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จุลสารสายสัมพันธ๑แสงอารีย๑ ฉบับที่ 164 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 

 

  เดก็ชายภัฑระกร ตณัเดชพฤฒญิาณ หรอืนอ๎งทกิเกอร๑ ชัน้อนบุาล 3/2 ไดม๎โีอกาส

แสดงละครเรือ่ง “นางสบิสอง” โดยรบับทเปน็รถเสน ซึ่งเรือ่งนีเ้ปน็เรือ่งทีส่องของนอ๎งแลว๎ 

เลนํชวํงเวลา 8 โมงเช๎าทกุวนัเสาร๑-อาทิตย๑ ชอํง 7 โรงเรยีนจงึขอชืน่ชมในความสามารถของ

นอ๎งทกิเกอร๑ และอยาํลมืตดิตามชมความสามารถของนอ๎งกันนะคะ 

 

 

 

โรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑ เลขที ่4 ซอยประชาอทุศิ 29 ถนนประชาอทุศิ  

แขวง/เขต ราษฎร๑บรูณะ กรงุเทพฯ 10140 โทร.(02)427-9875   

www.sangaree.ac.th E-mail : sangaree@sangaree.ac.th Facebook : อนบุาลแสงอารยี๑ 
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  สวัสดีคํะ..จุลสารฉบับนี้เป็นจุลสารเดือนธันวาคม เป็นฉบับสํงท๎ายปี 2562 ต๎อนรับปี 2563 กัน

แล๎วนะคะ ขอให๎เด็กๆ และผู๎ปกครองทุกทํานมีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข๑โศก โรคภัย

ท้ังหลายทั้งปวง ขอให๎เจอแตํสิ่งดีๆ ตลอดปีและตลอดไปด๎วยเทอญ สําหรับจุลสารฉบับนี้ขอเชิญอําน

สาระตํางๆ ที่มีประโยชน๑ได๎เลยคํะ 

ปรชัญาโรงเรยีน คอลมัน๑ เรื่อง หนา๎ 

สํงเสริม 

ความเป็นไทย IQ 
ท่ัวทิศท่ัวไทย ระบาดหนัก!! หนาวนี้พบป่วย “ท๎องรํวง” เก๎า

แสนกวําคนแล๎ว 
2 

ใฝ่หาความรู ๎

IQ AQ SQ 

ขําวสารโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียน 6 

สรรหามาเลํา 

เรื่องที ่1 ลูกไมํพูดความจริง ทํายังไงดี 

เรื่องที ่2 พํอแมํควรใสํใจ ลูกฟันผุอยําปลํอย

ท้ิงไว๎ เสี่ยงติดเชื้อรุนแรงลามอวัยวะข๎างเคียง 

11 

ลับสมองคุณหนู ฝึกสมองประลองปัญญา 15 

เรื่องของหนู ผลงานสร๎างสรรค๑ของเด็กๆ 16 

ควบคูํจริยธรรม MQ ของดีข๎างวัด 
7 นิสัยเลี้ยงลูก ที่พํอแมํควร 'เพิ่ม' เพื่อให๎ลูก

เกํง นํารัก และเป็นคนดีได ๎ 18 

นําพาสูํความสุข EQ คุณหนูค้ํา..ขํา หัวเราะกับความนํารักของเด็กๆ 21 

บ.ก.+ครูออม/คอลัมน๑+ครูปุก,ครตูิ่ง,ครกุู๏ก,ครปูู(สุชาดา),ครกูวาง/พิมพ๑+ครูนัท/ตรวจทาน+ครูนก,ครูตู๐/โรเนียว+ครูปู 
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ระบาดหนกั!! หนาวนีพ้บปว่ย “ท๎องรวํง” เกา๎แสนกวาํคนแลว๎ 

 

  ท๎องรํวง เป็นโรคที่พบได๎บํอยในชํวงหน๎าหนาว โดยเฉพาะโรคท๎องรํวงท่ีเกิดจาก โรต๎าไวรัส และ 

โนโรไวรัส ที่เจริญเติบโตได๎ดีในฤดูหนาว เด็กเล็กอยูํในกลุํมเสี่ยงท่ีต๎องระวังเป็นพิเศษ 

  นายแพทย๑สุวรรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ได๎เผยแพรํพยากรณ๑โรคและภัย

สุขภาพ วันท่ี 17-23 พ.ย.2562 โดยกลําววํา ขณะนี้ประเทศไทยเข๎าสูํฤดูหนาวแล๎ว ทําให๎เชื้อโรคหลาย

ชนิดเจริญเติบโตได๎ดี โดยเฉพาะเชื้อโรต๎าไวรัส ซึ่งพบวําเป็นสาเหตุท่ีทําให๎เกิดอาการ ท๎องรํวง ชนิด

รุนแรงได๎มากที่สุด นอกจากนี้ยังได๎รายงานสถานการณ๑โรคอุจจาระรํวงในประเทศไทย ดังนี้ 

  จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ๑โรคอุจจาระรํวงในประเทศไทย ตั้งแตํวันท่ี 1 

ม.ค. – 18 พ.ย. 2562 พบผู๎ป่วย 942,095 คน เสียชีวติแล๎ว 7 คน โดยมีอัตราป่วยสูงสุด คือ 

ภาคเหนือ และกลุํมอายุที่ป่วยสูงสุด คือ อายุมากกวํา 65 ปี (13.69%) รองลงมา คือ 15-24 ปี 

(11.98%) และ 25-34 ปี (11.46%) ตามลําดับ ซึ่งตั้งแตํต๎นปีพบผู๎ป่วยโรคอุจจาระรํวงเป็นกลุํมก๎อน

จํานวน 4 เหตุการณ๑ สาเหตุลําสุดเกิดขึน้เมื่อเดือนกันยายนท่ีผํานมา พบวํามีสาเหตุมาจากเชื้อโรต๎าไวรัส 
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  กรมควบคุมโรค คาดวําจํานวนผู๎ป่วยโรคอุจจาระรํวงมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะท่ีมีสาเหตุมาจาก

เชื้อโรต๎าไวรัส เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกลําวจะเจริญเติบโตและทนอยูํในสิ่งแวดล๎อมได๎ดีในชํวงฤดูหนาว ทํา

ให๎ประชาชนมีโอกาสได๎รับเชื้อจากการกินอาหารและน้ํา หรือสัมผัสกับของเลํน หรือเครื่องใช๎ที่มีไวรัส

ปนเปื้อนสูงขึ้น 

 

  ท้ังนี้ แนะนําให๎ประชาชนเลือกรับประทานอาหารและน้ําดื่มที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีการ

ปรุงหรือผลิตท่ีได๎มาตรฐาน กํอนกินอาหารควรล๎างมือให๎สะอาดทุกครั้งและในกรณีท่ีอยูํรํวมกันเป็นกลุํม

ใหญํ ควรระมัดระวังเร่ืองน้ําดื่มน้ําใช๎เป็นกรณีพิเศษ ไมํควรใช๎ภาชนะ หรือแก๎วน้ํารํวมกับผู๎อื่น 

