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ตอน... ตะลยุ Harbor Pattaya ศนูยก์ารคา้มหาสนกุ  

แลนดม์ารค์สดุชคิแหง่ใหมใ่จกลางพทัยา 

                                        โดย www.chillpainai.com.     
 

  วันนี้ชิลไปไหนได้มีโอกาสมาเที่ยวพัทยา เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มาเที่ยวได้บ่อยๆ 

ไม่มีเบ่ือ แต่ว่าช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนซะแล้ว ทะเลก็เลยเป็นตัวเลือกที่โดนตัดออกไปเป็น

อันดับแรก มาถึงฟ้าก็เริ่มครึ้มๆ เราเลยได้โอกาสแวะมาเช็คอินเดินเล่นกันที่ Harbor 

Pattaya ช็อปปิ้งมอลล์เปิดใหม่สุดชิค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางพัทยา พลิกโฉม

ศูนย์การค้าแนวใหม่ ที่มีคอนเซ็ปต์รวมเอาศูนย์การค้าและสวนสนุกเข้าไว้ด้วยกันแบบฟิน

คูณสอง แถมโดดเด่น ไม่เหมือนใคร ที่ไม่ได้มีแค่การช็อปปิ้งและมาทานอาหาร แต่มีดี

มากกว่านั้น ชิลไปไหนได้ไปส ารวจมาแล้ว ตามมาดูรีวิวกันเลย 

  Harbor Pattaya นั้นหาไม่ยากเลย เดินทางสะดวก ขับรถมาถนนเส้นพัทยา

กลาง (ถัดจากฟู้ดแลนด์พัทยา) แถมด้านหน้าห้างโดดเด่นด้วยการดีไซน์ตัวอาคารท่ีมี

ลักษณะเป็นเกลียวคลื่น “Origami Wave” ดูแปลกตา ดึงดูดให้ใครที่ผ่านไปผ่านมาเป็น

ต้องสะดุดตา หยุดแวะเข้ามาเดินเล่นเช็คอินกันสักหน่อย 
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  จุดแรกที่เราจะพาไปเช็คอิน แค่เดินเข้ามาก็สัมผัสได้ถึงความสนุก เพราะต้องมา

สะดุดกับเจ้า Iron Man ตวัใหญ่ยักษ์ 

ตรงบริเวณชั้น G สาวกไอออนแมน

อย่างเราเลยไม่พลาดที่จะแวะไปแชะ

ภาพอวดเพื่อนสักหน่อย และที่เก๋คือเรา

สามารถเดินขึ้นไปด้านบนโผล่หน้า

ถ่ายรูป สวมวิญญาณเป็นไอออนแมน

เท่ห์ๆ ได้ด้วยนะ  

มีมุมโซฟากลางห้างให้นั่งพักเหนื่อยด้วยนะ  

  เดินขึ้นบันไดเล่ือนถัดมาที่ช้ัน 1 ก็

ต้องร้องว้าว กับโซนร้านอาหารนานาชาติ ที่

ต้องร้องว้าวก็เพราะว่าแต่ละร้านนั้นแปลก

ใหม่ หลากหลายความอร่อยแบบต้นต ารับ

ที่ห้ามพลาดมาลองชิม บางร้านเป็นสาขาแรกในประเทศไทยอีกด้วย งานนี้ชิลไปไหนเลย

ไม่รอช้า ขอไปอ่ิมอร่อยฟินๆ กับ 6 ร้านเด็ดห้ามพลาด  
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  หลังจากอ่ิมอร่อยแล้ว เราก็

เดินเล่นกันเพลินๆ สายตาก็มาสะดุด

กับเจ้า LED Slider    สไลเดอร์ 

กลางห้างแห่งแรกในประเทศไทย ให้

เล่นกันแบบฟรีๆ ไม่จ ากัดรอบ เด็กๆ

มาต่อแถวเล่นกันสนุกสนานเลยค่ะ 

  เดินเล่นกันเพลินๆ มาจนถึงชั้น 5 จะ

เป็นโซนส าหรับเด็กและครอบครัว 

ส าหรับชัน้นี้ชิลก็ได้ไปเดินส ารวจมาจน

ทั่ว น่าพาเด็กๆท่ีบ้านมาเที่ยวเล่นจริง

จริง กับโซน Kidzoona & Molly 

Fantasy 

 

  สนามเด็กเล่นในร่มมีเครื่องเล่น

ใหม่ล่าสุด ต้นต ารับจากประเทศญี่ปุ่น ที่จะ

ท าให้เด็กๆ สนุกสนานกันตลอดทั้งวันไม่มี

เบื่อแน่นอน 

 

นั่งม้าหมุนน่ารัก ถ่ายรูป 

กับเครื่องเล่นเพลินๆ เด็กๆชอบกัน

สุดๆ  
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ถัดมาไม่ไกลกันจะพบกับ Mario Land โซนส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่ช่ืนชอบเกมส์ 

