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  สวัสดีค่ะ.. ในเดือนสิงหาคมนี้ มีวันแมแ่ห่งชาติ ซึ่งนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า ๐วันแม๑่ ตรงกับวันท่ี 

12 สิงหาคม และเป็นท่ีรู้กันดีว่าเป็นวันสําคัญท่ีตรงกับ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ และทรงมี

พระชนมายุครบ 87 พรรษา เชิญอ่านสาระดีๆ ได้เลยค่ะ 

 

ปรชัญาโรงเรยีน คอลมัน ์ เรื่อง หนา้ 

ส่งเสริม 

ความเป็นไทย IQ 
ท่ัวทิศท่ัวไทย เฮอร์แปงไจน่า & RSV สองโรคนี้ที่ไม่ควร

มองข้าม มาในหน้าฝน 
2 

ใฝูหาความรู ้

IQ AQ SQ 

ข่าวสารโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียน 6 

สรรหามาเล่า 

เรื่องที ่1 ศิลปะบําบัดคืออะไร? 4 งานศลิปะ

ปรับอารมณ์ลูกน้อย 

เรื่องที ่2 สอนลูกวัย 1-5 ขวบ ให้รู้จักหวง

แหนในร่างกายของตัวเอง 

12 

ลับสมองคุณหนู ฝึกสมองประลองปัญญา 18 

เรื่องของหนู ผลงานสร้างสรรค์ของเด็กๆ 21 

ควบคู่จริยธรรม MQ ของดีข้างวัด 
ใช้ธรรมะสอนลูกอย่างไรุให้เป็นคนดี! โดย 

ท่าน ว.วชิรเมธี 23 

นําพาสู่ความสุข EQ คุณหนูค้ํา..ขํา หัวเราะกับความน่ารักของเด็กๆ 26 

บ.ก.+ครูออม/คอลัมน์+ครูปุก, ครอ๊ีูด(ปิยมนัส), ครชูมพู,่ ครูติ๊ก, ครจูอย, ครูจ๋า/พิมพ์+ครูนัท/ตรวจ+ครูนก/โรเนียว+ครูปู 
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 เฮอรแ์ปงไจนา่ อนัตรายแคไ่หนหากลกูเปน็โรคนี้ !! 

เฮอร์แปงไจน่า  

 
 

  เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเดียวกันกับโรคมือเท้าปาก (Enterovirus) แต่อาการ

แตกต่างกัน 

 

 เฮอร์แปงไจน่าเป็นโรคใหม่หรือไม่? เป็นแล้วอันตรายไหม? 

  โรคเฮอร์แปงไจน่าจริงๆ แล้วไม่ใช่โรคใหม่ หรือโรคแปลกอะไรค่ะ เป็นโรคท่ีเจอได้บ่อย

มาก แต่ไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จัก เนื่องจากอาการมักไม่ค่อยรุนแรงเท่ากับมือเท้าปาก 

 

 เฮอร์แปงไจน่ามีอาการอย่างไร 

  อาการของเฮอร์แปงไจน่า เด็กจะมีไข้ มีตุ่มแผลในปาก แต่ไม่มีตุ่มท่ีมือและเท้า พบ

ภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าโรคมือเท้าปาก (โรคมือเท้าปาก เด็กจะมีตุ่มท่ีมือและเท้าด้วย และอาจพบ

ภาวะแทรกซ้อน เช่น สมองอักเสบได้บ่อยกว่า) 
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 เฮอร์แปงไจน่าหากลูกเป็นแล้วแม่ๆ ต้องทําการรักษาตามนี้ 

  โรคนี้หายได้เองค่ะ ไม่มียาฆ่าเชื้อ รักษาตามอาการ เช่น 

 ไข้ ทานยาลดไข้และเช็ดตัว 

 เจ็บแผลในปาก ให้ทานของเย็น เช่น นมเย็น ไอติม หวานเย็น เยลลี่ได้หมดค่ะ 

แม้ว่าจะมีไข้ เนื่องจากเด็กบางคนเจ็บปากมาก ยิ่งทานของร้อนจะยิ่งเจ็บแผลและทานได้น้อย 

ทําให้ยิ่งอ่อนเพลียขึ้น 

 หากมีอาการไข้สูง เจ็บปากมาก ไม่ยอมทานเลย ทําให้มีอาการขาดน้ํา เช่น ตาลึกโบ๋ 

ปัสสาวะออกน้อย ควรไปโรงพยาบาลเพื่อให้น้ําเกลือค่ะ 

 

 
 

 เฮอร์แปงไจน่า แม่ๆ สามารถปฺองกันได้ตามนี้ 

  โรคนี้ติดต่อทางน้ําลายค่ะ ดังนั้นควรเน้นการล้างมือ หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในท่ีชุมชน

แออัด ทําความสะอาดเครื่องใช้ของเล่นต่างๆ และหลีกเลี่ยงสิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับผู้อ่ืนนะคะ 

(เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่า เด็กคนไหนปูวย ท่ีจะมาแพร่เชื้อให้ลูกเรา) 
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 RSV โรคระบาดในหน้าฝน แม่ๆ  รูก้นัหรอืไม ่??? 

RSV 

 
 

  ในช่วงฤดูฝน โรคระบาดช่วงนี้มีหลายโรคเลยค่ะ หนึ่งในนั้นท่ีกําลังมาแรงคือ RSV ท่ีเป็น

ทีไร หนักหนาเอาการ แต่หลายคนเคยได้ยินแต่ชื่อ แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดของ RSV วันนี้เรา

มาทําความรู้จักโรค RSV นี้กันค่ะ RSV เป็นโรคจากเชื้อไวรัส ย่อมาจาก Respiratory 

syncytial virus ก่อให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กท่ัวโลกเลยค่ะ 

 

 RSV มีอาการแบบไหน แม่ๆ สังเกตได้อย่างไร 

  ในช่วงแรก RSV จะเหมือนไข้หวัดท่ัวไปค่ะ มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก ในผู้ใหญ่หรือเด็กโต

มักอาการไม่รุนแรงและหายได้เอง แต่ในเด็กเล็ก (อายุน้อยกว่า 2 ขวบ) มักจะอาการหนักรุนแรง

ขึ้น เนื่องจากทางเดินหายใจเล็ก ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็กท่ีคลอดก่อน

กําหนด หรือมีโรคประจําตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง ยิ่ งมีความเสี่ยงมากค่ะ 