  หากผู๎ใดมีอาการถํายเหลวมากกวําวันละ 3 ครั้ง ควรด่ืมน้ําเกลือแรํ หรือสารละลายเกลือแรํเพื่อ

ทดแทนน้ําท่ีสูญเสียไปทันที หากอาการยังไมํดีขึ้น รู๎สึกอํอนเพลีย อาเจียนรุนแรง หรือมีอาการขาดน้ํา 

ควรรีบไปพบแพทย๑ หากไมํได๎รับการรักษาอยํางทันทํวงที ผู๎ป่วยอาจเสียชีวิตจากโรคอุจจาระรํวงได๎ 

  กลุํมเด็กเล็ก เป็นกลุํมเสี่ยงตํอการติดตํอโรคท๎องรํวงนี้ เพราะมักจะมีอาการรุนแรงกวําผู๎ใหญํ และ

ยิ่งหากมีอาการ ท๎องรํวง ที่เกิดจากไวรัสโรต๎าหรือโนโรไวรัสแล๎ว จะทําให๎เด็กอาเจียน ท๎องรํวง รุนแรง

กวําผู๎ใหญํท่ัวไป 
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ท๎องรวํง..ในเดก็ มอีาการอยาํงไร? 

  ผู๎ป่วยโรคท๎องรํวงจะมีอาการ แนํนท๎อง ปวดท๎อง คลื่นไส๎อาเจียน และถํายบํอย การให๎ยาเพื่อ

บรรเทาอาการท๎องรํวงในเด็กนั้น จะให๎เหมือนผู๎ใหญํไมํได๎ จึงทําให๎เกิดความเสีย่งท่ีจะทําให๎เกิดการ

ขาดน้ําได๎ ดังนั้น หากคุณพํอคุณแมํพบวําลูกมีอาการตํอไปน้ี ควรพาลูกไปพบแพทย๑ทันที 

 อุจจาระมีหนอง หรือเลือด 

 มีไข๎มากกวํา 38.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

 อาการไมํดีขึ้นใน 24 ชั่วโมง 

 มีอาการปวดท๎องอยํางมาก 

 มีอาการของการขาดน้ํา โดยในเด็กเล็ก มีวิธีการสังเกตอาการขาดน้ําของลูก ดังนี้ 

 ปากและลิ้นแห๎ง 

 ไมํมีน้ําตาเวลาร๎องไห ๎

 ไมํมีปัสสาวะมากกวํา 3 ชั่วโมง 

 แก๎มตอบ ท๎องแฟบ ตากลวง 

 มีไข๎สูง 

 ร๎องกวน 

 ผิวแห๎ง 

 

9 สิง่ทีค่วรทาํ และควรหลกีเลีย่งเมือ่ลกูทอ๎งรวํง 

 ห๎ามกินยาแก๎ท๎องเสียท่ีทําให๎หยุดถํายโดยเด็ดขาด เพราะแม๎ตัวยาจะทําให๎รํางกายหยุดถําย แตํ

เชื้อโรคและอุจจาระท่ีค๎างอยูํภายในลําไส๎ก็ยังคงอยูํ สิ่งท่ีจะเกิดตามมาก็คือ อาการปวดท๎อง แนํน

ท๎องมากขึ้น ฉะนั้น หากเกิดอาการท๎องเสีย ผู๎ป่วยต๎องถํายอุจจาระออกไปให๎หมดเพื่อล๎างเชื้อโรค

ท่ีอยูํในลําไส๎ 

 งดนมและผลไม ๎

 ดื่มน้ําเกลือแรํเข๎าไปทดแทนน้ําท่ีเสียไปพร๎อมกับอุจจาระ โดยการใช๎น้ําต๎มสุกผสมกับผงเกลือแรํ 

แล๎วจิบแทนน้ําทุกครั้งเมื่อมีอาการท๎องเสีย โดยให๎จิบน๎อยๆ แตํบํอย 
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 หลีกเลี่ยงการดื่มนม และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล๑ รวมท้ังเครื่องดื่มจําพวกชา กาแฟ รวมถึงน้ํา

ผลไม ๎

 ควรรับประทานเฉพาะอาหารอํอนท่ีสามารถยํอยงําย เชํน ข๎าวต๎มใสํเกลือ และหลกีเลี่ยงอาหารรส

เผ็ดหรือรสจัด 

 รับประทานอาหารท่ีมีจุลินทรีย๑โพรไบโอติกส๑ (Probiotics) เพราะเชื้อจุลินทรีย๑ดังกลําวจะชํวยทํา

ให๎อาการท๎องรํวงทุเลาลง 

 ทานยาเฉพาะท่ีจําเป็น เลี่ยงการให๎ยาปฏิชีวนะและยาฆําเชื้อ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาท่ี

ป้องกันอาการท๎องเสียท้ังหมดในครั้งเดียว เพราะจะทําให๎เกิดอันตรายจากฤทธ์ิยาได๎ 

 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมากเกินไปในแตํละมื้อ เพราะจะทําให๎ผนังท๎องขยายตัว เป็นผล

ให๎ต๎องถํายอุจจาระออกมาอีก 

 เคี้ยวอาหารให๎ละเอียดท่ีสุด เพื่อให๎กระเพาะอาหารสามารถยํอยอาหารได๎โดยงําย และการ

รับประทานอาหารอยํางเรํงรีบจะทําให๎เกิดแก๏สสะสมในลําไส๎ สํงผลให๎เกิดอาการท๎องอืดตามมา 

 

  โรคท๎องรํวงท๎องเสียนั้น สามารถติดตํอกนัได๎งํายกวําท่ีคิด โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่มักจะชอบเอา

มือเข๎าปาก ดังนั้น ในชํวงนี้จึงขอแนะนําให๎คุณพํอคุณแมํคอยระมัดระวังให๎มากขี้น 

 

 ทีม่า : https://www.amarinbabyandkids.com 
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  - 

 

 ผู๎ปกครองสามารถชําระคําเลําเรียน โดยผํานชํองทางตํางๆ ได๎ดังนี ้

1. โดยการโอนเงินผํานธนาคาร ชื่อบญัช ีโรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑ 

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

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

หลังจากโอนเงินเรียบร๎อยแล๎วกรุณาสํงมาท่ี E-mail : sangaree@sangaree.ac.th, หรือ Line คุณครู

ประจําชั้น 

2. ผู๎ปกครองสามารถชําระด๎วยเงินสด หรอืด๎วยบัตรเครดิตท่ีโรงเรียนได๎นะคะ 

และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งนะคะ 

 กรณีผู๎ปกครองท่ีฝากคําเลําเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจาก

บุคลากรทํานนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบคํะ 

ผู๎ปกครองนักเรียนอนุบาล 3 ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน ขอความกรุณาชําระคําเรียนท้ังหมด

กํอนนะคะ และสามารถขอใบรับรองได๎ไมํเกินคนละ 2 ฉบับ หากต๎องการเพิ่มเติมจะมีคําใช๎จํายฉบับละ  

100 บาทคํะ และสําหรับผูป๎กครองนกัเรยีนระดบัชัน้อื่น ที่ต๎องการขอใบรบัรองการเรียน จะมีคําใช๎จํายใน