Arcade ทั้งรถแข่ง เกมส์คีบตุ๊กตา และอ่ืนๆอีกมากมาย เล่นสนุกๆ วัดฝีมือกันเบาเบา 

ใครเก่งก็ได้ของรางวัลไปเลย 

        
  หลังจากยืดเส้นยืดสายร่างกายกันแล้ว ก็ไปเสริมทักษะพัฒนาสมองกันต่อที่

โซน Learn & Play อยู่ที่ชั้น 6 และ 

7 เป็นสถาบันส่งเสริมทักษะและ

ความรู้ต่างๆ ท้ังกีฬา ดนตรี ศิลปะ 

ภาษา ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก 

เป็นสถาบันการเรียนการสอนที่มุ่งเสริม 

IQ และ EQ ไปพร้อมๆ กัน เช่น 

Juno Park Town สอนเชาว์ปัญญา

และพัฒนาการเด็ก, Artino & 

Cookcool โรงเรียนศิลปะสร้างสรรค์

แนวครีเอทีฟอาร์ตและพัฒนาทักษะ

หลากหลายด้าน ผ่านการท าอาหารเมนูสร้างสรรค์ และสถาบันชั้นน าอีกมากมาย 
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  ความสนุกยังไม่หมดเพียง

เท่านี้ เรามาฟินกันต่อที่ Jump 

XL ลานแทรมโพลนีสดุฮติ มากระโดด

โลดเต้นกันแบบฟรีสไตล์ แถมได้ยืด

ตัวเพิ่มความสูง กับลานแทรมโพลีน 

ที่ฮิตสุดๆ ในเมืองนอก มาเปิดสาขา

แรกในประเทศไทยที่นี่แล้ว ระหว่าง

กระโดดเล่นก็มีเพลงฮิพฮอพเปิดคลอ 

ยิ่งเพิ่มความมันส์เข้าไปใหญ่   

  แต่หากใครชอบความท้าทาย ก็ไปทดสอบความแข็งแกร่งกันที่ Ninja Warrior 

Course ตะลุยกับ 9 ด่านแอดเวนเจอร์สุดท้าทาย กติกาก็ง่ายมาก ผู้เล่นต้องตะลุยให้ครบ 

9 ด่าน โดยที่เท้าห้ามแตะพื้น ส าหรับชิล...แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยล่ะค่ะ        

   มาจนถึงไฮไลท์เด็ดที่เราอยากมาลอง
สัมผัสกันสุดๆ ในวันนี้อย่าง Harbor 

Land ดนิแดนมหาสนกุ สไตล์ 

Edutainment ส าหรับครอบครัว 

สนุกสนานและได้ความรู้ไปพร้อมกัน 
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       สนามเด็กเล่นในร่มระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เครื่องเล่นน าเข้าจาก

ยุโรปผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดจาก Euro Standard ที่มาเล่นฟินๆ แบบไม่ต้อง

เกรงกลัว ใครชอบเครื่องเล่นแนวแอดเวนเจอร์ห้ามพลาด 

   

  ต้องซื้อบัตรที่เคาน์เตอร์ Check In 

ด้านหน้าพร้อมรับสายรัดข้อมือก่อนเข้าไปใน

ดินแดนมหาสนุก 

เดินเข้าไปส ารวจด้านใน มี

หลากหลายโซนให้เลือกเล่นอย่าง Harbor 

Adventure ให้เด็กๆ ได้ผจญภัย ปีน

ป่ายไปกับเครื่องเล่นแอดเวนเจอร์สุด

มันส์ เช่น ซิปไลน์จิ๋ว การทรงตัวบน

สะพานไม้ และอีกมากมาย 

Harbor Racing เอาใจเด็กๆ ที่ชอบ

ความเร็ว ไม่ว่าจะเป็นป่ันจักรยาน

ทรงตัว, โรลเลอร์เบลดและสกู๊ตเตอร์ 
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  Harbor Cosplay เสริม

ความมั่นใจเด็กๆ กับแปลงโฉม

ตัวเองด้วยชุดการ์ตูนแฟนตาซี ทั้งเจ้า

หญิงและตัวการ์ตูนน่ารักมากมาย 

   

 

นอกจากนี้ ใน Harbor 

Land ยงัมี Coral Cafe’ คาเฟ่น่ารัก

ให้มานั่งพักทานขนมและเครื่องดื่มกัน

เพลินๆ ระหว่างรอเด็กๆ สนุกสนานกัน 

   

 

 

ถัดมาที่โซนด้านในสุดยังมี

ความสนุกสุดมันส์ซ่อนตัวอยู่อย่าง โซน 

Play Structure สนุกกับสไลเดอร์และ

ตะลุยฐานแอดเวนเจอร์สุดมันส์มาในธีม

ใต้ท้องทะเล สีสันสดใส มีให้เลือกเล่น

กว่า 20 แบบ ชิลได้โอกาสเลยเข้าไป

เล่นสักหน่อย มีอะไรน่าสนุกในนี้บ้างมา

ดูกัน 

 