อาการท่ีรุนแรงในเด็กเล็ก ได้แก่ ไข้สูง ไอแรง หอบเหนื่อยมาก หายใจดังวี้ดๆ หรือครืดคราดใน

ลําคอ มีเสมหะและน้ํามูกเยอะมาก บางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อน  เช่น หูอักเสบ ไซนัส หรือปอด

ติดเชื้อซ้ําซ้อน ทําให้อาการยิ่งรุนแรงได้ค่ะ 
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 RSV ติดต่อได้อย่างไร แม่ๆ ต้องรู้ 

  เชื้อ RSV อยู่ในน้ํามูก น้ําลาย ของเด็กปูวยค่ะ หลายครั้งท่ีเด็กปูวยจาม เจ้าละอองขี้มูกนี้

สามารถพ่นเป็นฝอยๆ อยู่ในอากาศ และตกอยู่ตามสิ่งแวดล้อม เช่น ของเล่นต่างๆ ได้นานหลาย

ชั่วโมง พอลูกของเราหายใจสูดเอาละอองเหล่านี้เข้าไป หรือไปเล่นของเล่นท่ีปนเป้ือนเชื้อ แล้วเอา

มือแคะจมูก หรือเข้าปาก ลูกของเราก็จะได้รับเชื้อ RSV เข้าสู่ร่างกายค่ะ 

 

 RSV เป็นแล้วเป็นอีกได้ไหม แม่ๆ รับมือได้อย่างไร 

  สามารถกลับมาเป็นซ้ําได้อีกค่ะ หากร่างกายอ่อนแอ เมื่อเป็นแล้วควรหยุดเรียน หรือหยุดไป

เนอร์สเซอรี่จนกว่าไอจามน้ํามูกจะหาย หรืออย่างน้อย 5-7 วันค่ะ 

 

 RSV เป็นแล้วต้องรักษาและปฺองกันตามนี้ 

ข่าวไม่ดีเท่าไร คือ RSV ไม่มียาฆ่าเชื้อท่ีรักษาจําเพาะได้ค่ะ และไม่มีวัคซีนปฺองกันด้วย ทําให้ต้อง

รักษาตามอาการเท่านั้น เช่น การให้ออกซิเจน การล้างจมูก ดูดน้ํามูกและเสมหะ การพ่นยา  

 
 

ส่วนการปฺองกันเบื้องต้น เพื่อปฺองกันการแพร่กระจายของเชื้อ ดังนี้ค่ะ 

 ล้างมือบ่อยๆ ท้ังมือของคุณ และลูกน้อย 

 หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปชุมชนหรือสถานท่ีแออัด โดยเฉพาะในช่วงท่ีโรคระบาด 

 ทําความสะอาดบ้าน รวมท้ังของเล่นเด็ก เป็นประจํา 
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 หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เนื่องจาก การสูดดมควันบุหรี่ ทําให้เด็กมีโอกาสติด RSV 

ได้มากกว่า และอาจรุนแรงกว่าเด็กปกติค่ะ 

 ดื่มน้ํามากๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ 

 หากมีคนในบ้านไม่สบาย หรือเป็นหวัด ควรแยกคนอ่ืนๆ ที่ไม่ปูวยออก โดยเฉพาะ

เด็กเล็ก เพื่อปฺองกันการแพร่เชื้อค่ะ  

 

บทความโดย: พญ.พรนิภา ศรีประเสริฐ (กุมารแพทย์) 

 

 

 

 

  

  ประชุมบุคลากรเพื่อติดตามงานโครงการ/การเรียนการสอน/ภาคเรียนละ 2-4 ครั้ง 

  วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ครูแหม่มและครูนกเข้ารับการอบรมเรื่อง “ทักษะผู้นําสําหรับ

ผู้อํานวยการโรงเรียน หรือ Principal’s Academy” ณ ห้องประชุมXO ชั้น 4 บริษัทแพคริม เอ็ด

ดูเคชั่น จํากัด 

 

 

 ผู้ปกครองสามารถชําระค่าเล่าเรียน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี ้

1. โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบญัช ีโรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี์ 

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

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

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่ง Fax มาท่ี 02-872-7830 หรือ  

E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 

ทีม่า : http://www.mamaexpert.com 
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2. ผู้ปกครองสามารถชําระด้วยเงินสด หรอืด้วยบัตรเครดิตท่ีโรงเรียนได้นะคะ 

และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งนะคะ 

 กรณีผู้ปกครองท่ีฝากค่าเล่าเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจาก

บุคลากรท่านนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบค่ะ 

ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 3 ที่ต้องการขอใบรับรองการเรียน ขอความกรุณาชําระค่าเรียนท้ังหมด

ก่อนนะคะ และสามารถขอใบรับรองได้ไม่เกินคนละ 2 ฉบับ หากต้องการเพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่ายฉบับละ 

100 บาทค่ะ และสําหรับผูป้กครองนกัเรยีนระดบัชัน้อื่น ที่ต้องการขอใบรบัรองการเรียน จะมีค่าใช้จ่ายใน

การออกเอกสารฉบับละ 100 บาทค่ะ 

 

 

 - 
 

 

 เรื่องการจอดรถรับ-ส่งนักเรียน  

 ผู้ปกครองสามารถรับ-ส่งนักเรียนกับครูเวรโดยไม่ต้องลงจากรถ ได้ท่ีประตูโรงเรียนท้ังฝั่งอนุบาล

และฝ่ังเตรียมอนุบาล หากมีความประสงค์จะจอดรถ สามารถจอดได้ท่ี (ลานตลาดนัดเก่า) ถึง 10.00 น.