การออกเอกสารฉบับละ 100 บาทคํะ 
 

 

 วนัเสาร๑ที ่23 พฤศจกิายน 2562 ครูอีด๊สดุา ครจู๐า เขา๎รบัการอบรม เรือ่ง ชวนครปูฐมวยัมา สนกุ

คดิ สนกุทาํ “Active Learning for Kindergarten”  

ครตูิง่ ครชูมพู ํเขา๎รบัการอบรม เรือ่ง ทกัษะ CODIND เบื้องตน๎ โดยไมใํชค๎อมพวิเตอร๑ 

(CODING UNPLUGGED) ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร 
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 วนัศกุร๑ที ่29 พฤศจกิายน 2562 ครแูหมมํ ครตูู๐ (ธุรการ) เขา๎รบัการอบรม เรือ่ง ภาษทีีด่นิและ

สิง่ปลกูสรา๎งของสถาบนัการศึกษาเอกชน ตาม พรบ.ภาษทีีด่นิและสิ่งปลกูสรา๎ง พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียน

ราชินีบน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 

 

 เรื่องการจอดรถรับ-สํงนักเรียน  

 ผู๎ปกครองสามารถรับ-สํงนักเรียนกับครูเวรโดยไมํต๎องลงจากรถ ได๎ท่ีประตูโรงเรียนท้ังฝั่งอนุบาล

และฝ่ังเตรียมอนุบาล หากมีความประสงค๑จะจอดรถ สามารถจอดได๎ท่ี (ลานตลาดนัดเกํา) ถึง 10.00 น.

โดยไมํมีคําใช๎จําย  

 กรณีโรงเรียนมีกิจกรรม ผู๎ปกครองสามารถจอดรถได๎ ถึงเวลา 12.00 น. โดยไมํมีคําใช๎จํายท่ี 

ลานตลาดนัดเกํา, ป๊ัมแก๏ส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร อยูํฝ่ังเดียวกับโรงเรียน)  

 

หมายเหตุ :  

- ผู๎ปกครองท่ีจอดรถในป๊ัมแก๏ส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร) ทางโรงเรียน

จัดบริการรถรับ-สํง ในวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมนะคะ 

- ผู๎ปกครองท่ีจะจอดรถในสถานท่ีดังกลําว สามารถมาขอรับสติ๊กเกอร๑ติดรถยนต๑ได๎ท่ีห๎องธุรการคํะ 

- ผู๎ปกครองต๎องติดสติ๊กเกอร๑โรงเรียนท่ีกระจกหลังของรถ  

  ขอความรํวมมือ ทํานผู๎ปกครอง ไมํจอดรถริมกําแพง เพื่อป้องกันการจราจรติดขัดในซอย ทาง

โรงเรียนต๎องขออภัยเป็นอยํางสูงในความไมํสะดวกนะคะ 

 โรงเรียนขอแจ๎งเส๎นทางลัด ดังนี ้

- ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได๎ 

- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 33 หากเลี้ยว

ซ๎าย ออกซอยสุขสวัสดิ์ 62 ได๎คํะ 

 จุดรับ-สํงนักเรียน 

    ทางโรงเรียนขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองทุกทําน ไมํขึ้นอาคารเรียน ให๎รับ-สํงนักเรียนใน

บริเวณลูํจักรยานที่ทางโรงเรียนกําหนดไว๎ให๎ ขอขอบคุณในความรํวมมือคํะ 

 โรงเรียนได๎มีการปรับปรุงและซํอมแซมจุดตํางๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 
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 เปลี่ยนหลอดไฟห๎องตํางๆ ท่ีเสีย 

 ซํอมแซมและเปลี่ยนพื้นยางท่ีชํารุด ฝั่งเตรียมอนุบาล 

 เปลี่ยนหลอดไฟรั้วโรงเรียน 

 ทาสีศาลและรูปป้ันเจ๎าแมํกวนอิม 

 

 

 วันศุกร๑ท่ี 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต๑ เข๎ามาประชาสมัพนัธ๑และจดักจิกรรม

แนะแนวการเข๎าศึกษาตํอโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต๑ ในชํวงบํายคํะ 

 วันพุธท่ี 18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร๑ ประจําปี 

2562 โรงเรียนขอเชิญชวนผู๎ปกครองเข๎าชมการนําเสนอผลงานจากกิจกรรมการเรียนรู๎แบบโครงงาน 

(Project Approach) ที่เน๎นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ของนักเรียนคํะ 
  

 
 โครงการ หนูน๎อย Healthy ครูไดจ๎ัดกิจกรรมให๎ความรู๎เรื่องตํางๆ เกี่ยวกับ การออกกําลังกาย 

การรับประทานอาหาร การลา๎งมอื โรคไข๎หวัดใหญํ โรคมือเท๎าปากและโรคพิษสุนัขบ๎า ชํวงเวลาเข๎าแถว

เคารพธงชาติคํะ 
 

 

 วันพฤหัสบดีท่ี 12 ธันวาคม 2562 ทีมทันตแพทย๑จากโรงพยาบาลราษฎร๑บูรณะ มาเคลือบ

ฟลูออไรด๑และตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2 ให๎กับเด็กๆ คํะ  

วันพุธท่ี 25 ธันวาคม 2562 โรงเรยีนจดักจิกรรมวนัครสิต๑มาสและวนัขึน้ปใีหม ํขอเชิญผู๎ปกครอง

รํวมทําบุญใสํบาตรพระสงฆ๑ 9 รูป และรํวมกิจกรรมอ่ืนๆ กับเด็กๆ เชํน จับฉลากแลกของขวัญ ทาน

อาหารรํวมกันนะคะ 

วันศุกร๑ท่ี 10 มกราคม 2562 โรงเรยีนจดักจิกรรมวนัเดก็ และกฬีาสี ในวันงานเด็กๆ จะได๎แขํงกีฬา

สี และทานอาหารรํวมกันกับเพื่อนๆ คํะ 
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รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2562 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 1 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.2 ธ.ค. 

62 
ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า+ 

รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

ผัดแตงกวาใสํไข ํ

อ.3 ธ.ค. 

62 

ข๎าวสวย+ 

ต๎มเลือดหม ู

ใสํตําลึง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ไขํลูกเขย+ 

ผัดผักกาดขาวไกํสับ+ 

มันเชื่อม 

ผลไม ๎
ผัดมักกะโรนีก๎ุง+

น้ําซุป 

พ.4 ธ.ค. 

62 

ข๎าวสวย+

กุนเชียงทอด 

นม UHT+ 

ขนมปัง 

สอดไส๎ครีม 

ข๎าวสวย+ต๎มซุปไกํ+ 

ถั่วเขียวต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎ เส๎นหมี่น้ําลูกชิ้นไก ํ

พฤ.5 ธ.ค. 

62 
----------หยุดวันคล๎ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 และวันพํอแหํงชาต-ิ--------- 

ศ.6 ธ.ค. 

62 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดไขํน้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวมันไกํ+แกงจืดฟัก+ 

สาคูเปียกข๎าวโพด

น้ํากะทิ 

ผลไม ๎ ข๎าวต๎มทรงเครื่อง 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 2 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.9 ธ.ค. 