 
 

8 

   

Donut Slide สไลเดอร์สุดมันส์

เป็นที่ช่ืนชอบของเด็กๆ โดยต้องนั่งบนห่วง

ยางโดนัทแล้วสไลด์ตัวลงมาจากด้านบน 

 

  ภูเขาไฟสไลเดอร์ ให้เด็กๆ ได้ปีน

ภูเขาไฟจ าลองแล้วสไลด์ตัวลงมาด้านล่าง

บนสไลเดอร์ยาวเหยียด 

 

 

     เครื่องเล่น Shooting กับฐานโจร

สลัด ยิงบอลให้เข้าห่วง เสริมทักษะ

ความแม่นย ากันสักหน่อย 

 

 

ยิงโจรสลัดจนพอใจแล้ว ก็มาสไลด์

ตัวไปกับสไลเดอร์สีส้มสุดจี๊ด อย่าง Lava 

Slider จากชั้นบนสุดลงมาล่างสุด 
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    เปล่ียนจากสไลด์ตัวมา

กระโดดเด้งดึ๋ง สุดเสียวไปกับ

เครื่องเล่น Jumping อันนี้ชิ

ลขอยอมแพ้ ปล่อยให้น้องๆ เล่น

สนุกกันดีกว่า 

 

  มาถึงเจ้า Wavy สไลเดอร์รูปคล่ืน

ยักษ์ท่ีสูงที่สุด มาที่นี่แล้วห้ามพลาดเด็ดขาด 

 

 

 

 

 

 

ราคาบตัร Harbor Land 
 

เด็กเล็กสูงไม่เกิน 105 ซม. 250 บาท 

เด็กโตสูงตั้งแต่ 105-150 ซม. 330 บาท 

ผู้ปกครอง150 บาท 

::สามารถเล่นได้ 3 ชั่วโมง:: 

  วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เด็กโตจะคิดราคา 380 บาท (เด็กอายุต่ า

กว่า1 ขวบ เข้าฟรี) 
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  นอกจากนี้ยังมีร้านของ

เล่นชั้นน าอย่าง ToyRUs และ 

AlphaKid ที่ชิลเห็นแล้วต้องรีบ

เข้าไปเดินส ารวจทันที ย้อนวัยซน

ไปกับสารพัดของเล่นทั้งโมเดลตัว

การ์ตูนโมเดลกระดาษ เลโก้ 

ตุ๊กตาบาร์บ้ี และของเล่นเสริม

เชาว์ปัญญา 

 

   

   ขึ้นบันไดเลื่อนจากชั้น 2 มา

ก็เจอเลย สวรรค์ของคนรักของเล่น 

 

 

 

  ที่  Harbor ยั ง มี  Max 

Value ซูเปอร์มาเก็ตสารพัดสินค้า

น าเข้าจากญี่ปุ่น ทั้งอาหารสด ผัก 

ผลไม้ ข้าวกล่องเบนโตะสไตล์

ญี่ปุ่นของใช้ภายในบ้าน ให้คุณ

แม่บ้านได้มาเดินช็อปกันเพลินๆ 

ตอนเย็นอีกด้วย 

  เดินส ารวจ เดินเล่นกันจน

เพลิน เผลอแป๊ปเดียว หมดเวลา

ไปครึ่งวันเต็มๆ ต้องกลับซะแล้ว ส าหรับใครท่ีอยากมาสัมผัสกับช็อปป้ิงมอลล์สุดชิคแห่งนี้ 
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ที่ไม่ได้มีแค่การมาเดินช็อปปิ้งและทานอาหาร แต่สามารถมาสนุกครบรส จบในที่เดียว ทั้ง

เดินเที่ยว ช็อป ชิม ชิล และสนุกสุดมันส์ ต้องแวะมาเช็คอินที่ Harbor Pattaya เลยจ้า  

 

Harbor Pattaya   

www.harbor.co.th 

 

เวลาเปิดท าการ  

เปิดทุกวัน  จันทร์ – ศุกร์     เวลา 10.00 – 22.00 น.                

      เสาร์ – อาทิตย์   เวลา   9.30 – 22.00 น. 

ที่ตั้ง พัทยากลาง (ถัดจากฟู้ดแลนด์พัทยา) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์  081-377-0101 

 
ไวรัส RSV ภัยร้ายที่มากกว่าโรคหวัด 

   ไวรัส RSV เป็นไวรัสซ่ึงท าให้คุณพ่อคุณแม่กลัวมาก เนื่องจาก

ไวรัส RSVยังไม่มีทั้งยารักษาและวัคซีนป้องกัน และไวรัส RSVมักแพร่ระบาด

ในช่วงฤดูฝน www.Rakluke.comเลยขอน าเรื่องไวรัส RSV ไวรัสร้ายตัวนี้มาบอก

กล่าวกันอีกครั้งค่ะ 

 

 

 

 