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

 กรณีโรงเรียนมีกิจกรรม ผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ ถึงเวลา 12.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายท่ี 

ลานตลาดนัดเก่า, ป๊ัมแก๊ส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร อยู่ฝ่ังเดียวกับโรงเรียน)  

หมายเหตุ :  

- ผู้ปกครองท่ีจอดรถในป๊ัมแก๊ส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร) ทางโรงเรียน

จัดบริการรถรับ-ส่ง ในวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมนะคะ 

- ผู้ปกครองท่ีจะจอดรถในสถานท่ีดังกล่าว สามารถมาขอรับสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ได้ท่ีห้องธุรการค่ะ 

- ผู้ปกครองต้องติดสติ๊กเกอร์โรงเรียนท่ีกระจกหลังของรถ  

  ขอความร่วมมือ ท่านผู้ปกครอง ไม่จอดรถริมกําแพง เพื่อปฺองกันการจราจรติดขัดในซอย ทาง

โรงเรียนต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกนะคะ 
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 โรงเรียนขอแจ้งเส้นทางลัด ดังนี ้

- ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได้ 

- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 33 หากเลี้ยว

ซ้าย ออกซอยสุขสวัสดิ์ 62 ได้ค่ะ 

 บริการรับ-ส่งผู้ปกครอง จากปั๊มแก๊ส ในวันที่มีกิจกรรม 

   ทางโรงเรียนได้มีบริการรับ-ส่ง ผู้ปกครอง ในวันที่มีกิจกรรมของโรงเรียน หากผู้ปกครองท่าน

ใดประสงค์ท่ีจะจอดรถของท่านท่ีป๊ัมแก๊ส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร อยู่ฝั่งเดียวกับ

โรงเรียน) จะมีรถบริการรับ-ส่ง จากป๊ัมแก๊สมาส่งท่ีโรงเรียนค่ะ 

 จุดรับ-ส่งนักเรียน 

    ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน ไม่ขึ้นอาคารเรียน ให้รับ-ส่งนักเรียนใน

บริเวณลู่จักรยานที่ทางโรงเรียนกําหนดไว้ให้ ขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ 

 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงและซ่อมแซมจุดต่างๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 

 จัดสวนหย่อมฝั่งอนุบาลให้ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 

 ล้างฟิลเตอร์แอร์ท้ังโรงเรียน 
 

 

 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 แปลน ฟอร์ คิดส์ จํากัด มาจัดกิจกรรม “Big Bad Wolf 

School Tour” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียน เชิญชวนให้พ่อแม่ พาเด็กๆมาร่วมงาน  Big Bad 

Wolf 2019 และมาแสดงละครจากหนังสือนิทนเพื่อนรัก เรื่อง “มาร์สแมนกับยายเช้า  ตอนปีศาจขยะ” 

ช่วยกระตุ่นให้เด็กๆ มีนิสัยรักการอ่านและรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ 

  วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 โอวัลติน สมาร์ท จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการของเด็กท้ัง 

6 ด้าน พร้อมแจกนมโอวัลติลรสช็อกโกแลต และมีของให้เด็กๆ ได้กลับบ้านอีกด้วยค่ะ 

 วันอังคารที ่27 สิงหาคม 2562 สก๊อต คิตซ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สก๊อตคิตซ์ฟันแฟร์ 

เพื่อเสริมสร้างทักษะของนักเรียน ลดความเครียดและอาการเหนื่อยล้าจากการอ่านหนังสือ ให้ความ

สนุกสนานค่ะ 
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 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 นมแพะดีจี3 จัดกิจกรรมในโครงการ “Natural Genius 

ส่งเสริมให้ลูกน้อยมีความเฉลียวฉลาดอย่างเป็นธรรมชาติ” ท่ีมุ่งเน้นในเรื่องพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ  

 

 โครงการสง่เสรมิอตัลกัษณแ์ละเอกลกัษณข์องโรงเรียน จัดกิจกรรม “ดาวเด็กดี” โดยให้คุณครู

ประจําชั้นเลือกเด็กดีประจําห้องในแต่ละเดือนมารับใบเกียรติบัตรหน้าแถวในตอนเช้าค่ะ 

 โครงการ I can do จัดกิจกรรมใหเ้ดก็ๆ ได้ช่วยกนัปลกูต้นไม้และจัดสวนหย่อมบริเวณใกล้ลู่

วิ่งจักรยานค่ะ 

 โครงการโรงเรยีนแสนสวยด้วยแหลง่เรียนรู้ จัดกิจกรรมซ้อมติดรถให้กับเด็กๆ สอนวิธีการเปิดรถ

ด้วยตัวเอง และการขอความช่วยเหลือเมื่อตนเองติดอยู่ภายในรถค่ะ 

 วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรม Open House ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมให้

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อมูลค่ะ 
 

 

 โครงการหนูเป็นเด็กไทย ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 

ในวันศุกร์ท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ให้เด็กๆ ได้ใส่บาตร และนําเทียนไปถวาย ณ วัดกลางนา และ 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 เพื่อให้เด็กๆ แสดงออกถึงความกตัญํูกตเวที

ต่อพระคุณแม่ค่ะ 
 

รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2562 

รายการอาหารประจําสัปดาห์ท่ี 1 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่งบา่ย 
อาหารเยน็ 

พฤ.1 ส.ค. 

62 

ข้าวต้ม+ 

หมูผัดซีอิ๊ว 

นม UHT+ขนมปัง

ทาแยม 

ข้าวสวย+ผัดบวบใส่ไข่+

กุนเชียงทอด+เฉาก๊วย 
ผลไม ้

ผัดมักกะโรนี+ 

น้ําซุป 

ศ.2 ส.ค. 62 
ข้าวต้ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ขนมปัง

แครกเกอร ์

ข้าวสวย+แกงจืดเต้าหู้ไข่

ผักกาดขาวลูกชิ้นปลา+ 

วุ้นน้ําหวาน 

ผลไม ้
ข้าวสวย+ 

ไก่หวาน+น้ําซุป 
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จ.5 ส.ค. 62 เกี้ยมอี๋น้ํา 
นม UHT+ขนมปัง

แครกเกอร ์

ข้าวสวย+ต้มยําไก ่

ใส่เห็ด+หมูยอทอด+

ลอดช่องน้ํากะทิ 

ผลไม ้ ข้าวต้มกุ้ง 

อ.6 ส.ค. 62 

ข้าวต้ม+ 

ไข่เจียวใส่

แครอท 

นม UHT+ขนมปัง

ทาแยม 

ข้าวหมูแดง+น้ําซุป+ 

มันต้มน้ําตาล 
ผลไม ้

ข้าวสวย+แกงจืด

ฟัก 

พ.7 ส.ค. 

62 

บะหมี่น้ํา 

หมูสับ 

นม UHT+ขนมปัง

แครกเกอร ์

ข้าวผัดไส้กรอก 

(ใส่ผักสามสี)+น้ําซุป+

เต้าส่วน 

ผลไม ้

ข้าวสวย+ไข่ดาว+

แกงจืด

ผักกาดขาว 

พฤ.8 ส.ค. 