62 

ข๎าวต๎มกุ๎ง

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ต๎มยําไก ํ

ใสํเห็ด+ปูอัดนึ่ง+ 

ลอดชํองน้ํากะทิ 

ผลไม ๎ เส๎นใหญํผัดซีอิ๊ว 

อ.10 ธ.ค. 

62 
--------------------หยุดวันรัฐธรรมนูญ-------------------- 

พ.11 ธ.ค. 

62 

ข๎าวสวย+ผัดผัก

กะหล่ําปลี 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

บะหมี่น้ําลูกชิ้นปลา+

เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด

เต๎าหู๎ไข ํ
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พฤ.12 

ธ.ค. 62 

ข๎าวต๎ม+ 

หมูผัดซีอ๊ิว 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+กะเพราไกํสับ+ 

มันต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎

ข๎าวผัดกุนเชียง+ 

น้ําซุป 

ศ.13 ธ.ค. 

62 
ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า นม UHT+โดนัท 

ข๎าวสวย+ไขํยัดไส๎+ 

แกงจืดเต๎าหู๎หมูสับ+ 

วุ๎นน้ําหวาน 

ผลไม ๎ ซุปมักกะโรนี 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.16 ธ.ค. 

62 
เกี๊ยวน้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวหมูแดง+น้ําซุป+

เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไส๎กรอก

ผัดเปร้ียวหวาน 

อ.17 ธ.ค. 

62 

ข๎าวสวย+แกง

จืดหัวไชเท๎า 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ผัดผักกาดขาว

ใสํกุ๎ง+สาคูเปียกน้ํากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไขํเจียวใสํ

ต๎นหอม+น้ําซุป 

พ.18 ธ.ค. 

62 
บะหมี่น้ําหมูสับ 

นม UHT+ขนม

ปังสอดไส๎ครีม 

ข๎าวสวย+ไขํพะโล๎+ 

บัวลอย 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+หมูหวาน+

น้ําซุป 

พฤ.19 

ธ.ค. 62 
ซุปมักกะโรนี 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืดเต๎าหู๎ไขํ

ผักกาดขาวหมูสับ+

กุนเชียงทอด+ 

วุ๎นน้ําหวาน 

ผลไม ๎

ข๎าวผัดไกํใสํ

ข๎าวโพดและ 

แครอท+น้ําซุป 

ศ.20 ธ.ค. 

62 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ต๎มจับฉําย+ 

ไกํทอด+ถั่วเขียวต๎ม

น้ําตาล 

ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 4 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.23 ธ.ค. 

62 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ+ 

รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดไขํน้ํา 
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อ.24 ธ.ค. 

62 

ข๎าวต๎ม+ไขํเจียว

ใสํแครอท 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวเหนียวไกํทอด+

ฟักทองแกงบวด 
ผลไม ๎

ผัดมักกะโรนี+ 

น้ําซุป 

พ.25 ธ.ค. 

62 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดสาหรําย 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวผัดแฮม+แกงจืดฟัก 

(จัดงานวันคริสต๑มาส+ 

ปีใหมํ) 

(จัดงานวันคริสต๑มาส+ปีใหมํ) 

พฤ.26 

ธ.ค. 62 
โจ๏ก 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

เส๎นหมี่น้ําไกํตุ๐น 

+วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

กะเพราไกํสับ 

ศ.27 ธ.ค. 

62 
ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

นม UHT+ 

ขนมปังโดนัท 

ข๎าวสวย+แกงจืด

ผักกาดขาว+หมูยอทอด+

กล๎วยบวชชี 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ต๎มยําไกํ

ใสํเห็ด 

 

 

 เรื่องที ่1 ลกูไมพํดูความจรงิ ทาํยงัไงดี 
 

 

  คุณพํอและคุณแมํทุกคนล๎วนมีความตั้งใจท่ีเหมือนกันในเรื่องอยากให๎ลูกๆ เป็นเด็กดี สิ่งหนึ่งท่ี

เรามักจะยํ้ากับลูกเสมอ คือ มีอะไรให๎บอกพํอกับแมํ “พูดความจริงกับพํอและแมนํะคะ” “อยําโกหกนะ

ครับลูก” แตํดูเหมือนวําการสร๎างลูกให๎เป็นเด็กดี พูดความจริงกับพํอและแมํเสมอนั้นอาจจะไมํใชํเรื่องงําย 

คุณพํอคุณแมํแทบทุกบ๎านจึงต๎องหาวิธีการในการรับมือกับเหตุการณ๑ท่ีลูกไมํพูดความจริง หรือโกหกใน

เรื่องเล็กๆ น๎อยๆ อยูํเสมอ แล๎วเราจะรับมือกับสถานการณ๑นี้อยํางไรดี  
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วธิีรบัมอืเมื่อลกูไมพํดูความจรงิ  

 เมื่อลูกไมํพูดความจริงกับคุณพํอคุณแมํ สิ่งแรกท่ีคุณพํอคุณแมํต๎องทํา คือ การทบทวนและสํารวจ

ตนเอง สํารวจวิธีการท่ีเราแสดงออกกับลูกเมื่อเขาทําในสิ่งท่ีผิดพลาดไป อาทิ เมือ่ลูกทําน้ําหก 

หรือทําขนมหกในบ๎านหรือบนอุปกรณ๑สําคัญ คุณพํอคุณแมํมีวิธีการรับมืออยํางไร หากคุณพํอคุณ

แมํรับมือด๎วยอารมณ๑โกรธ ลูกจะจดจําวําเมื่อเกิดความผิดพลาดคุณพํอคุณแมํจะโกรธ หากเค๎า

บังเอิญทําผิดซ้ําและไมํอยากพบกับอารมณ๑โกรธแบบนั้น เด็กจะเลือกวิธีโกหก ในทางกลับกัน 

หากคุณพํอคุณแมํระงับอารมณ๑โกรธลงได๎ พร๎อมที่จะเข๎าใจและชี้แนะให๎เขาทําในสิ่งท่ีถูกต๎อง 

เชํน “ลูกทําน้ําหกบนเอกสารคุณพํอเสียแล๎วลํะ แมํรู๎วําลูกไมํได๎ตั้งใจ ขอโทษพํอแล๎วรีบไปเอาผ๎า

มาเช็ดพื้นตรงนี้เสียนะคะ” ลูกจะรับร๎ูได๎วํา เมื่อเขาทําผิดพลาดไปพํอและแมํพร๎อมจะให๎ความ

ชํวยเหลือและแนะนําสิ่งท่ีถูกต๎องให๎เขา หากเขาทําผิดพลาดอีก (ซึ่งแนํนอนวําต๎องมี) เขาจะกล๎า

พูดความจริงกับพํอและแมํ พร๎อมกับกล๎าท่ีจะรับผิดชอบตํอความผิดของตนเอง ซึ่งหากฝึกเสมอก็จะ

เป็นนิสัยประจําตัวของเขาตํอไป  

 ชื่นชมลูกเมื่อเขาแก๎ไขสิ่งท่ีผิดพลาดลงไปได๎ด๎วยตัวเอง พํอแมํหลายทํานอาจคิดวําเป็นเรื่องยากท่ี