 ไวรัส RSV คืออะไร  

 Respiratory Syncytial virus หรือ RSV เป็นเชื้อไวรัสที่รู้จักกันใน

วงการแพทย์มานานแล้ว ไวรัส RSVพบครั้งแรกเมื่อปี 1955 (พ.ศ. 2498) มี

การตรวจพบในลิงชิมแปนซีที่เกิดอาการป่วยจากหวัด ต่อมาไม่นานก็พบว่า

http://www.harbor.co.th/
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สามารถติดต่อได้ในมนุษย์ และเป็นสาเหตุของอาการหรือโรคติดเชื้อในระบบ

ทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กเล็ก 

 ร่างกายได้รับไวรัส RSV ได้อย่างไร 

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าไวรัส RSV จะพบมากและเจริญเติบโตได้ดีในช่วง

ที่มีอากาศชื้นโดยเฉพาะหน้าฝน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ไวรัส RSV 

ติดต่อกันได้ง่ายเพียงการสัมผัสใกล้ชิด หรือสัมผัสสารคัดหล่ังทางตาหรือจมูก 

และทางลมหายใจ ดังนั้นในเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นหวัดจึงเสี่ยงต่อการรับและ

แพร่กระจายเชื้อไวรัสนี้มาก และเด็กเล็กสามารถได้รับเชื้อไวรัสได้ตั้ งแต่แรกเกิด

เลยทีเดียว โดยเชื้อไวรัส RSV มีระยะฟักตัวประมาณ 2 – 6 วัน 

 ไวรัส RSV ท าให้เกิดอาการอย่างไร 

  RSV ก่อโรคในทางเดินหายใจ แบ่งอาการเป็น 3 กลุ่มคือ 

• ทางเดินหายใจส่วนต้นอักเสบ ท าให้มีอาการคล้ายหวัด มีไข้ ไอ น้ ามูก

ไหล คออักเสบ 

• ทางเดินหายใจส่วนล่างอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ หลอดลมฝอยอักเสบ ซ่ึง

มักเป็นในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี 

• บางรายมีอาการรุนแรง ไข้สูง หอบเหนื่อย ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก ไวรัส RSV 

ตั้งแต่ 40 –90 % รวมไปถึงปอดบวม 

  อาการรุนแรงมากในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี 

  กลุ่มอาการตายเฉียบพลันในทารก (sudden infant death 

syndrome, SIDS) พบการตายโดยไม่ทราบสาเหตุ 

  แต่สงสัยว่าไวรัส RSV อาจมีส่วนร่วมด้วย 

 ไวรัส RSV ต่างจากหวัดธรรมดาอย่างไร 

  เด็กที่เป็นหวัดธรรมดาจะมีอาการไข้ ไอ จาม น้ ามูกไหล กินน้ า กินนมได้ 

อาจกล่องเสียงอักเสบ หลอดลมอักเสบ ไอแบบมีเสมหะร่วมด้วย ซ่ึงจะหายได้

ใน 5-7 วัน แต่อาการที่เกิดจากไวรัส RSV มีอาการหอบ เหนื่อย บางคน



 
 

13 

หอบมากจนเป็นโรคปอดบวม หายใจหอบจนอกบุ๋ม หายใจแรงจนหน้าอกโป่ง 

หายใจออกล าบาก หรือหายใจมีเสียงวี้ดแบบหลอดลมฝอยอักเสบ บางรายไอ

มากจนอาเจียน ซึมลง ตัวเขียว กินข้าว กินน้ า กินนมไม่ได้ 

 รักษา ไวรัส RSV อย่างไร  

  ตอนนี้ไม่มีวัคซีนที่ใช้ป้องกัน ไวรัส RSV รวมถึงไม่มียารักษาโดยเฉพาะ 

ดังนั้นเมื่อเด็กได้รับไวรัสนี้จึงต้องรักษาตามอาการ เช่น ระวังการขาดน้ าเพราะจะ

ยิ่งท าให้เสมหะเหนียวข้นและเชื้อลงปอด อาจต้องใช้ยาพ่นร่วมกับ oxygen 

เพื่อช่วยขยายหลอดลม รับประทานยาลดไข้ตามอาการทุก 4 – 6 ชั่วโมงพร้อม

กับเช็ดตัวลดไข้ นอนพักผ่อนเยอะๆ ร่างกายก็จะฟื้นตัวอย่างช้าๆ ใช้เวลา

ประมาณ 7 – 14 วัน จึงจะหาย แต่หลังจากหายแล้ว หลอดลมและถุงลมฝอย

ของเด็กจะมีอาการอักเสบได้ง่ายเมื่อติดเชื้อครั้งใหม่ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแล

เป็นพิเศษทั้งเรื่องอาหารและการออกก าลังกายในช่วงอากาศเปล่ียนแปลง 

 แนวทางการป้องกัน ไวรัส RSV 

การป้องกันคือ การล้างมือให้เด็กเล็กบ่อยๆ และพี่เล้ียงเด็กก็ต้องล้างมือบ่อยๆ 

เช่นกัน เมื่อมีเด็กป่วย หากเป็นไปได้ให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน แต่หากไม่

