราวหรือเป็นไปอยํางถาวรได๎ ขอยกตัวอยํางสิ่งแปลกปลอมที่ต๎องระวังมาบอกตํอคํะ 

ÿ 1. ดวงตา 
  ระวังเศษฝุ่นละออง ขนตา แมลงตัวเล็กๆ กาวตํางๆ กํอให๎เกิดระคายเคืองตา น้ําตาไหล ตาแดง 

เจ็บตา 

ทาํอยาํงไรด ี

☻ อยําขยี้ตา นําเศษผงออกเอง โดยให๎ลูกลืมตาในน้ําสะอาด หรือล๎างตาด๎วยน้ําอํุน 

☻ หากเป็นกาว อยําดึงออก เพราะจะทําให๎ผิวหนังถลอก ฉีกขาด ถ๎าถูกกาวรอบตา ลืมตาได๎

ให๎เช็ดหรือล๎างบริเวณนั้นด๎วยน้ําอํุน และล๎างตาด๎วยน้ําสะอาด 

☻ ถ๎าเคืองตามาก หรือหนังตาปิดให๎ใช๎น้ําอํุนเช็ดเบาๆ และรีบพาลูกไปพบคุณหมอ 

☻ อยําใช๎ทินเนอร๑ท่ีคิดวําล๎างกาวออกได๎ จริงๆ ไมํสามารถล๎างได๎ ยิ่งใช๎ยิ่งเป็นผลเสยี 

ระวงัไวก๎อํน 

► ไมํพาลูกไปอยูํในท่ีแออัด อากาศไมํปลอดโปรํงหรือมี ฝุ่นควัน ละออง เชํน ริมถนน 

► เก็บอุปกรณ๑ท่ีอาจเป็นอันตรายไว๎หํางมือเด็ก เชํน ยาหยอดตา ขี้ผึ้งป้ายตา ซึ่งควรมี

สัญลักษณ๑ป้ายชื่อกํากับ ที่ให๎เห็นชัดวํา เป็นยาอะไร และกํอนใช๎ควรตรวจดูฉลากหน๎าขวด

กํอนใช๎ทุกครัง้ 

► คุณพํอท่ีต๎องทํางานชําง ต๎องระวังความปลอดภัยท้ังตัวคุณและลูก เชํน สวมแวํนตาป้องกัน

ขณะทํางาน และแนํใจวําไมํมเีด็กวิ่งเลํนหรือเข๎าใกล๎ จัดเก็บอุปกรณ๑ทุกอยํางให๎เรียบร๎อยเมื่อ

เสร็จงาน 

ÿ 2.ห ู
  ระวังแมลงตัวเล็ก เชํน มด ยุง ไร หมัดสุนัขที่มีเขี้ยว อาจกัดชํองหู แก๎วหู ดูดเลอืด และอยูํในหู

ได๎นาน ระวังสิ่งของท่ีลูกอาจหยิบเข๎าหู เชํน เมล็ดผลไม๎ เศษอาหารชิ้นเล็กๆ หรอืลูกปัด เป็นต๎น 

ทาํอยาํงไรด ี

☻ เอียงหูข๎างท่ีมีปัญหาลงต่ํา แล๎วกระตุกใบหู เพื่อให๎สิ่งท่ีเข๎าหูหลุดออก 
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☻ ถ๎าเห็นอะไรอยูํในหู อยํามั่นใจวําเอาออกมาได๎ อยําใช๎นิ้วมือ ไม ๎แคะ คีบออก เพราะจะ

ทําให๎สิ่งนั้นเลื่อนลึกลง 

☻ ห๎ามใช๎น้ํา น้ํามันหยอดหู เพราะวัตถุบางอยํางอาจดูดซับน้ํา จนพองตัวใหญํขึ้นกวําเดิม 

ระวงัไวก๎อํน 

► ต๎องสังเกตและระมัดระวังสิ่งของชิ้นเล็กๆ ตามท่ีนอน ห๎องนั่งเลํน พื้นห๎องท่ีลูกต๎องคลาน 