จะทําใจกลําวชมลูกเมื่อเขาทําผิด แตํเราไมํได๎โฟกัสท่ีการกระทําความผิดนั้น เราโฟกัสท่ีความ

รับผิดชอบตํอการกระทําของเขา ดังนั้น หากลูกทําน้ําหก เขามาบอกพํอกับแมํและหาผ๎าเช็ดน้ํา

นั้นเรียบร๎อย คุณพํอคุณแมํควรฝึกท่ีจะขอบคุณลูกเมื่อลูกพูดความจริง และชื่นชมท่ีเขารับผิดชอบ

ตํอสิ่งท่ีทําลงไปได๎ดี แคํนี้ลูกก็จะมีความมั่นใจวําพํอกับแมํพร๎อมจะรับฟังความจริงจากเขาเสมอ  

 ฝึกสังเกตดูวําลูกมีทักษะในการแก๎ไขปัญหาท่ีดีหรือเปลํา เพราะเด็กๆ ท่ีไมํพูดความจริงโดยสํวน

ใหญํเกิดจากเขาไมํสามารถแกไ๎ขปัญหานั้นๆ ได๎ด๎วยตนเอง เมื่อแกไ๎ขไมํไดแ๎ละกลัวความผิดจึง

โกหก หากลูกมีทักษะในการแก๎ไขปัญหาที่จํากัด คุณพํอคุณแมํก็ควรหากิจกรรมท่ีเสริมพัฒนาการ

ในด๎านนี้มาชํวยเหลือเขา  

  จะเห็นได๎วํา สิ่งสําคัญท่ีจะทําให๎ลูกพูดความจริงกับพํอแมํนั้น คือ ตัวคุณพํอและคณุแมํเอง หาก

คุณพํอคุณแมํสามารถระงับอารมณ๑โกรธและสื่อสารเชิงบวกกับลูก ลูกก็จะกล๎าพอท่ีจะเป็นเด็กดีและพูด

ความจริงกับคุณพํอคุณแมํเสมอ การเลี้ยงลูกเชิงบวกนั้น ไมํใชํเรื่องงํายแตํก็ไมํยากจนเกินไป เป็น

กําลังใจให๎คุณพํอคุณแมํทุกคนฝึกฝนตนเองไปพร๎อมๆ กับลูกนะคะ 

 
ทีม่า : https://www.motherandcare.com 
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 เรื่องที ่2 พอํแมคํวรใสํใจ ลกูฟนัผอุยาํปลอํยทิง้ไว ๎เสีย่งตดิเชือ้รนุแรงลามอวยัวะขา๎งเคยีง 

 

 

  ปัจจุบันมีขําวเด็กฟันผุลุกลามจนกระท่ังติดเชื้อรุนแรง หนองขึ้นตา หวิดตาบอด เรื่องราวดังกลําว

เป็นประเด็นสําคัญท่ีให๎ พํอแมํผู๎ปกครองควรใสํใจสุขภาพชํองปาก และฟันของเด็ก ตั้งแตํวัยแรกเกิด 

  ฟันผุเกิดจากการมีเศษอาหารไปคา๎งอยูํตามซอกฟัน หรือมีน้ําตาลจากอาหารท่ีอยูํในปากและสัมผัส

กับฟันอยูํเป็นเวลานาน จึงทําให๎เชื้อแบคทีเรียท่ีอยูํบนแผํนคราบฟันเกิดกระบวนการยํอยสลายเศษ

อาหารจําพวกแป้งและน้ําตาลให๎กลายเป็นกรดแลคติกท่ีมีฤทธ์ิทําลายแรํธาตุท่ีผิวฟัน จนทําให๎ฟันผุกรํอน

ไปทีละน๎อยจากชั้นเคลือบฟันภายนอกเข๎าไปในเนื้อฟันจนทะลุถึงชั้นโพรงประสาทฟัน ทําให๎เกิดอาการ

ปวดฟัน หรือฟันอักเสบเป็นหนอง โดยเริ่มจากรูเล็กๆ แล๎วลุกลามใหญํขึ้นจนกลายเป็นฟันผุ  

 

สาเหตกุารเกดิฟนัผ ุดงันี ้

1. แบคทีเรียในชํองปาก  

2. การดื่มน้ําหวาน น้ําอัดลม  

3. กินขนมขบเคี้ยวเป็นประจํา  

4. ไมํชอบแปรงฟัน  
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  สาเหตุเหลํานีห้ากปลํอยท้ิงไว๎ไมํรีบรักษา อาจลุกลามไปถึงโพรงประสาทฟันทําให๎เกิดการอักเสบ 

หากเชื้อโรคลุกลามไปท่ีรากฟัน เกิดหนอง จะสํงผลเสียตํออวัยวะสําคัญข๎างเคียง ไมํวําจะเป็น ตา โพรง

ไซนัส และสมอง เสี่ยงตํอการติดเชื้อและกระจายไปอวัยวะตํางๆ  

 

อาการทีพ่บ 

 มีรูหรือมีรอยผุที่ฟัน  

 เสียวฟันมากขึ้นเมื่อดื่มหรือรับประทานอาหารหวาน ร๎อนจัดหรือเย็นจัด  

 ปวดฟัน มีอาหารติดบริเวณซอกฟันบํอยๆ  

 

วธิีการปอ้งกนัฟนัผสุาํหรบัเดก็ 

1. พํอแมํควรพาลูกไปพบทันตแพทย๑ เพือ่ตรวจสุขภาพชํองปากและฟันเป็นประจําทุก 6 - 12 เดือน 

2. สอนให๎ลูกแปรงฟันอยํางน๎อยวันละ 2 ครั้งในตอนเช๎าและกํอนนอน  

3. ใช๎ไหมขัดฟันเพื่อชํวยทําความสะอาดซอกฟันท่ีขนของแปรงสีฟันเข๎าไปไมํถึง 

4. ลดอาหารจําพวกแป้งและน้ําตาลให๎นอ๎ยลง เชํน มันฝรั่งทอด ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม๎อบแห๎ง 

เป็นต๎น 

  ดังนั้นการป้องกันฟันผุจึงมีความสําคัญเป็นอยํางมากโดยเฉพาะเด็กเล็ก พํอแมํควรใสํใจ โดยหมั่น

สังเกตฟันของเด็ก เพื่อตรวจหาบริเวณท่ีผิวฟันเป็นรูฟันท่ีมีการเปลี่ยนเป็นสีดําหรืออาจมีอาการปวดฟัน 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : https://www.rakluke.com 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 1   

ให๎เด็กๆ  จุดที่แตกตํางจากภาพแรกนะคะ 

 
ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 2  

ให๎น๎องๆ วาดภาพชํองท่ีอยูํทางด๎านขวามือลงในชํองวํางนะคะ 

 

“ลับสมองคณุหน”ู 
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ฝึกสมองประลองปัญญา อนุบาล 3  

ให๎หนูๆ ลากเส๎นหาทางออกไปหนังสือกันนะคะ 

 
 

 

ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล  

ชื่อผลงาน Orange 

เจ๎าของ   ด.ญ.ดาริน  รุณเจริญ  (น๎องโยเกิร๑ต)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ๎งเตรยีมอนบุาล 1 (ครนูุมํ) 
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ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน ระบายสีพัดแสนสวย 

เจ๎าของ  ด.ญ.ณัฐณริณ  เงินเกื้อกูล  (น๎องบีริน)   

หอ๎งอนบุาล 1/2 (ครชูมพู)ํ 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน วาดภาพแมลงตามจินตนาการ 

เจ๎าของ  ด.ช.ติณณ๑  จั่นทอง (น๎องมาร๑ติน) 

  หอ๎งอนบุาล 2/3  (ครตูิก๊) 
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ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน ติดถ่ัวภาพดอกไม ๎

เจ๎าของ  ด.ช.ธนเดช  ทําทราย  (น๎องลีโอ)  

หอ๎งอนบุาล 3/3  (ครอูีด๊ สดุา)  

 
 

 
 

ตอน..  7 นสิยัเลีย้งลกู ทีพ่อํแมคํวร “เพิม่” เพือ่ใหล๎กูเกงํ นาํรกั และเปน็คนดไีด๎
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7 นิสัยเลี้ยงลูกท่ีพํอแมํควร “เพิ่ม” เพื่อให๎ลูกเกํง นํารักและเป็นคนดีได๎ 

  การจะเลี้ยงลูกให๎เป็นคนเกํง นํารัก ประพฤติตัวดีท้ังนิสัยและจิตใจ ไมํงํายเลยใชไํหมคะ เพราะ

การเลี้ยงเด็กหนึ่งคนไมํมีสูตรสําเร็จในการสอน เด็กตํางก็มีลักษณะเป็นตัวของตัวเอง ที่พํอแมํต๎องเติบโต

ไปกับลูกในทุกๆ วัน เพื่อท่ีจะสอนลูกได๎ตามสถานการณ๑ 

  แตํรู๎ไหมคะ วํานิสัยของพํอแมํบางอยําง ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีสอนลูกได๎ดี หากยังไมํมีนิสัย

เหลํานี้ แนะนําให๎เพิ่มเลยคํะ เพียงเริ่มจากตัวเอง ทํา 7 สิ่งนี้ ลูกก็จะคํอยๆ กลายเป็นเด็กเกํง นํารัก 

และประพฤติตัวดีท้ังนิสัยและจิตใจได๎แลว๎คํะ ลองนําไปปรับปรุง ปรับใช๎ให๎เหมาะกับลูกได๎นะคะ 

♡ 1. เพิม่การสอนลกูใหม๎ากขึน้ 

  อยําขี้เกียจพูด แล๎วทําทุกอยํางให๎ลูก หรือ ตัดจบปัญหาไปแบบไวๆ แล๎วลูกไมํได๎เรียนร๎ูอะไร 

คุณพํอคุณแมํต๎องสอนลูกให๎มากที่สุดเทําที่จะทําได๎ หากลูกทําผิดพลาด ให๎พูดคยุถึงปัญหา บอกวิธี

แสดงออกท่ีถูกต๎องให๎ลูกรู๎ เพราะเป้าหมายของการอบรมเลี้ยงดูลูก คือการสอนให๎ลูกรู๎จักการปฏิบัติตัวดี 

และมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ควรเลิกลงโทษลูกด๎วยการตี หรือการดุดํา เพราะไมํได๎ชํวยทําให๎ลูกได๎

เรียนรู๎ หรือถ๎าหากทําโทษแล๎ว ต๎องพูดคุย อธิบายวําทําไมถึงทําโทษลูก ให๎กอดลูก ให๎ลูกรู๎วําเรารัก

เสมอ 

♡ 2. เพิม่การมองโลกในแงบํวก 

  การมองโลกในมุมบวก เปลี่ยนสถานการณ๑ได๎จริงๆ เชํน การอดทนคอยบอกคอยสอนลูกบํอยๆ 

คุณพํอคุณแมํอยํามองวํามีแตํเหนื่อย แตใํห๎มองวําลูกจะได๎เรียนร๎ูอะไรบ๎าง หรือ เมื่อเกิดเหตุการณ๑ลูกทํา

ตัวไมํนํารัก ให๎คิดวาํลูกไมํได๎จงใจทําผิด ไมํตัดสินลูก แตํให๎ถามไถํสิ่งท่ีเกิดขึ้นวําเพราะอะไร ทําไมเกิด

เรื่องนี้ ให๎ลูกได๎อธิบายให๎มากที่สุด และพํอแมํต๎องรับฟังอยํางตั้งใจ เพื่อหวังวําทุกอยํางจะดีขึ้นใน

มุมมองบวกท่ีเราคิดไว๎ 
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♡ 3. เพิม่เหตผุลใหม๎ากขึน้ 

  ไมํวําเรื่องอะไรท่ีพํอแมํทํา ต๎องมีเหตผุลเสมอ เชํน เมื่อลูกทําของหกเลอะเทอะ ต๎องบอกให๎ลูก

เก็บเอง ถ๎าหากลูกถ๎าไมํทํา ให๎บอกเขาวําคนอ่ืนท่ีเดินมา หรือลูกเอง ก็อาจจะลื่นหกล๎มเจ็บตัวได๎ ทุกๆ 

เรือ่ง ควรบอกเหตุผลด๎วยน้ําเสียง และทําทีท่ีเรียบ แตํหนักแนํน การเพิ่มเหตุผลอยํางใจเย็น จะชํวยให๎

ลูกมีความรับผิดชอบในสิ่งท่ีได๎รับมอบหมายได๎มากขึ้น และควรทําอยํางสม่ําเสมอ 

 

 

♡ 4. เพิม่ความยดืหยุนํในตวัเอง 

  กฎเกณฑ๑ตํางๆ ในครอบครัว หรือสิ่งท่ีตั้งใจไว๎วําจะทําให๎ได๎ ให๎คุณพํอคุณแมํลองปรับลดลง

หนํอย เพื่อให๎ลูกเข๎าใจและปฏิบัติตามได๎งํายขึ้น หรือลองพูดคุยกับลูกเร่ืองกฎในบ๎าน วํามีข๎อไหนที่

ลูกคิดวําทําไมไํด๎ หรือ กดดันจนไมํชอบเลย เราควรปรับลดลงแคํไหน ให๎ถามความเห็นลูก เพราะการท่ี

พํอแมํมีความยืดหยุํน จะทําให๎ลูกมีความคิดสร๎างสรรค๑มากขึ้น ไมตํิดกรอบเกินไปด๎วย 

♡ 5. เพิม่การชมใหม๎ากขึน้ 

  เวลาลูกทําผิดพลาด ก็สอนไปบํนไป แตพํอลูกทําดีกลับไมํชม เพราะกลัวลูกเหลิง แบบนี้สํงผล

ไมํดีตํอจิตใจลูกได๎นะคะ ลูกทําตัวนํารัก รู๎จักแบํงปัน หรือมีความพยายามทําบางเรื่องจนสําเร็จ อยําลืม
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ให๎กําลังใจลูกนะคะ แม๎เพียงคําชมเล็กๆ น๎อยๆ หรือการโอบกอด เพื่อให๎ลูกรับรู๎วํา คุณพํอคุณแมํรักลูก