สามารถรับกลับบ้านได้ ให้แยกเด็กและแยกเครื่องใช้ของเด็กป่วยออกจากเด็ก

ปกติ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 

  ไวรัสตัวนี้น่ากลัวนะคะ เพราะถ้ามองเผินๆ คุณพ่อคุณแม่อาจจะคิดว่าน้องเป็น

หวัดธรรมดา แต่ถ้าไม่สังเกตอาการให้ดีและปล่อยไว้นานอาจจะกลายเป็นโรคร้ายที่

อันตรายต่อชีวิตเด็กๆ ได้ค่ะ ที่น่ากลัวกว่านั้นคือ มีโอกาสที่จะเกิดซ้ าอีกได้ถ้าน้องๆ 

ร่างกายอ่อนแอ ซ่ึงจะกระตุ้นอาการหอบจนท าให้เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

ในที่สุดค่ะ 

ที่มาจาก : www.rakluke.com. 
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 โรงเรียนได้มีการตั้งจุดคัดกรองเด็กเบ้ืองต้นก่อนเข้าโรงเรียนตามมาตรการป้องกัน

อย่างเคร่งครัด จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน เรื่องโรคมือ เท้า ปาก โดยจะมีการ

ตรวจมือ และช่องปาก วัดไข้เด็กด้วยเครื่องวัดไข้ และให้เด็กๆ และผู้ปกครองล้างมือด้วย 

เจลล้างมือแอลกอฮอล์ทุกครั้ง หากพบว่าเด็กเข้าข่ายติดเชื้อ ขอให้ผู้ปกครองน าเด็กกลับบ้าน 

เพื่อความปลอดภัยจากโรคของเด็กๆ ทุกคนนะคะ 

 ขอแจ้งผู้ปกครอง ในช่วงนี้โรคมือ เท้า ปากได้กลับมาระบาดอีกครั้ง ทางโรงเรียน

จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านไม่ขึ้นอาคารเรียน เพื่อป้องกันการติดเชื้อของเด็กๆ 

ขอให้ผู้ปกครองอยู่ในบริเวณที่ทางโรงเรียนได้ก าหนดไว้ให้ หากประสงค์จะติดต่อ 

ครูประจ าชั้น ขอความกรุณาผู้ปกครอง ติดต่อที่ห้องธุรการหรือครูเวรนะคะ 

 

 

ผู้ปกครองสามารถช าระค่าเทอม โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้ 

1. โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร  ดังนี้ “ชื่อบญัชโีรงเรยีนอนุบาลแสงอารยี์” 

- ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ  

  เลขที่ 153-2-05443-2      

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

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่ง Fax มาที่ 02-872-7830 หรือ  
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E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 

2. ผู้ปกครองสามารถช าระด้วยเงินสด หรือด้วยบัตรเครดิตที่โรงเรียนได้ค่ะ 

และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งนะคะ 

กรณีผู้ปกครองที่ฝากค่าเล่าเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรียก

ใบเสร็จรับเงินจากบุคลากรท่านนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบค่ะ 

และส าหรับผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 3 ที่ต้องการขอใบรับรองการเรียน ต้องช าระ

ค่าเรียนทั้งหมดก่อนนะคะ และสามารถขอใบรับรองได้ไม่เกินคนละ 2 ใบ หากต้องการ

เพิ่มเติมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายใบละ 100 บาทค่ะ  

 ขอประชาสัมพันธ์ ส าหรับผู้ปกครองที่พาเด็กไปใช้บริการ รพ.บางปะกอก 1 และ 

รพ.ราษฎร์บูรณะ จะได้รับส่วนลดค่ารักษา 10%(กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล โรงเรียน ที ่

เวชระเบียน เพื่อขอรับส่วนลดได้ค่ะ 

 

 

 วันพุธท่ี 6 กันยายน 2560 ครูแหม่มและครนูก เข้าร่วมงานมหกรรมรวมใจปฐมวยั

สร้างชาติ ณ. ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์

ราชการและคอนเวนชั่นเซน็เตอร์ แจ้งวัฒนะ 

 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ครูแหม่มและครูนก เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ (๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ณ. 

หอประชุม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
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 วันศุกร์ที่ 15 ถึงวันอาทิตย์ 17 กันยายน 2560 ครูกุ๊กและครูออม เข้ารับการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการ

เรียนการสอน ณ. โรงแรม Grand Howard Hotel 

 

 

 

 เรื่องการจอดรถรับ-ส่งนักเรียน  

  ผู้ปกครองสามารถรับ-ส่งนักเรียนกับครูเวรโดยไม่ต้องลงจากรถ ได้ที่

ประตูโรงเรียนทั้งฝ่ังอนุบาลและฝั่งเตรียมอนุบาล หากมีความประสงค์จะจอดรถ สามารถจอด

ได้ที่ตลาดนัด ถึง 10.00 น.โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

  กรณีโรงเรียนมีกิจกรรม ผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ ถึงเวลา 12.00 น. 