เดิน 

► ถ๎าลูกต๎องสัมผัสกับพื้นโดยตรง หาผ๎าปูรอง และกางมุ๎งป้องกันแมลงเดินเข๎าหู  

► ในเด็กโตอยําใช๎คอตตอนบัตแคะหู โดยธรรมชาติรํางกายจะขับขี้หูออกมาเอง ไมํต๎องเแคะ 

แกะ เพราะเสี่ยงท่ีจะเป็นอันตรายตํอแก๎วหูชั้นใน ทําให๎ลูกมีปัญหาการได๎ยิน 

ÿ 3. จมกู 
  ระวังเมล็ดผลไม๎ ลูกแก๎ว ก๎อนหิน หรือชิ้นสํวนของเลํนชิ้นเล็ก ลูกปัดและยางลบที่อาจติดคารูจมูก 

ทาํอยาํงไรด ี

☻ ถ๎ามีของติดจมูกให๎ปิดรูจมูกลูกอีกข๎างหนึ่ง แล๎วให๎ลูกพํนลมหายใจออกแรงๆ ถ๎ายงัไมํออก 

ให๎หายใจช๎าๆ ลึกๆ และทําซ้ําอีกครั้ง 

☻ กระตุ๎นให๎จาม โดยใช๎ทิชชูแหยํเข๎าไปในรูจมูก เพื่อให๎ลูกจามจนของกระเด็นหลุดออกมา 

☻ อยําใช๎นิ้วหรือไม๎แคะ เพราะของจะยิ่งเลื่อนลึกลง 

☻ ถ๎าทําแล๎วยังไมํไดผ๎ล ของยังติดค๎างอยูํ ควรรีบไปพบคุณหมอ 

ระวงัไวก๎อํน 

► ดูแลความปลอดภัยให๎ดี 

► ต๎องมีคนใกล๎ชิดและไมํให๎ลูกหํางสายตา 

► ต๎องหมั่นสังเกตความผิดปกติ เชํน ลูกร๎องโยเย ใช๎มือแคะแกะเกาจมูกบํอยๆ หรือมี

แผลเป็นหนอง มีเลือดออก มีกลิ่นเหม็น ให๎รีบพาไปพบคุณหมอเพื่อตรวจและรักษาทันที 
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ÿ 4. คอ หลอดลม 
  ระวังของเลํนชิ้นเล็กๆ เมล็ดผลไม๎ ลูกอม ลูกกวาด ลูกปัด เหรียญ รวมทั้งก๎างปลา กระดูกไกํ 

การกลืนอาหารชิ้นโต การพูดคุยหรือหัวเราะขณะกิน เมื่อของติดคอจะทําให๎ลูกไอ หายใจไมํออก หายใจ

เสียงดัง พูดไมํมีเสียง พูดลําบาก 

ทาํอยาํงไรด ี

☻ ใช๎ข๎าวสุกนิ่มๆ ปั้นเป็นก๎อนขนาดพอดีคํา บางสูตรก็ใช๎กล๎วยให๎ลูกกลืน ทําซ้ํา 3-4 ครั้ง 

หากยังไมํออก หรือเห็นวําเป็นของชิ้นใหญํ ทางท่ีดีควรรีบไปโรงพยาบาล อยําล๎วงคอ เพราะ

จะทําให๎อาเจียนเกิดอันตราย 

☻ จับเท๎าลูกทั้ง 2 ข๎างให๎แนํน ห๎อยศีรษะลง สํวนเด็กเล็กให๎จับคว่ําพาดท่ีตักให๎ศีรษะต่ํา 

ให๎อกลูกอยูํบนมือและท๎องแขนคุณ แล๎วใช๎สันฝ่ามืออีกข๎างหนึ่งตบท่ีกลางหลังให๎ลูกไอ คาย

ของออกมา 

☻ หากของยังไมํออก ลูกหายใจติดขัด ต๎องรีบพาลูกไปโรงพยาบาล ถึงมือคุณหมอให๎เร็ว

ท่ีสุด 

ระวงัไวก๎อํน 

► ในเด็กเล็กที่ยังไมํมีฟัน ไมํสามารถเคี้ยวให๎ละเอียดได๎ การปรุงอาหารและกินอาหารด๎วย

ความระมัดระวัง เชํน เรื่องเศษก๎างปลา กระดูก เปลือกไขํ หรือเมล็ดผลไม๎ เชํน น๎อยหนํา 

เป็นต๎น เพื่อไมํให๎ลูกเผลอกลืนเข๎าไป 

► อยําทําตัวอยํางท่ีไมํดีให๎ลูกเลียนแบบ เชํน โยนของเข๎าปาก ใช๎ปากอมสิ่งของ 

► สอนมารยาทเรื่องกิน เชํน ขณะกินอยําเลํน หรือหัวเราะ เพราะอาหารอาจติดคอได๎งําย 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : http://motherandcare.in.th/motherandcare-family 