62 
โจ๊ก นม UHT+โดนัท 

ข้าวสวย+แกงจืดวุ้นเส้น

เต้าหู้ไข่+เฉาก๊วย 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ผัดผัก

กะหล่ําปลี 

หมูสับ 

ศ.9 ส.ค. 62 เกี๊ยวน้ํา 
นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืด 

หัวไชเท้า+ไข่เจียวใส่

ต้นหอมแครอท+ 

สาคูเปียกข้าวโพดน้ํากะทิ 

ผลไม ้
เส้นหมี่น้ํา

ลูกชิ้นปลา 

รายการอาหารประจําสัปดาห์ท่ี 2 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่งบา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.12 ส.ค. 

62 
----------------------หยุดวันแม่แห่งชาต-ิ--------------------- 

อ.13 ส.ค. 

62 
ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น นม UHT+โดนัท 

บะหมี่น้ําลูกชิ้นปลา+ 

รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ 

ไส้กรอกผัด

เปร้ียวหวาน 

พ.14 ส.ค. 

62 
ข้าวต้มทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

เวเฟอร ์

ข้าวสวย+กะเพราไก่สับ+

น้ําซุป+กล้วยบวชชี 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ 

ไข่เจียวหมูสับ+ 

น้ําซุป 
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พฤ.15 

ส.ค. 62 
ซุปมักกะโรนี 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืดไข่น้ํา+

ปูอัดนึ่ง+วุ้นน้ําหวาน 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ 

แกงจืดวุ้นเส้น 

ศ.16 ส.ค. 

62 
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร์ 

ข้าวสวย+แกงจืด

กะหล่ําปลี+ไก่ทอด+ 

ถั่วเขียวต้มน้ําตาล 

ผลไม ้
ข้าวผัดกุนเชียง 

+น้ําซุป 

รายการอาหารประจําสัปดาห์ท่ี 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่งบา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.19 ส.ค. 

62 
เกี๊ยวน้ํา 

นม UHT+ขนมปัง

แครกเกอร ์

ก๋วยจั๊บ+ลอดช่อง

น้ํากะทิ 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ผัดผัก

กะหล่ําปลี 

อ.20 

ส.ค. 62 
โจ๊ก 

นม UHT+ขนมปัง

ทาแยม 

ข้าวสวย+ผัดผักกาดขาว

กุ้ง+วุ้นน้ําหวาน 
ผลไม ้

ข้าวผัดไส้กรอก+

น้ําซุป 

พ.21 

ส.ค. 62 

ข้าวสวย+ 

แกงจืดฟัก 

นม UHT+ 

ขนมปังสอดไส้ครีม 

ข้าวผัดอเมริกัน+น้ําซุป+

เฉาก๊วย 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ต้มยําไก่

ใส่เห็ด 

พฤ.22 

ส.ค. 62 

เส้นใหญ่น้ํา

ลูกชิ้นหม ู

นม UHT+ขนมปัง

ทาแยม 

ข้าวสวย+ต้มจับฉ่าย+ 

สาคูเปียกน้ํากะทิ 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ไก่ผัด

เปร้ียวหวาน+ 

น้ําซุป 

ศ.23 

ส.ค. 62 

ข้าวสวย+ 

แกงจืดสาหร่าย 

นม UHT+ขนมปัง

แครกเกอร ์

ข้าวราดหน้าไก่+น้ําซุป+

มันแกงบวด 
ผลไม ้ ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น 

รายการอาหารประจําสัปดาห์ท่ี 4 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่งบา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.26 ส.ค. 

62 
ซุปมักกะโรนี นม UHT+โดนัท 

ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ+

สาคูเปียกน้ํากะทิ 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ผัดบวบ

ใส่ไข่ 

อ.27 ส.ค. 

62 

ข้าวสวย+ 

แกงจืดสาหร่าย 

นม UHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวสวย+ไข่พะโล้+

กล้วยบวชชี 
ผลไม ้ ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอ๊ิว 
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พ.28 ส.ค. 

62 
โจ๊ก 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร ์

ข้าวสวย+แกงจืดไข่น้ํา+ 

หมูยอทอด+เฉาก๊วย 
ผลไม ้

ข้าวสวย+กะเพรา

หมูสับ 

พฤ.29 

ส.ค. 62 

ข้าวสวย+ 

ไข่เจียวหมูสับ 

นม UHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวสวย+ต้มข่าไก่+ 

ไส้กรอกทอด+ 

วุ้นน้ําหวาน 

ผลไม ้ ข้าวต้มทรงเครื่อง 

ศ.30 ส.ค. 

62 

ข้าวสวย+แกง

จืดผักกาดขาว 

นม UHT+ขนม

ปังแครกเกอร์ 

เส้นหมี่น้ําไก่ตุ๋น+ 

มันต้มน้ําตาล 
ผลไม ้

ข้าวผัดไก่ผักสามสี+

น้ําซุป 

 

 

 

 เรื่องที ่1 ศลิปะบาํบดัคอือะไร? 4 งานศลิปะปรับอารมณล์กูน้อย 
 

 

  เมื่อพูดถึงศิลปะบําบัด คุณพ่อคุณแม่อาจจะนึกว่าให้ลูกไปเรียนพื้นฐานศิลปะท่ีสอนทฤษฎีสี 

องค์ประกอบศิลป์ แต่อันท่ีจริงแล้วศิลปะบําบัดเป็นการบําบัดประเภทหนึ่งท่ีช่วยปรับอารมณ์ลูกน้อยได้ 

รวมท้ังยังช่วยเสริมสร้างสมาธิให้เด็กสมาธิสั้นอีกด้วย เรามาดูกันเถอะค่ะว่าศิลปะบําบัดมีอะไรบ้าง 
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  ศิลปะบําบัดถือเป็นการระบายอารมณ์ผ่านงานศิลปะ เป็นการหมุนเวียนพลังงานของเด็กให้ไหล

ท่ัวร่าง หรือปรับอารมณ์ให้มั่นคงขึ้น เด็กที่มีอาการหมกมุ่น ไฮเปอร์ หรือซึมเศร้าก็สามารถใช้ศิลปะ

บําบัดเพื่อให้เขาระบายอารมณ์ในใจออกมาได้ค่ะ 

 