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ ที่ ตลาดนัด, สเต็กลุงหนวด(ปากซอยประชาอุทิศ29), ปั๊มแก๊ส 

(เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร อยู่ฝั่งเดียวกับโรงเรียน)  

หมายเหตุ : -  ผู้ปกครองที่จะจอดรถในสภานที่ดังกล่าวไว้ข้างต้น สามารถมาขอรับ

สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ได้ที่ห้องธุรการนะคะ 

- ผู้ปกครองต้องติดสติ๊กเกอร์โรงเรียนที่กระจกหลังของรถ  

   ขอความร่วมมือ กรณีจอดรถริมก าแพงหน้าโรงเรียน สามารถจอดได้ไม่

เกิน 15 นาที และขอความกรุณาดับเครื่องยนต์ของท่านให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้

นักเรียนได้รับควันจากท่อไอเสียรถยนต์ค่ะ 

 โรงเรียนขอความร่วมมือในการช่วยกัน แก้ปัญหาจราจรตดิขดัในชัว่โมงเรง่ดว่น คือ

ช่วงเช้าและเย็น ที่ผู้ปกครองมารับ-ส่งนักเรียน โดยขอความกรุณาไม่จอดรถริมก าแพง

โรงเรียน เพื่อให้รถสวนทางกันได้ จึงขอความร่วมมือ ดังนี้ 
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1.  ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00-09.00 น. ผู้ปกครองสามารถจอดรถชั่วคราวเพื่อส่ง

เด็กได้ที่ประตูทั้งสองฝ่ังได้แก่ ฝ่ังโรงเรียนและฝ่ังสระว่ายน้ า โดยจะมีครูเวร รอรับเด็กไป

ส่งที่ห้องเรียน  

2. ช่วงเลิกเรียน ตั้งแต่เวลา 14.40-17.00 น. จะมีครูเวรที่ประตูทั้งสองฝ่ังเช่นกัน 

ได้แก่ ฝ่ังโรงเรียนและฝ่ังสระว่ายน้ า โดยครูเวรจะประกาศเรียกเด็กลงมาหา และพาไปส่งที่

ผู้ปกครอง 

3. กรณีที่โรงเรยีนมีกจิกรรมตา่งๆ ท่านสามารถจอดรถได้ที่ตลาดนัด และ ป๊ัมแก๊ส

ฝ่ังเดียวกับโรงเรียน เลยซอยประชาอุทิศ 29 ไปนิดเดียวค่ะ 

หมายเหตุ  

- กรณีท่านมีความประสงค์จะพูดคุยกับครูประจ าชั้น กรุณาน ารถไปจอดที่ตลาดนัดได้ถึง 

10.00 น.โดยไม่มีค่าจอดรถ (ผู้ปกครองต้องติดสติ๊กเกอร์โรงเรียนที่กระจกหลังของรถ) 

ผู้ปกครองสามารถมาขอสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ได้ฟรีท่ีห้องธุรการค่ะ 

 โรงเรียนขอแจ้งเส้นทางลัด ดังนี้ 

- ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได้ 

- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 33 หาก

เลี้ยวซ้าย ออกซอยสุขสวัสดิ์ 62 ได้ค่ะ 

 จุดรับ-ส่งนักเรียน 

    ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน ไม่ขึ้นอาคารเรียน ให้รับ-ส่ง

นักเรียนในบริเวณลู่จักรยานที่ทางโรงเรียนก าหนดไว้ให้ ขอบคุณในความร่วมมือนะคะ 

 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงและซ่อมแซมจุดต่างๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 

- ติดรูปธงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ห้องเตรียมอนุบาล 2 

- ซ่อมประตูเลื่อนฝั่งเตรียมอนุบาล 

- เปล่ียนหลอดไฟศาล 

- เปล่ียนหลอดไฟตรงระเบียง 
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- ซ่อมหลังคารั่วฝั่งเตรียม 

- ซ่อมหลังคารั่วลานกิจกรรม 

 

 
- 

 

 

 โครงการ Happy to learn English จัดกิจกรรมในตอนเช้าโดยครูต่างชาติ น า

เด็กเต้นประกอบเพลงภาษาอังกฤษ เล่านิทานภาษาอังกฤษ โดย T.Joy และจัดกิจกรรม

ภาษาอังกฤษวันละค า โดยจะมีเด็กอาสามาถือบัตรค าภาษาอังกฤษ ออกเสียงและบอก

ความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และมีการจัดกิจกรรมให้เด็กๆ เล่นเกมหาค าศัพท์ 

 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี จัดกิจกรรมให้เด็กได้ออกก าลังกาย และมีการตรวจ