 
 

14 

 เรื่องที ่2 กอํนใหร๎างวลัลกู..พอํแมฟํังทางนีก้ํอน 

 

  

  การให๎รางวัลลูก ถือเป็นวิธีหนึ่งในการสร๎างแรงจูงใจให๎เด็กรู๎สึกดีกับการกระทําของตัวเอง แตํการ

ให๎รางวัลควรคํานึงถึงขอบเขตและวิธีการท่ีเหมาะสมด๎วย คุณพํอคุณแมํอยากรู๎ไหมคะวํารางวัลแบบไหนที่

ท้ังดีตํอใจและดีตํอพฤติกรรมลูกน๎อยของคุณคํะ  

 

หลกัการใหร๎างวลั 
 

 แบบไมมํเีงือ่นไข 

  เหมาะสําหรับพฤติกรรมท่ัวๆ ไป ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออกโดยอัตโนมัติ เชํน คุณแมํใช๎

ให๎ลูกทําอะไร ลูกก็ทํา เป็นเด็กวํานอนสอนงําย คุณพํอคุณแมํสามารถให๎รางวัลแบบไมํมีเงื่อนไข เชํน 

การพูดชมเชย โดยชมท่ีพฤติกรรมของเด็ก เพื่อให๎เขารู๎วําการได๎รับคําชมนั้นเพราะอะไร   

ตัวอยําง  

  คุณแมํกลับมาจากท่ีทํางานเหนื่อยๆ ลูกเดินไปหยิบแก๎วน้ํามาให๎ คุณแมํอาจชมวาํ “ขอบคุณนะ

คะ ที่หนูเดินไปหยิบน้ํามาให๎ สดชื่นจังเลยคํะ” ดีกวําการชมลอยๆ วําหนูเกํงจัง  เพราะเด็กจะไมํรู๎วําเขา

เกํงอยํางไร เกํงท่ีเดินมาหาแมํ หรือเกํงเพราะหยิบแก๎วน้ํามาให๎ 
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☺ แบบมเีงื่อนไข 

  เหมาะสําหรับพฤติกรรมดีๆ ที่ทําจนติดเป็นนิสัย โดยคุณพํอคุณแมํควรกําหนดเป้าหมายของ

พฤติกรรมนั้น เพื่อสร๎างเงื่อนไข และต๎องบอกให๎ลูกรู๎ด๎วยวําเงื่อนไขที่กําหนดคืออะไร  

ตัวอยําง 

  เมื่อลูกทําได๎ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว ๎คุณพํอคุณแมํให๎รางวัลลูกตามท่ีตกลงกันไว๎  

☺ แบบสะสม   

เหมาะสําหรับพฤติกรรมดีท่ีต๎องการให๎เด็กกระทําอยํางตํอเนื่องจนกวําจะครบตามกาํหนดถึงจะได๎รางวัล

นั้นๆ รางวัลที่ให๎อาจเป็นสิ่งของหรือประสบการณ๑ใหมํๆ เชํน การพาลูกไปเที่ยว พาไปกินไอศกรีม กิน

ขนมอรํอยๆ ท่ีลูกชื่นชอบ เป็นต๎น 

ตัวอยําง  

  ให๎ลูกรับผิดชอบกับพฤติกรรมของตัวเองบางอยําง เชํน ตื่นนอนมาแล๎วลุกไปห๎องน้ําเอง อาบน้ํา

เอง หรือการฝึกลูกปัสสาวะ เมื่อเขาทําได๎ก็ให๎รางวัลตามท่ีตกลง เป็นต๎น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : http://motherandcare.in.th/motherandcare-

family 
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ลบัสมองคณุหน ูเตรยีมอนบุาล   

ให๎น๎องๆ นับจํานวนต๎นข๎าว และระบายสีนะคะ 
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ลบัสมองคณุหน ูอนบุาล 1   

ให๎น๎องๆ โยงภาพสิ่งของเก็บเข๎าท่ีท่ีถูกต๎องนะคะ 
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ลบัสมองคณุหน ูอนบุาล 2  

ให๎เด็กๆ ลากเส๎นจับคูํภาพอาชีพกับเครื่องมือเครื่องใช๎ 
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ลับสมองคุณหนู อนุบาล 3  