เสมอ แคํนี้ก็จะเป็นพลังท่ีจะชํวยให๎ลูกมีกําลังใจที่จะทําดีตํอไปเร่ือยๆ แล๎วคํะ 

♡ 6. เพิม่การขอโทษ 

  คุณพํอคุณแมํหลายคน เคยทําผิด หรือ ทําให๎ลูกเสียใจโดยไมํได๎ตั้งใจ แตํบางครั้งก็เลือกปลํอย

ผํานไป และนิ่งเฉย เพราะคิดวําตัวเองเป็นผู๎ใหญํ ทําไมต๎องขอโทษลูก แตํตํอจากนี้ควรเพิ่มการขอโทษ

ลูกให๎มากขึ้นเมื่อทําผิดนะคะ เพราะอยากสอนลูกให๎รู๎จักคําวําขอโทษ ในเวลาท่ีลูกทําผิด การทําเป็น

ตัวอยําง จะเป็นการสอนเขาได๎ดีที่สุดคํะ 

♡ 7. เพิม่การเปน็ตวัอยาํงทีด่ ี 

  คุณพํอคุณแมํควรทําตัวเป็นตัวอยํางท่ีดี ให๎ลูกได๎เห็นเสมอๆ เวลาท่ีคุณพูดกับผู๎อ่ืน ก็ควรใช๎คําพูด

และกริยาทําทางที่สุขุมเยือกเย็น ไมํแสดงอารมณ๑โกรธ หรือก๎าวร๎าวกับผู๎อ่ืนตํอหน๎าลูก ควรมคีําพูดที่

แสดงมารยาทท่ีดี เชํน ขอโทษคํะ ขอบคุณครับ และการแสดงน้ําใจกับคนอ่ืนๆ ให๎ลูกได๎เห็นอยํูเสมอๆ  

  ท้ัง 7 ข๎อนี้ เป็นเพียงแคํตัวอยํางท่ีอยากให๎เพิ่มนะคะ แตํมีนิสัยดีๆ อีกมากมายท่ีพํอแมํสามารถ

ทําเองได๎ เพิ่มได๎ ด๎วยตัวเอง หากลองเปลี่ยนตัวเองให๎ไปในทางที่ดีขึ้น เราจะได๎เห็นพัฒนาการ

บางอยํางของลูกท่ีดีขึ้นตามไปด๎วย ลองปรับใช๎ดูนะคะ 

 

ทีม่า : https://www.rakluke.com 

 

 
หอ๎ง Nursery 1 (ครนูุมํ) 

ตอน......คณุหมอฟนั !! 

น๎องมีดี : วันนี้มีดีเป็นคุณหมอฟันนะคะ 

น๎องดาก๎า : โอ๏ย! คุณหมอดาก๎าปวดขามากๆ 

น๎องมีดี : เดี๋ยวคุณหมอฉีดยาให๎นะคะ 

น๎องดาก๎า : หมอฟันฉีดยาไมไํด๎ ต๎องถอนฟัน ดาก๎าลืม 

น๎องมีดี : เอาใหมํๆ ถอนฟันๆ 555 

น๎องดาก๎า : 555 ผิดๆ 
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หอ๎ง Nursery 2 (ครวูา) 

ตอน......เรยีกผดิ !! 

ครูก๎ุง  : เด็กๆ มาดื่มนมได๎แล๎วคํะ 

เด็กๆ  : ได๎ครับ/ได๎คํะ 

ครูก๎ุง  : น๎องมาลัย เจาะนมแล๎วหรือยังคะ 

น๎องละไม : หนูชื่อน๎องละไมคํะ ไมํใชํน๎องมาลัย (พูดพร๎อมกับหัวเราะ 555) 

ครูก๎ุง  : ขอโทษนะคะ คุณครูเรียกผิดคํะ 

น๎องละไม : ครูวา จําชื่อน๎องละไมได๎ไหมคะ 

ครูวา  : จําได๎คํะ หนูชื่อน๎องละไม 

น๎องละไม : ถูกต๎องคํะ ครูวาต๎องบอกครูก๎ุงด๎วยนะคะวําหนูชื่อละไม ไมํใชํพวงมาลัย 555 

ครูวา, ครูก๎ุง : 555 

หอ๎ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน....... ลกูเจีย๊บ !! 

 ครูปุกเข๎ามาชมผลงานประดิษฐ๑ของเด็กๆ ในห๎อง อ.1/1 

ครุปุก  : (หยิบผลงานประดิษฐ๑ชิ้นหนึ่งขึ้นมา) นี่คืออะไรคะเด็กๆ 

เด็กๆ  : สมุนไพรครับ/คํะ 

ครูปุก  : ชื่อสมุนไพรอะไรคะ 

น๎องเทมโป้ : ลูกเจี๊ยบครับ 

ครูปัด  : ไมํใชํลูกเจี๊ยบคํะ มันคือกระเจี๊ยบ 

น๎องเทมโป้, เด็กๆ : 555 

หอ๎ง K.1/2 (ครชูมพู)ํ 

ตอน.......ตวักระโดด  !! 

ขณะท่ีครูธุรการพาผู๎ปกครองสํารวจโรงเรียน ผู๎ปกครองเปิดประตูเข๎ามาห๎องอ.1/2 ในขณะท่ีเด็กๆ 

เรียนการบ๎านอยูํ 

ผู๎ปกครอง  : ทําอะไรกันคะ เด็กๆ 

น๎องบีริน   :   เขียนตัวกระโดดคํะ 

เพื่อนๆบอกวํา  :  ไมํใชํตัวกระโดด เขาเรียกตัวโดด 

เพื่อนๆ และครู :  5555 
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หอ๎ง K.1/3 (ครอูอม) 

ตอน.......ตวัอะไรอะํ !! 

 เมื่อครูออมมัดผมให๎น๎องภิญเสร็จ 

น๎องมาเฟีย, น๎องซี  :  เฮ๎ย! นั่นคือตัวอะไรอํะ 555   

น๎องภิญ :  (จับท่ีผมแล๎วพูดวํา) คือปลาวาฬ 555 

เด็กๆ   :  555 

น๎องซี   :  ไมํใชํแล๎ว คือตัวอะไรอํะแบบนั้น 

น๎องภิญ  : 555 คือม๎าโพนี่ 

เด็กๆ   :  555 ม๎าโพนี่ 

หอ๎ง K.1/4 (ครกูุ๏ก) 

ตอน.....เตย๎ เตย๎ !! 

น๎องคุน  :  เต๎ยเต๎ย เขียนแบบนี้ไมํถูกนะ 

น๎องเป้ยเป้ย  :  เราชื่อเป้ยเป้ยนะไมํใชํเต๎ยๆ 

น๎องคุน  :  เราเรียกเต๎ยเต๎ยก็ถูกแล๎ว 

น๎องเป้ยเป้ย  :  ก็เราชื่อเป้ยเป้ย จะเถียงเราทําไมเนี่ย 

น๎องคุน  :  ก็เราพูดไมํชัดนี ่

หอ๎ง K.2/1 (ครพูงษ๑) 

ตอน......ปลานมจดื !  