สุขภาพเด็ก ในช่วงเข้าแถวในตอนเช้าค่ะ 

 โครงการปลอดภัยไว้ก่อน จัดกิจกรรมซ้อมติดรถให้กับเด็กๆ สอนวิธีการเปิดรถ

ด้วยตัวเอง และการขอความช่วยเหลือเมื่อตนเองติดอยู่ภายในรถ ทั้งรถตู้โรงเรียนและ

รถยนต์ค่ะ 

 โครงการหนุน้อยสุขภาพดี จัดกิจกรรมให้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง 7 
ขั้นตอน และให้เด็กๆได้เต้นเพลงล้างมือ 7 ขั้นตอน ในช่วงเข้าแถวในเช้าด้วยค่ะ 
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 โครงการพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมพี่จิตอาสา โดยพี่ๆจิตอาสาจะยืนรอรับน้องๆ 

และเพื่อนๆ เพื่อพาไปส่งเข้าอาคารเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ มีน้ าใจและได้รู้จักการ

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันค่ะ 

 สอบปลายภาคของภาคเรียนที่ 1/2560 ดังนี้ 

- จันทร์ ที่ 18 – พุธ ที่ 20 สิงหาคม 2560 สอบของครูต่างชาติ 

- พฤหัสบดี ที่ 21 – ศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม 2560 สอบของครูไทย 

 โครงการ ครูเก่ง เก่ง ดี มีสุข ได้จัดกิจกรรม English Camp Trip ในวันที่ 27-
29 กันยายน 2560 ที่ หาดสอ กิจการสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หาดสอ กรม

สรรพาวุธทหารเรือ 
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รายการอาหารกลางวนั ประจ าเดอืน กนัยายน พ.ศ.2560 
รายการอาหารประจ าสัปดาห์ที่ 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่งบา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.4 ก.ย. 60 บะหมี่น้ า 
นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร ์

ข้าวสวย+ต้มซุปไก่+ลอดช่อง

น้ ากะทิ 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ไข่เจียว 

ใส่แครอท+น้ าซุป 

อ.5 ก.ย. 60 
ข้าวต้ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืดเต้าหู้

ผักกาดขาว+ไส้กรอกทอด+

ถั่วเขียวต้มน้ าตาล 

ผลไม ้
มาม่าผัดใส่ปูอัด+ 

น้ าซุป 

พ.6 ก.ย. 

60 

ซุป

มักกะโรนี 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร ์

สอดไส้ครีม 

ข้าวราดหน้าไก่+น้ าซุป+สาคู

เปียก 
ผลไม ้

ข้าวสวย+แตงกวา 

ผัดใส่ไข่ 

พฤ.7 ก.ย. 

60 

ข้าวสวย+ 

ไข่เจียว 

ใส่ต้นหอม 

นม UHT+ขนมปัง

ทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืด 

หัวไชเท้า+ปูอัดนึ่ง+ฟักทอง

แกงบวด 

ผลไม ้
ข้าวสวย+ไก่ทอด

กระเทียม+น้ าซุป 

ศ.8 ก.ย. 60 

ข้าวสวย+

แกงจืด

สาหร่าย 

นม UHT+ขนมปัง

แครกเกอร ์

ก๋วยเตี๋ยวน้ าลูกชิ้นปลา+วุ้น

น้ าหวาน 
ผลไม ้ ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น 

รายการอาหารประจ าสัปดาห์ที่ 2 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่งบา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.11 ก.ย. 60 เกี้ยมอี๋น้ า นม UHT+ขนมไข่ 

ข้าวสวย+หมูบะช่อทอด+

แกงจืดผักกาดขาว+ 

รวมมิตร 

ผลไม ้
ข้าวสวย+ไส้กรอก 

ผัดซอส 

อ.12 ก.ย. 60 

ข้าวสวย+ 

แกงจืด

ไข่น้ า 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข้าวผัดรวมมิตร+น้ าซุป+สาคู

เปียกข้าวโพด 
ผลไม ้ บะหมี่น้ า 
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รายการอาหารประจ าสัปดาห์ที่ 2 (ต่อ) 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่งบา่ย 
อาหารเยน็ 

พ.13 ก.ย. 

60 

ข้าวต้ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ขนมปัง 

เวเฟอร ์

ข้าวสวย+แกงจืดไข่น้ า+หมู

ยอทอด+วุ้นน้ าหวาน 
ผลไม ้ ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า 

พฤ.14 ก.ย. 

60 

ข้าวต้ม+ 

ไข่เจียว 

ใส่แครอท 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืดฟัก+ 

ไก่ทอด+มันต้มน้ าตาล 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ผัดบวบ

ใส่ไข่ 

ศ.15 ก.ย. 