ให๎น๎องๆ  ทับภาพท่ีเป็นสํวนประกอบของภาพที่กําหนดให๎ 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล  

ชื่อผลงาน ท.ทหารอดทน 

เจ๎าของ   ด.ช.ปุณณวิช ประภาพรวรกุล (น๎องปุณณ๑)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ๎งเตรยีมอนบุาล 1 (ครนูุมํ) 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน ระบายสีภาพเข็มฉีดยา 

เจ๎าของ  ด.ช.วิวิธวินท๑ พิบูลวิทยากุล (น๎องคิว)   

หอ๎งอนบุาล 1/4 (ครกูุ๏ก) 
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ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน จุดสีภาพมะเขือ 

เจ๎าของ  ด.ช.อัญญาสิ เพชรโพธ์ิทอง (น๎องเคี้ยง) 

  หอ๎งอนบุาล 2/3  (ครอูีด๊ สดุา) 

 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน ฉีกปะบัวรดน้ํา 

เจ๎าของ  ด.ช.วชิรวิชญ๑ วุฒาพาณิชย๑ (น๎องฮีโร)ํ  

หอ๎งอนบุาล3/3  (ครปูุย๋)   
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ตอน.. อยาํเลนํกับเดก็คนนัน้นะ  

 

 
จากผู๎เขียน: 

บนโลกใบนี้มีเด็กท่ีนํารักอยูํมากมายและเด็กท่ีไมํนํารักอีกมากมายเชํนกัน เด็กๆ เป็นเพียง

ผลผลิตจากสิ่งแวดล๎อมรอบตัวเขาเทํานั้น ความไมํนํารักของเขาจึงสะท๎อนความไมํนํารักของคุณทุกคน

ด๎วย 

ดังนั้นอยําเป็นอีกหนึ่งสิ่งแวดล๎อมท่ีหลํอหลอมเด็กโดยการกีดกัน แบํงแยก และตีตราวําเขาเป็น

เด็กท่ีนํารักหรือไมํ เพราะไมํใชํความผิดของเด็กท่ีบังเอิญเติบโต มาในพื้นท่ีท่ีไมํนํารักกับเขากํอน 

หากผู๎ใหญํพร่ําบอกวําเด็กคนหนึ่งวําเขาไมํใชํเด็ก ท่ีนํารัก เขาก็จะไมํมีวันเป็นเด็กท่ีนํารักได๎ และ

กลายเป็นผู๎ใหญํท่ีไมํนํารักในท่ีสุด 

ในขณะท่ีเด็กอีกหลายคนโชคดีกวํา ได๎เกิดมาในพื้นท่ีท่ีใจดีกับเขา ก็จะถูกสั่งสอนจนเกิดการ

เรียนรู๎ท่ีจะแบํงแยกผู๎คนโดยไมํรู๎ตัว ทําให๎เด็กท่ีนํารักในวันนี้กลายเป็นผู๎ใหญํท่ีไมํนํารักในอนาคตได๎

เชํนกัน 

คุณสามารถเป็นหนึ่งสิ่งแวดล๎อมดีๆ ให๎แกํเด็กได๎โดยการปฏิบัติกับพวกเขาอยํางเทําเทียมและมี

ไมตรี 
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เช๎าวันเสาร๑นี้ คุณแมํพาน๎องแก๎วมาเลํนท่ีสนามเด็กเลํนในสวนสาธารณะใกล๎บ๎านเป็นครั้งแรก 

น๎องแก๎วตาลุกวาวเมื่อเห็นสนามแสนกว๎างใหญํท่ีมีเครื่องเลํนมากมาย และเด็กรุํนราวคราวเดียวกันเต็ม

ไปหมด 

“หนูขอไปเลํนกระบะทรายตรงนู๎นนะคะ” น๎องแก๎วรีบร๎องบอก 

“ได๎จ๎ะ แตํอยําเลํนเลอะเทอะให๎มาก แล๎วก็อยําไปเลํนกับหมาแมวแถวนี้ลํะ เดี๋ยวจะโดนกัด

เอา” คุณแมํตอบ 

น๎องแก๎วพยักหน๎าหงึกๆ แล๎วรีบวิ่งไป สํวนคุณแมํก็นั่งรอท่ีม๎านั่งเชํนเดียวกับแมํของเด็กคนอ่ืนๆ 

 