 ระบายส ี

  นอกจากยังช่วยพัฒนา

กล้ามเนื้อมัดเล็กแล้ว การระบายสียัง

ช่วยให้ลูกน้อยระบายอารมณ์ได้ผ่าน

การจับสีถูลงมายังกระดาษ เป็นการ

ใส่พลังงานผ่านการใช้มือ 

  ส่วนอุปกรณ์ ควรเป็นสีท่ีไร้

สารพิษ สีไม้เป็นหนึ่งในตัวเลือกท่ีหา

ได้ง่ายและราคาไม่แพง สีสันสดใส 

หรือถ้าลูกเป็นคนใจร้อน ให้หัดใช้สี

น้ําเพื่อฝึกให้เป็นคนรู้จักรอและช่วยให้

ใจเย็นลง โดยระหว่างระบายสีให้ลูก

น้อยเลือกสีตามจินตนาการของตัวเอง

ได้เลยค่ะ แต่ท้ังนี้ท้ังนั้น คุณพ่อคุณ

แม่ลองสังเกตผลงานของลูกน้อยว่าสื่อ

อารมณ์ออกมาในรูปแบบใดดูค่ะ 

 

 ปัน้ดิน 

  การป้ันดินเองก็เป็นอีกวิธีท่ี

ช่วยปล่อยพลังงานออกจากตัวลูกได้ดี 

เพราะถือว่าเป็นการระบายจากอวัยวะ
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ภายใน การออกแรงป้ันทําให้อุณหภูมิร่างกายทั้งหมดโดยเฉพาะมืออุ่นขึ้น การให้เด็กป้ันดินยังช่วย

ส่งเสริมเรื่องสมาธิ และความมั่นคงอีกด้วย เวลาได้สัมผัสดิน เขาจะรู้สึกมั่นคงและคลายกังวลลงค่ะ 

  สําหรับเด็กใจร้อน การป้ันดินยังช่วยทําให้เขาหัดใส่ใจในรายละเอียด ส่งเสริมให้เขาใจเย็นลงอีก

ด้วยค่ะ 

  เช่นกันกับข้อท่ีแล้ว ควรใช้ดินปั้นท่ีปลอดภัยไร้สารพิษ อย่าง เช่น แปฺงโด หรือดินกระดาษ

สําหรับเด็ก คุณพ่อคุณแม่สามารถทําแปฺงโดได้ง่ายๆ จากแปฺงอเนกประสงค์และเกลือแกง นับได้ว่า

ปลอดภัยแน่นอนเลยล่ะ 

 

 

 Zentangle 

  คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยิน

มาบ้าง Zentangle คือการวาดเส้น

ด้วยปากกาลงบนกระดาษไปเรื่อย ๆ 

จนเป็นรูปทรง ดอกไม้ หรือแมนดา

ลาก็ได้ การวาด zentangle จะช่วย

ให้จิตใจสงบ เป็นอีกหนึ่งศิลปะ

บําบัดท่ีเป็นท่ีนิยมทั้งเด็กและผู้ใหญ่

เชียวล่ะ 

  ในส่วนของอุปกรณ์ ควรเป็นปากกาเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการลากเส้น โดยสามารถใช้

ปากกาเมจิกหรือปากกาเจลหลากสีเพื่อเพิ่มสีสันให้งานศิลปะของลูกน้อยได้ และสามารถแต่งแต้มสีด้วยสี

ไม้ต่อก็ได้เช่นกันค่ะ เปรียบได้ว่าจินตนาการไม่มีที่สิ้นสุดเลยเชียวล่ะ 
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 เพน้ท์กอ้นหนิ 

  การเพ้นท์ก้อนหินเป็นท่ีนิยม

ในศิลปะเด็กมาก แต่กิจกรรมนี้ยัง

ช่วยให้บําบัดจิตใจเด็กอีกด้วย บาง

ทีอารมณ์และความรู้สึกอาจเป็นสิ่งท่ี

ยากเกินกว่าเด็กจะเข้าใจ การเพ้นท์

ก้อนหินจะทําให้ลวดลายบนนั้นเป็น

ตัวแทนของอารมณ์ที่จับต้องได้และ

เข้าใจง่ายสําหรับเด็กขึ้นค่ะ 

นอกจากนั้นยังช่วยให้พ่อแม่เข้าใจ

อารมณ์ของลูกน้อยได้มากขึ้นด้วย 

  ควรหาหินที่มีผิวสัมผัสเรียบ

และนําไปล้างให้สะอาด หาสีโปสเตอร์ท่ีปลอดสารพิษเหมาะสําหรับเด็กเพื่อใช้วาดได้ หากต้องการเก็บ

ผลงานไว้ คุณพ่อคุณแม่สามารถนําก้อนหินไปเคลือบ เก็บได้อีกนานเลย 

  ท้ังนี้ท้ังนั้นควรดูว่าพฤติกรรมลูกน้อยสมควรกับกิจกรรมนี้หรือไม่ ไม่ควรให้เด็กทํากิจกรรมนี้ถ้าเด็ก

คนนั้นเป็นคนรุนแรง ชอบปาของ ก็ควรให้ทํากิจกรรมอื่นท่ีปลอดภัยกว่านี้ค่ะ 

ขอให้สนุกกับการวาดรูปนะคะ  

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : https://www.parentsone.com 
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 เรื่องที ่2 สอนลกูวยั 1-5 ขวบ ใหรู้จ้กัหวงแหนในรา่งกายของตวัเอง 
 

 

  เมื่อลูกโตพอท่ีจะเข้าใจอะไรมากขึ้น ต้องพาออกไปไหนมากขึ้น พบเจอคนมากขึ้น คุณ

พ่อคุณแม่ควรเริ่มสอนให้ลูกรู้จักปกปฺองสิทธิในร่างกายของตัวเอง ลูกมีสิทธ์ิท่ีจะไม่อนุญาตให้คน

อ่ืนมาสัมผัส กอด หรือหอม ถ้าลูกไม่เต็มใจ  

ไม่ว่าจะลูกชายหรือลูกสาว คุณพ่อคุณแม่ก็จําเป็นต้องสอนให้ลูกรู้จักความสําคัญของร่างกายตนเอง 

และรู้วิธีท่ีจะปกปฺองตัวเองจากคนอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้า หรือแม้แต่คนใกล้ตัวท่ีคุ้นเคย ก็ควร

สอนให้ลูกระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวโดยไม่จําเป็น 

 

M.O.M รวบรวมเทคนิค 5 ข้อ ให้คุณพ่อคุณแม่นาํมาสอนลูกให้ระมัดระวังตัวเอง ดังนี้ 

 

1. อย่าบังคับให้ลูกยินยอมหรือบังคับให้ลูกกอด หอม และสัมผัสตัวคนอื่น 

คุณพ่อคุณแม่ต้องพูดคุยกับลูกให้เข้าใจว่า สิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับร่างกายของลูก 