น๎องปัณณ๑ : เพื่อนๆ หลบหนํอย หนักมาก  

น๎องเสือน๎อย : กระป๋องอะไรต๎นกล๎า 

น๎องต๎นกล๎า : วันนี้เราจะเรียนปลาน้ําจืด 

น๎องเสือน๎อย : เพื่อนๆ รีบเคลียร๑ตัวเองนะวันนี้ คุณครูพงษ๑จะให๎เรียน ปลานมจืด 

 

หอ๎ง K.2/2 (ครอูี๊ด ปยิมนสั) 

ตอน.......ตวัเงนิตวัทอง ? 

 ขณะท่ีเด็กๆ กําลังเรียนเรื่องสัตว๑น้ํา 

ครูอ๊ีด  : (ชูรูปภาพขึ้นมา) เด็กๆ สัตว๑น้าํมีอะไรบ๎างคะ 

น๎องแอนฟิลด๑ : อ๐อ! ตัวเงินตัวทองครับ 

น๎องซูกัส : ไมํใชํ มันเป็นปลาเงินปลาทอง 

เด็กๆ   : 555 
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หอ๎ง K.2/3 (ครตูิก๊) 

ตอน........“ One Two Three ”  

T.Chris ให๎เด็กๆ อํานคําศัพท๑ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสี และพาเด็กๆ นับรูปภาพ  

T.Chris : One Two Three  

เด็กๆ  : One Two Three 

น๎องไลลํา : วัน เดือน ปี 555 

เด็กๆ  : 555 

หอ๎ง K.3/1 (ครูปกุ) 

ตอน.......มะระขีห้น ู!! 

ครูปุก  : เด็กๆ วันนี้เราเรียนเร่ืองผัก มีผักอะไรบ๎างคะ 

น๎องอลิซ :  แอปเปิ้ลคํะ 

เพื่อนๆ  : ผัก อลิซ ไมํใชํผลไม๎      

น๎องดรากอน : มะระข้ีหนูครับครูปุก 

ครูปุก  : มะระอะไรนะคะดรากอน 

น๎องดรากอน : (ตอบอยํางมั่นใจ) มะระขี้หนูครับ 

ครูปุก  : (ชูภาพขึ้นมาถามวํา) เด็กๆ นีค่ือมะระอะไรคะ 

เด็ก  : มะระข้ีนกครับ/คํะ 

ครูปุก  : มะระข้ีนกนะครับน๎องดรากอน ไมํใชํมะระข้ีหนูครับ 

เพื่อนๆ  : 555 

หอ๎ง K.3/2 (ครตูิง่) 

ตอน.......ใสอํะไรถงึจะอรํอย !!  

 เด็กๆ เรียนรู๎เก่ียวกับประโยชน๑ที่ได๎จากสัตว๑ โดยเด็กและครูสนทนารํวมกันเกี่ยวกับนมข๎นหวานท่ี

มีสํวนผสมของนมวัว คุณครูใช๎คําถาม คอื 

ครูจิ๊บ  : นมข๎นหวานใสํอะไรถึงจะรสชาติอรํอยคะ 

น๎องโบว๑ลิ่ง :  ใสํปากคํะ 

เพื่อนๆ  : 555  

น๎องช๏อปเปอร๑ : ขํากลิ้งเลย ทําไมไมํใสํขนมปังนะ 
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หอ๎ง K.3/3 (ครอูี๊ด สดุา) 

ตอน.......อาหารวาํง! 

บํายวันหนึ่งครอ๊ีูดให๎เด็กๆ เอาขนมออกมาทาน  

ครอ๊ีูด  : แบํงกันนะคะเราต๎องร๎ูจักแบํงปัน 

น๎องAggy : แบํงเราด๎วย 

น๎องเพชรจ๎า : ของตัวเองก็มี 

ครอ๊ีูด  : แบํงกันคํะ แลกกันกิน 

น๎อAggy : เอาไหมใครกินของเราบ๎าง (หันไปหาน๎องต๎น) เอาไหมเม็ดอินเดีย 

น๎องต๎น : นี่มันเม็ดมะมํวงหิมพานต๑ 

น๎องAggy : ไมํใชํนี่มันเม็ดอินเดีย 

เพื่อนๆ  : 555 Aggy พูดอะไรเม็ดอินเดีย 555 

 

 

กจิกรรม ภาษาจนี 

 

 

กจิกรรม นาฏศลิป ์
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กจิกรรม เทควนัโด 

 

 

กจิกรรม จนิตคณติ 

 

 

กจิกรรม Cooking ขนมปงัหนา๎ไก ํ2/2 
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กจิกรรม Cooking ขนมปงัหนา๎ไก ํ2/3 

 

 

นเิทศโครงงาน เตรยีมอนบุาล 1 

2

 

 

นเิทศโครงงาน เตรยีมอนบุาล 2 
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นเิทศโครงงาน 1/1 

 

 

นเิทศโครงงาน 1/2 
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แมนํอ๎งฮาวาสอนทาํบวัลอยไขหํวาน 1/2 

 

 

นเิทศโครงงาน 1/3 

 

 

นเิทศโครงงาน 2/1 
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นเิทศโครงงาน 2/2 

 

 

วทิยากรมาใหค๎วามรูเ๎รือ่งสตัว๑น้าํ อนบุาล 2/2 

 

 

นเิทศโครงงาน 2/3 
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นเิทศโครงงาน 3/1 

 

 

นเิทศโครงงาน 3/3 
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ทศันศึกษาถัว่มหศัจรรย๑ 3/3 

 

 

นเิทศการสอนวาํยน้าํ เตรยีมอนบุาล 1 

 

 

โครงการ หนนูอ๎ย Healthy กจิกรรมสลดัผลไม ๎อนบุาล 1 
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โครงการ หนนูอ๎ย Healthy กจิกรรมสลดัผกั อนบุาล2 

 

 

โครงการ หนนูอ๎ย Healthy กจิกรรมน้าํผลไมป๎ัน่ อนบุาล 3 

 

 

โครงการ หนนูอ๎ย Healthy ครไูดจ๎ดักจิกรรมใหค๎วามรูเ๎รื่องตาํงๆ เกีย่วกบั การออกกาํลงักาย การ

รับประทานอาหาร การลา๎งมอื โรคไขห๎วดัใหญ ํโรคมอืเทา๎ปากและโรคพิษสนุขับา๎ ในหนา๎แถว 
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พี่ๆ  จาก Dutch mill Kids เขา๎มาถาํยวดิีโอเพื่อเขา๎รวํมกนัประกวดการกระโดดเชอืกคะํ 

 

 ครวูาเชญิวทิยากรมาปลกูดอกดาวเรอืง เตรยีมอนุบาล 2 

 

 

โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต๑ เขา๎มาประชาสมัพนัธ๑และจดักจิกรรมแนะแนวการเขา๎ศกึษาตอํโรงเรยีนพระ

หฤทัยคอนแวนต๑ 
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ทศันศึกษาฟาร๑มแพะ อนบุาล 2/1 

 

   

กจิกรรม The Cutie Chef 

 

 

กจิกรรม Little Lab 

 