“เลํนด๎วยดิ” เสียงดังกังวานจากเด็กชายแปลกหน๎าเอํยถามน๎องแก๎ว 

“ได๎สิ” น๎องแก๎วตอบ แล๎วยื่นพลั่วพลาสติกของเธอให๎เด็กชายคนนั้น 
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“อะไร ฉันไมํเอา” เด็กชายปฏิเสธ 

“อําว ก็เธอขอเลํนด๎วยกันกับฉัน ฉันก็เลยจะแบํงพลั่วให๎ไง ไว๎ขุดทราย ฉันมีสองอัน เอาไป

สิ” น๎องแก๎วตอบ 

 

“ไมํลํะ ไมํใช๎ อีกอยํางฉันไมํได๎ขอพลั่ว ฉันแคํขอนั่งเลํนตรงนี้” เด็กชายตอบ วําแล๎วก็ลงมือขยํา

ทรายอยํางสนุกสนาน กํอนจะเปิดขวดน้ําท่ีพกมาด๎วย แล๎วเทน้ําลงในทราย 

จากทรายแห๎งๆ รํวนๆ จึงเหนียวติดกัน ทําให๎สามารถป้ันได๎ น๎องแก๎วเห็นแล๎วถึงกับตาโต เธอจึง

วางพลั่วและถังพลาสติกลง และเริ่มละเลงมือในทรายเปียกๆ นั้น ท้ังคูํเลํนกันอยํางสนุกสนาน 

 

“เธอดูนั่น! Cat นํารักมากเลย” น๎องแก๎วรีบชี้ชวนให๎เด็กชายหันไปมองลูกแมวน๎อยท่ีกําลังเดิน

ผํานไป 
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“ฮะ… อะไรนะ แคต คืออะไร” เด็กชายนิ่วหน๎าสงสัย 

“C-A-T Cat แมวไง Teacher ที่โรงเรียนไมํได๎สอนเหรอ” น๎องแก๎วถาม 

แตํเด็กชายกลับลุกพรวดแล๎วตะโกนวํา “โหย ก็แคํพูดภาษาประกิดได๎ ไมํเห็นจะฉลาดเลย ขี้อวด

จัง” กํอนจะวิ่งหายไป 

 

เด็กชายกลับมาท่ีกระบะทรายพร๎อมกับลูกแมวในอ๎อมแขน “นี่… เธอ Cat ที่เธอชอบ อยากเลํน

กับมันไหม” เด็กชายร๎องเรียก 

น๎องแก๎วเบิกตากว๎าง และยิ้มแฉํง “อยากสิ ฉันขอลูบหัวมันหนํอย” 

 

“แก๎ว ทาํไมมาเลํนกับเด็กคนนี้ ดูสิเนื้อตัวเลอะเทอะไปหมด แล๎วแมํสั่งแล๎วใชํไหมวําไมํให๎เลํน

กับสัตว๑ ลุกเลย เราจะกลับกันแล๎ว” คุณแมํรีบดึงตัวน๎องแก๎วกลับบ๎าน 
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ด๎วยความเป็นหํวง เมื่อกลับถึงบ๎านคุณแมํจึงเตือนน๎องแก๎วด๎วยความหวังดี “แก๎ว ทาํไมถึงไปเลํน

กับเด็กคนนั้น เขาไมํเหมือนเรารู๎ไหม ดูสิเนื้อตัวเขาสกปรกมอมแมม จับหมาจับแมวแบบนั้น จะเอา

โรคมาติดหนูหรือเปลําก็ไมํรู๎ คราวหลังระวังตัวหนํอยนะลูก เขาอาจจะมาขโมยของเลํนของหนู หรือมา

แกล๎งหนูก็ได๎ เอาเป็นวําคราวหน๎าห๎ามไปเลํนกับเด็กคนนั้นอีก เข๎าใจไหม” 

 

เช๎าวันเสาร๑ของอาทิตย๑ถัดไป คุณแมํพาน๎องแก๎วมาเลํนท่ีสนามเด็กเลํนอีกครั้ง เมื่อเด็กชายเห็น