จะไม่มีใครสามารถบังคับหรือสั่งให้ลูกต้องทําตามได้ เช่น คุณปููอยากกอด

หลาน แต่หลานไม่ยอม คุณพ่อคุณแม่ต้องไม่บังคับลูกให้ยินยอม แต่ควรลอง

หาทางประนีประนอมให้ลูก เช่น ถามลูกว่าเปลี่ยนเป็นจับมือคุณปููแทนไหมคะ 

นอกจากนี้ ไม่ควรบอกหรือบังคับให้ลูกกอด หอมแก้ม หรือสัมผัสตัวคนอ่ืนถ้าลูกไม่เต็มใจ 
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2. สอนให้ลูกพูดคาํว่า ๎ไม่๏ หรือ ๎หยุด๏ และเคารพการตัดสินใจของลูก 

สอนให้ลูกปฏิเสธ เมื่อมีคนเข้ามาทําพฤติกรรมท่ีลูกไม่ชอบ เช่น กอด 

หอมแก้ม ลูบหัว และยังควรเปิดโอกาสให้ลูกมีสิทธ์ิตัดสินใจตอบรับหรือ

ปฏิเสธสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับร่างกายตัวเอง เช่น การเลือกเสื้อผ้า หรือแม้แต่ทรง

ผมท่ีตัวเองต้องการ 

 

3. สอนให้ลูกรู้ว่าอวัยวะเพศเป็นเรื่องสาํคัญ 

สอนให้ลูกรู้ว่าอวัยวะเพศเป็นอวัยวะท่ีสําคัญ และเป็นเรื่องส่วนตัวท่ีไม่

ควรให้ใครสัมผัสหรือแตะต้องได้นอกจากตัวเอง 

 

 

4. สอนลูกให้เล่าทุกอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเสมอ 

คุณพ่อคุณแม่ควรสอนลูกว่า หากมีคนเข้ามาล่วงเกิน จับต้อง หรือ

สัมผัสตัว ให้เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเสมอ และไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทหรือถูก

กําชับว่าไม่ให้บอกใคร พ่อกับแม่ก็ยังเป็นคนท่ีลูกควรเล่าให้ฟังเสมอ 

 

 

5. สอนลูกให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเอง 

เมื่อลูกอยู่บรรยากาศหรือสถานการณ์ท่ีทําให้ลูกรู้สึกไม่สบายใจ อึดอัด 

หรือกลัว ไม่ว่าจะเป็นการอยู่กับใครก็ตาม ลูกต้องรู้จักปฏิเสธ ขอความ

ช่วยเหลือ หรือหาทางปลีกตัวออกมาจากสถานการณ์ท่ีลูกไม่ชอบ 

  

 

 

 

ทีม่า : https://aboutmom.com 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 1   

ให้เด็กๆ ลากเส้นจับคู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายตัวเราแล้วระบายสีภาพ 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 2  

ให้หนูๆ นับภาพแล้วเติมจํานวนตัวเลขให้ถูกต้อง 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 3  

ให้น้องๆ ระบายสีภาพอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล  

ชื่อผลงาน ดอกไม้วันพ่อ 

เจ้าของ   ด.ญ.ปริยกร   สวยสม (น้องละไม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ้งเตรยีมอนบุาล 2 (ครวูา) 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน ตัดปะกระดาษสี เป็นรูปทรง 

เจ้าของ  ด.ญ.สุกฤตา โชติสวัสดิ์ (น้องม่วนม่วน)   

หอ้งอนบุาล 1/3 (ครอูอม) 
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ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน ระบายสีวันแม่แห่งชาต ิ

เจ้าของ  ด.ญ.พนิตพร สุทธิชัยสกุล (น้องเอมิ) 

  หอ้งอนบุาล 2/3  (ครตูิก๊) 

 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน ครอบครัวของฉัน 

เจ้าของ  ด.ญ.วรธมน ถาวรวส ุ(น้องดีน่า)  

หอ้งอนบุาล 3/3  (ครอูีด๊ สดุา)  
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ตอน.. ใชธ้รรมะสอนลกูอยา่งไรุใหเ้ปน็คนดี! โดย ทา่น ว.วชริเมธ ี

 

 

 

  สอนลูกอย่างไรให้เป็นคนดีุการใช้ธรรมะกล่อมจิตใจเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี หลายคนคิดว่าสอน

ธรรมะให้เด็กแล้วจะไม่รู้เร่ือง แต่ความจริงแล้วเขาเข้าใจ ให้สอนไปเลยโดยใช้คําพูดง่ายๆ หรือการ

ยกตัวอย่าง เด็กในวัยเตาะแตะนี้จะเชื่อฟงัผู้ใหญ่อยู่แล้ว สอนตั้งแต่เด็กค่อยๆ แทรกไปในเรื่องต่างๆ เมื่อ

โตขึ้น ลูกจะเป็นคนมีธรรมะในใจ ท่ีสําคัญคือต้องไม่บังคับ ถ้าโดนบังคับลูกจะรู้สึกต่อต้านกับสิ่งท่ีสอน

ทันที 

สอนลกูอยา่งไรใหเ้ปน็คนด ีใชธ้รรมะกบัวยัซน โดย ทา่น ว.วชริเมธี 

หากนําดอกไม้ใส่มือเด็ก ุเขาจะกลายเป็นคนท่ีจิตใจดีงาม 

หากนําเอาความรักใส่มือเด็ก ุเขาจะกลายเป็นคนท่ีเปี่ยมด้วยเมตตา 

หากนําเหตผุลใส่มือเด็ก ุเขาจะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ 
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หากนําหนังสือใส่มือเด็ก ุเขาจะกลายเป็นปัญญาชน 