น๎องแก๎วก็รีบอ๎ุมลูกแมว แล๎วเดินมารอท่ีกระบะทราย 

“ฉันเลํนด๎วยนะ” เขาเอํยถามทันทีท่ีน๎องแก๎วมาถึง 

“ไมํได๎ แตํถ๎าเธออยากเลํนทราย ฉันจะไปเลํนอยํางอื่นแทน” น๎องแก๎วตอบเสียงนิ่งเรียบ 

เด็กชายหยุดชะงักไปครูํหนึ่งกํอนตอบออกไปวํา “ไมํเป็นไร เดี๋ยวฉันไปเอง…” 
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เด็ก… ไมํเคยคิดแบํงแยกคน นอกเสียจากผู๎ใหญํจะสอนเขา 

เด็ก… ไมํเคยรู๎สึกแปลกแยก นอกเสียจากผู๎ใหญํจะทําให๎เขารู๎สึก 

 

ทีม่า : https://aboutmom.co/2018 

 

 

 
หอ๎ง Nursery  (ครนูุมํ, ครตูาล) 

ตอน......แจค็ปราบยกัษ๑ !! 

 เช๎าวันฝนตกเด็กๆ กาํลังทํองบทเรียน 

น๎องเซน : ฝนตกแล๎ว 

น๎องไพพ๑ : ทําไมหรอน๎องเซน 

น๎องเซน : ฝนตก ย.ยักษ๑เขี้ยวใหญํจะมา 

น๎องไพพ๑ : ไพพ๑แมนเป็นแจค็ เดี๋ยวไปตัดต๎นถั่วให๎นะ 

น๎องเซน : 555 OK 
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หอ๎ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......ไขแํกว๎มา๎  

น๎องมาร๑ติน : คุณครู ไขํแก๎วม๎า 

ครูปัด  : ไขํอะไรนะ น๎องมาร๑ติน 

น๎องมาร๑ติน : ไขํแก๎วม๎าไง ท่ีมันเป็นสีชมพูอํะครับ 

ครูปัด  : ไขํเยี่ยวม๎ารึเปลําคะ 

น๎องมาร๑ติน : นําจะใชํไขํเยี่ยวม๎านะครับมาร๑ตินวํา 

ครูปัด  : ครปัูดก็วํางั้นคํะ 

เพื่อนๆ  : 555 

 

หอ๎ง K.1/2 (ครเูก๐) 

ตอน.......ต.ตด !! 

ครูเก๐  : เด็กๆ วันนี้เราจะมาอํานพยัญชนะไทย ก-ฮ นะคะ  

เด็กๆ  : ก.เอ๐ย ก. ไกํ...... (พอมาถึง ต. เตํา) 

เด็กๆ  : ต. เตํา หลังตุง 

น๎องวาชิ : ต. เตํา ต. ตด  

เด็กๆ  : 555 

 

หอ๎ง K.1/3 (ครอูอม) 

ตอน.......ขอโทษครบั ปวดอ ึ!! 

 ขณะท่ีครูออมกําลังอํานนิทานให๎เด็กๆ ฟัง ทุกคนฟังอยํางตั้งใจ 

ครูออม  : เด็กๆ เห็นพระอาทิตย๑ไหมคะ 

เด็กๆ  : สวยคํะ/ครับ 

น๎องซูกัส : เป็นแสงสีส๎มๆ 

น๎องฟินลุกจากเก๎าอี้เดินเข๎ามาหาครูออม สะกิดครูออมแล๎วพูดวํา  

น๎องฟิน : ครูออมครับ อุ๏ย! ขอโทษนะครับ น๎องฟินปวดอึครับ (พยักหน๎า) 

น๎องไออํุน : ปวดอึอะไรตอนนี้ฟิน 

เด็กๆ  : 555 

น๎องฟิน : ไมํไหวแล๎วครับ (พยักหน๎า) ไปเร็วๆ 

เด็กๆ  : ไมํไหวแล๎วหรอฟิน 555 
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หอ๎ง K.1/4 (ครกูุ๏ก) 

ตอน......มะละกอ !! 

ครูกุ๏ก  : เดก็ๆ คะ นีค่ือภาพอะไรเอํย 

น๎องคิว  : มะกะลอ 

ครูกุ๏ก  : ภาพอะไรนะคะ 

น๎องคิว  : มะกะลอ 

เพื่อนๆ  : ไมํใชํคิว มะละกอ ไมํใชํมะกะลอ 

ทุกคน  : 555 
 

หอ๎ง K.2/1 (ครปูกุ) 

ตอน.......ภาษาอสีาน !  