หากนํานิสัยแห่งการให้ใส่มือเด็ก ุเขาจะกลายเป็นคนท่ีมีจิตสํานึกแห่งสาธารณะ 

หากนําธรรมะใส่มือเด็ก ุเขาจะกลายเป็นคนดี 

หากนําสมบัตผิู้ดีใส่มือเด็ก ุเขาจะกลายเป็น สุภาพชน 

หากนําดนตรีใส่มือเด็ก ุเขาจะกลายเปน็คนอารมณ์ดี 

หากนําธรรมชาติใส่มือเด็ก ุเขาจะกลายเป็นคนสงบ สุข 

หากนําความก้าวร้าวใส่มือเด็ก ุเขาจะกลายเป็นอันธพาล 

หากนําความตามใจใส่มือเด็ก ุเขาจะกลายเป็นจอมบงการ 

หากนําเงินใส่มือเด็ก ุเขาจะกลายเป็นคนมักง่าย 

หากนําปืนใส่มือเด็ก ุเขาจะกลายเป็นฆาตกร 

หากนําวัตถุแพงๆ ใส่มือเด็ก ุเขาจะกลายเป็นคนบ้าวัตถ ุ

หากนําความรักสบายใส่มือเด็ก ุเขาจะกลายเป็นคนหยิบโหย่งอ่อนแอ 

หากนําความไม่รับผิดชอบใส่มือเด็ก ุเขาจะกลายเป็นคนท่ีสูญเสียสามัญสํานึก 

หากนําความริษยาใส่มือเด็ก ุเขาจะเป็นคนท่ีขาดความสุขของชีวิต 

หากนําแต่วิชาชีพใส่มือเด็ก ุเขาจะกลายเป็นคนสมองโตแต่ใจตีบ 

คุณเองุ ในฐานะเป็นพ่อแม่ วันนี้คุณเอาอะไรใส่มือเด็กๆ ของคุณ 
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   ธรรมะ เปรียบเสมือนสะพาน

ให้ทุกคนข้ามไปสู่ความดีงามุ เพราะ

นอกจากธรรมะจะเป็นเกราะปฺองกันมนุษย์ 

จากสิ่งไม่ดีรอบข้างแล้ว ธรรมะยังสามารถดึง

มนุษย์ออกมาจากสิ่งท่ีไม่ดีได้อีกด้วย เชื่อว่า

พ่อแม่ทุกคนย่อมรักลูก และอยากให้ลูกมี

ชีวิตท่ีดี มีสุข ปลอดภัยจากอันตรายท้ังปวง 

Amarin Baby & Kids จึงขอพาคุณพ่อคุณ

แม่ ไปไขข้อข้องใจเรื่องการสอนธรรมะให้ลูก

อย่างไร แล้วลูกได้เรียนรู้จริงๆ 

เริม่สอนธรรมะลกูตอนไหนดลีะ่? 

  พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เจ้าของนามปากกา ว.วชิรเมธี บอกไว้ว่า ๐การสอนธรรมะให้ลูกนั้นพ่อ

แม่ต้องเร่ิมตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์ ระหว่างท่ีตั้งครรภ์พ่อแม่ก็ควรดําเนินชีวติให้อยู่ในศีลธรรม ก็จะเป็นการ

ปลูกฝังเมล็ด พันธ์ุแห่งความดีงามที่จะเตบิโตขึ้นในวันพรุ่ง แต่ถ้าเรามาปลูกฝังเขาวันท่ีเราคลอดออก

มาแล้วอาจจะชา้เกินไป๑ 

หลายคนเปรียบเด็กแรกเกิดเสมือนผ้าขาว เพราะศักยภาพของลูกแรกเกิดนั้น เหมือนผ้าขาวท่ี

พร้อมรองรับน้ําย้อมผ้า (คําสอน) ทุกรูปแบบ ถ้าคนเป็นพ่อแม่เอาสิ่งที่ดีไปย้อมให้ ลูกก็จะซึมซับสิ่งดี 

แต่ถ้าพ่อแม่เป็นนักย้อมผา้ที่ไม่ฉลาดก็จะเอาน้ํายาย้อมที่ไม่ดี ไปเปรอะเป้ือนผ้าขาวผืนนั้น ก็ย่อมทําให้

ผ้าขาวสีหมองไป ุและธรรมะคือสิ่งท่ีดีพ่อแม่จึงจําเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะเอาธรรมะไปย้อมลงในตัวลูกให้ได้! 

 

ทีม่า : https://www.amarinbabyandkids.com 
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หอ้ง Nursery (ครนูุม่, ครวูา) 

ตอน......มาทอ่งพยญัชนะกนัเถอะ !! 

คุณครู  : เด็กๆ ท่อง ก-ฮ ตามคุณครูนะคะ 

เด็กๆ  : ได้ครับ/ค่ะ 

คุณครู  : ก. เอ๋ย ก.ไก ่

น้องละไม : คุณครูคะ ขันหรือยัง เพราะเช้าๆ ไก่จะขัน 

คุณครู  : แล้วไก่ขันแบบไหนคะน้องละไม 

น้องละไม : เอ้ก อี้ เอ้ก ค่ะ 

หอ้ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......ฟนักระตา่ย !! 

 เด็กๆ กําลังเรียนอิเลคโทน 

ครูริญ  : (ชูปฺายแผ่นจาํลองอิเลคโทนให้เด็กๆ ดู และถามว่า) 

   เด็กๆ คะ แปฺนสีดําๆ สองตัวนี้เรียกว่าอะไรคะ 

น้องผิงอัน : ฟันกระต่ายค่ะ 

ครูริญ  : 555 เขาเรียกว่า 2 ตัวดําค่ะ ไม่ใช่ฟันกระต่าย 

น้องผิงอัน : 555  

เพื่อนๆ  : 555  

หอ้ง K.1/2 (ครชูมพู)่ 

ตอน.......เรือ่งของนม  !! 

เพื่อนๆ  : นั่งด่ืมนมตอนเช้า 

น้องฮาวา : คุณครูขอทิชชูหน่อยค่ะ นมมันหด 

คุณครู  : อะไรนะคะ นมทําไมนะคะ 

น้องฮาวา : นมหดค่ะ 

คุณครู  : นมหกค่ะ ไม่ใช่นมหด ลองพูดอีกครั้งนะคะ 

น้องฮาวา : นมหดค่ะ 

คุณครู  : ยิ้ม ^^ 
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หอ้ง K.1/3 (ครอูอม) 

ตอน.......ผ.ผึง่ !! 

 คุณครูออมกําลังพาเด็กๆ อ่านพยัญชนะไทย จนไปถึงตัว ผ. ผึ้ง 

ครูออม  : ตัวนี้ ตัวอะไรคะ 

เด็กๆ  : ผ. ผึ้ง 

น้องเหม : ผ. ผึ่ง 

ครูออม  : อะไรนะคะ น้องเหม 

น้องเหม : ผ. ผึ่ง ผ. ผึ้ง ครับ 

น้องซี  :  ผ. ผึ่ง 555+ 

เด็กๆ   :  555+ ผ. ผึ่ง 

ครูออม  :  ผ. ผึ้งนะคะน้องเหม ไม่ใช่ผ. ผึ่ง 

ครูออมและเด็กๆ :  555+ 

 

หอ้ง K.1/4 (ครกูุก๊) 

ตอน......มอืขา !! 