ครูปุก  : เด็กๆ อํานคําวาํ “เป็ด” ให๎ครูปุกฟังหนํอยสิคะ 

น๎องเจเจ : อํานวํา เด็ด 

ครูปุก  : เป็ด กับ เด็ด เหมือนกันตรงไหนคะ  

น๎องเบ๏บตี้ : เป็ดร๎องได๎คํะ สํวนเด็ดคือเด็ดดอกไม๎คํะ 

ครูปุก  : 555 นึกในใจ (เด็กๆ คงไมํรู๎วําคุณครูแกล๎งถามประชด) 
  

หอ๎ง K.2/2 (ครตูิง่) 

ตอน........บอกลกัษณะนาม ! 

ครูติ่ง   : ช๎างเรียกเป็นอะไรคะ 

น๎องตินติน : เส๎นครับ 

น๎องทิกเกอร๑ : 555 เชือกตํางหากลํะ 

น๎องตินติน : ก็มันเดินตามเส๎นไง 

เพื่อนๆ  : 555 

 

หอ๎ง K.2/3 (ครอูี๊ด สดุา) 

ตอน........“พดูไมชํดั” 

วันหนึ่ง T.Chris ฝึกเด็กๆ พูด I'm 5 years old 

T.Chris : I'm 5 years old 

น๎องขนุน :  อืมมม อาาากะตวย 

T.Chris :  What? 

เพื่อนๆ  :  ขนุนพูดไมํชัด 555 
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หอ๎ง K.3/1 (ครพูงษ๑) 

ตอน.......ไมทําํบญุไปให ๎! 

ครูฟ้า  : น๎องบูม น๎องยู ทานข๎าวเร็วๆ คํะ ไมคํุยกันแล๎ว เห็นไหมครูพงษ๑ไมํรอแล๎ว 

น๎องยู   : ก็ครูฟ้ารอพวกหนูสิครับ  

น๎องบูม  : ถ๎าครูฟ้าไมํรอ ตอนแกํพวกหนูไมํทําบุญไปให๎นะครับ 

 

หอ๎ง K.3/2 (ครอูี๊ด ปยิมนสั) 

ตอน.......พระร๎อง !  

 เด็กๆ กําลังเรียนเร่ืองวัด คุณครูก็ให๎แตํละคนมาเลําประสบการณ๑เกี่ยวกับวัด 

ครูอ๊ีด  : ใครจะมาเลําเรื่องเกี่ยวกับวัดให๎เพื่อนๆ ฟงับ๎างคะ 

น๎องทรีโอ๎ : เคยไปทําบุญท่ีวัดครับ พระร๎องเสียงดังมากเลยครับ 

น๎องโม  : พระสวดนะทรีโอ๎ ไมํใชํพระร๎อง 

 

หอ๎ง K.3/3 (ครปูุย๋) 

ตอน.......อยากเปน็หมหูรอืคน! 

น๎องหมิงหมิง : เราอยากเป็นหมู 

น๎องX-Box : เราไมํอยากเป็นหมูหรอก  

น๎องต๎อม : อยากเป็นคนไหมคะ X-Box 

น๎องX-Box : 555 เราเป็นคนอยูํแล๎วต๎อม 
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   วันพฤหัสบดทีี่ 23 สิงหาคม 2561 สํานกังานศกึษาธกิารจงัหวดัมานเิทศโรงเรยีน ตามปีงบประมาณ 2561 เพื่อ

ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในและหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

บุคลากรทุกคน ได๎ลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจติอาสา “เราทาํความ ด ีดว๎ยหวัใจ” ซ่ึงเป็นโครงการ

จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริคํะ 

 

 

โครงการทกัษะพาเพลนิ 

 

 

กจิกรรม นเิทศการสอนคร ู
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1
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วนัพธุที ่22 สงิหาคม 2561 พี่ๆ  จากนมโอวลัตนิสมาร๑ท มาแจกนมใหก๎บัเดก็ๆ คะํ 

 

 

กจิกรรม Art & Cooking  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 

กจิกรรม Cooking (Choco Banana) 

 

 

กจิกรรม Cooking (บวชฟักทอง) 

 

 

 

กจิกรรม Electone 
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กจิกรรม Little Lab 

 

 

กจิกรรม Music Orff Fun 
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กจิกรรม Nutty Scientist 

 

 

กจิกรรม Play & Learn 

 

 

กจิกรรม The Cutie Chef 
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กจิกรรม เทควนัโด 

 

 

กจิกรรม นาฏศิลป ์
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กจิกรรม ภาษาจนี 

 