ครูริญ  :  เด็กๆ ยกมือขวาขึ้นมาค่ะ พูดพร้อมกันซิคะ มือขวา 

เด็กๆ  :  มือขวา 

น้องธีร์  : มือขา 

ครูริญ  :  อะไรนะคะน้องธีร์ 

น้องธีร์  :  มือขา 

เพื่อนๆ  :  555ไม่ใช่มือขา มือขวา 

ครูริญ  : ใช่ค่ะมือขวานะคะ ไม่ใช่มือขา 

หอ้ง K.2/1 (ครพูงษ)์ 

ตอน.......ฟนัผ ุ!  

คุณครู  : น้องออกัสทําการ์ดสวยจัง คุณแม่ต้องอมยิ้มแน่เลยค่ะ 

น้องออกัส : หนูคิดว่าคุณแม่คงจะชอบค่ะ 

น้องน่านน้ํา : คุณครูครับ อมยิ้มคุณแม่ก็จะฟันผุนะสิครบั 

น้องออกัส : น่านน้ําหันหน้ามาดูออกัสนะ อมยิ้มแบบนี้(พร้อมทําหน้าอมยิ้มให้น้องน่านน้ําดู) 

น้องน่านน้ํา : อ๋อ ออกัสยิ้มสวย น่ารักท่ีสุดเลย 
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หอ้ง K.2/2 (ครอูี๊ด ปยิมนสั) 

ตอน........พดูจนครงูง ? 

ขณะท่ีคุณครูกําลังเขียนกระดานอยู่น้ัน ทําให้ต้องรีบหันกลับมาด้วยคําพูดท่ีว่า 

น้องพอล : ครูอ๊ีดครับวันนี้ไม่กรวดน้ําหรอครับ 

ครูอ๊ีด  : อะไรนะคะ (ครูถามด้วยความงง?) 

น้องพอล  : ก็วันนี้ยังไม่ได้กรวดน้ําที่กระติดเลยครับ 

ครูอ๊ีด  : อ๋อ ! ตรวจน้ําค่ะ ไม่ใช่กรวดน้ํา 555 

หอ้ง K.2/3 (ครตูิก๊) 

ตอน........“ โกรธกนัในวนัเกดิ ” 

ครตูิ๊ก  : วันนี้จะมีขนมเค้กมาให้เด็กๆ ทานนะคะ เพราะเป็นวันเกิดของน้องไลล่า 

น้องปลายฝน : เค้กสวยมากเลยค่ะครตูิ๊ก 

น้องฟิน : น้องฟินจะเปูาเค้กครับครูติ๊ก 

ครูติ๊ก  : วันเกิดน้องไลล่า ต้องให้น้องไลล่าเปูาเคก้นะคะ 

น้องสมาร์ท : ใช่ครับ ต้องให้น้องไลล่าเปูาเค้ก ไม่ใชว่ันเกิดของน้องฟินเลยนะ 

ครตูิ๊ก  : ให้น้องไลล่าเปูาเค้ก และเพื่อนๆ ช่วยกันร้องเพลง แล้วก็ทานขนมเค้กด้วยกันนะคะ  

ไม่ต้องโกรธกันนะคะ 

หอ้ง K.3/1 (ครูปกุ) 

ตอน.......คนละดาํ !! 

ในช่วงเช้าชั่วโมงว่ายน้ํา ครูชติให้เด็กๆ เข้าแถวทีละคนภายในสระว่ายน้ํา 

ครูชิต  : คนท่ี 1 น้องแอนฟิลด์ครับ พุ่งไปข้างหนา้แล้วดําครับ 

น้องแอนฟิลด์ :  (ก็เดินในสระ ไม่ได้ทําตามท่ีครูชติบอก) 

ครูชิต  : น้องแอนฟิลด์ครับ ดํา ครับ ดํา  

น้องแอนฟิลด์ : ก็ดําแล้วไงครับ (มองไปท่ีแขนตัวเอง) 

น้องเบ๊บตี้ : ไม่ใช่ตัวดํา ดาํน้ําอย่างนี้ ทําตามเรานะ (ทําท่าดําน้ําให้ดู) 

หอ้ง K.3/2 (ครตูิง่) 

ตอน.......คาํถามเรือ่งสตัว ์!! 

ครูติ่ง  : สัตว์หากินตอนกลางคืน คืออะไรคะ 

น้องซี  :  แมลงวันครับ 

น้องทิกเกอร์ : ค้างคาวครับ  

น้องแต็งค ์ : แมลงวันอะไรหากินตอนกลางคืน 555 

เพื่อนๆ  : 555 
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หอ้ง K.3/3 (ครอูี๊ด สดุา) 

ตอน.......สบัสน! 

บ่ายวันหนึ่งเด็กๆ ไปเข้าห้องน้ํา แล้วกลบัมาดื่มน้ําท่ีห้อง น้องพันไมล์ทําหน้ายู่ยีเ่ดินมาหาครูอ๊ีด

แล้วพูดว่า 

น้องพันไมล์ : คุณครูขา เมื่อกี้ปางอุ๋งเอามือมาเหยียบเท้าหนู (พูดพร้อมชูมือให้ครูอ๊ีดดู) 

ครอ๊ีูด  : อ๋อ อันนี้เท้า (ชี้ไปท่ีมือน้องพันไมล์) แล้วนี่มือหรอคะ (ชี้ไปท่ีเท้าน้องปางอุ๋ง) 

น้องพันไมล์ : รู้ตัวว่าพูดผิดเลยยิ้ม 

 

 

กจิกรรม ภาษาจนี 

 

 

กจิกรรม Music Orff Fun 

 

 

กจิกรรม ไวโอลนิ (Music Orff Fun) 
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กจิกรรม อคูเูลเล ่(Music Orff Fun) 

 
 

กจิกรรม นาฏศลิป ์

 
 

กจิกรรม Play & learn 

 
 

กจิกรรม เทควนัโด 

 
 

กจิกรรม Creative art 
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กจิกรรม Little Lab 

 

กจิกรรม Electone 

 
 

 

กจิกรรม The Cutie Chef 

 

กจิกรรม ถวายเทยีนพรรษา 
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นาํเทยีนพรรษาถวายทีว่ดับางมดโสธาราม (วดักลางนา) 

 

 

แปลน ฟอร ์คดิส ์จาํกดั จดักจิกรรม ๐Big Bad Wolf School Tour”  

 

 

 

 

 