60 
โจ๊ก 

นม UHT+ขนมปัง

แครกเกอร ์

ข้าวสวย+ต้มจับฉ่าย+ 

ถั่วเขียวต้มน้ าตาล 
ผลไม ้

ข้าวสวย+แกงจืด 

เต้าหู้ไข ่

รายการอาหารประจ าสัปดาห์ที่ 3 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่งบา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.18 ก.ย. 60 
ข้าวต้ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ขนมปัง

แครกเกอร ์
ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น+เฉาก๊วย ผลไม ้

ข้าวสวย+ไข่เจียว+ 

น้ าซุป 

อ.19 ก.ย. 60 

ข้าวสวย+ 

แกงจืดวุ้น

เส้น 

นม UHT+ขนมปัง

ทาแยม 

ข้าวต้มทรงเครื่อง+ 

วุ้นน้ าหวาน 
ผลไม ้

ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว+ 

น้ าซุป 

พ.20 ก.ย. 

60 
โจ๊ก 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร ์

สอดไส้ครีม 

ข้าวสวย+ไข่พะโล้+ 

กล้วยบวชชี 
ผลไม ้ ข้าวสวย+แกงจืดฟัก 

พฤ.21 ก.ย. 

60 

ข้าวต้ม+

กุนเชียง

ทอด 

นม UHT+ขนมปัง

ทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืดเต้าหู้ไข่+ 

ไก่ทอด+สาคูเปียก 
ผลไม ้

ผัดมักกะโรนี+น้ า

ซุป 

ศ.22 ก.ย. 

60 

ข้าวสวย+

ผัดผัก

กะหล่ าปล ี

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร ์

ข้าวผัดไส้กรอก+น้ าซุป+วุ้น

น้ าหวาน 
ผลไม ้

ข้าวสวย+กะเพรา 

ไก่สับ+น้ าซุป 
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รายการอาหารประจ าสัปดาห์ที่ 4 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่งบา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.25 ก.ย. 

60 
เกี้ยมอี๋น้ า 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร์ 

บะหมี่น้ าหมูแดง+

ฟักทองแกงบวด 
ผลไม ้

ข้าวสวย+แกงจืด 

เต้าหู้ไข ่

อ.26 ก.ย. 

60 
โจ๊ก 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข้าวอบกุนเชียง+ 

น้ าซุป+วุ้นน้ าหวาน 
ผลไม ้

ก๋วยเตี๋ยวน้ า

ลูกชิ้นปลา 

พ.27 ก.ย. 

60 

ข้าวสวย+ 

แกงจืดไข่น้ า 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร ์

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า+ 

กล้วยบวชชี 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ไก่ผัด

เปร้ียวหวาน+น้ าซุป 

พฤ.28 ก.ย. 

60 

ข้าวต้ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืด

สาหร่าย+ 

ไก่ทอด+เฉาก๊วย 

ผลไม ้
ข้าวสวย+ไข่เจียว 

ใส่ต้นหอม+น้ าซุป 

ศ.29 ก.ย. 

60 

ซุป

มักกะโรนี 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร์ 

ข้าวผัดอเมริกัน+น้ า

ซุป+ลอดช่องน้ ากะทิ 
ผลไม ้

ข้าวสวย+แกงจืด

ผักกาดขาว 

 

 
 

 เรือ่งที ่1 ฝกึลกูนอ้ยวยัอนบุาลควบคมุอารมณก์นัเถอะ 
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ฝึกลกูนอ้ยวยัอนบุาลควบคมุอารมณก์นัเถอะ 

  การฝึกให้เด็กวัยอนุบาลรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองมักจะถูกมองข้ามจากผู้เลี้ยง

ดู เพราะอาจเข้าใจผิดคิดว่าเมื่อลูกน้อยโตขึน้จะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ด้วยตนเอง 

หรือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับทักษะนี้ เพราะมัวแต่มุ่งเนน้ให้ลูกน้อยมี

ความเป็นอัจฉริยะหรือจะท าอย่างไรให้ลูกเก่งเพียงอย่างเดียว                

    ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรอบรมสั่งสอนลูกน้อย โดยใช้ค าพูดที่เข้าใจง่าย 

ชัดเจน และเอาจริง โดยเน้นการปฏิบัติด้วยอย่างสม่ าเสมอ ฝึกให้ลูกน้อยพูด

แสดงออกถึงความรู้สึกเมื่อมีอารมณ์ท่ีไม่พอใจมากกว่าการแสดงพฤติกรรมที่ไม่

เหมาะสม เชน่ ลูกน้อยแสดงความรู้สึกโกรธเมื่อแมไ่ม่อนญุาตให้ไปเลน่นอกบ้าน 

เพราะก าลังสร้างถนน ลูกน้อยจึงแสดงออกโดยการตีแม่ 

  คุณแม่ควรสอนให้ลูกพูดแสดงความรู้สึกว่า “หนูรู้สึกโกรธท่ีคุณแม่ไม่ใหไ้ป

เล่นนอกบ้าน” และคุณแม่ควรหยุดพฤติกรรมของลูกท่ีก าลังตีแม่โดยจับมือลูกไว้

ไม่ให้ท าร้ายแมไ่ด้ และพูดสอนลูกด้วยค าพูดกระชับ มีความหมายตรงและเอาจริงว่า 

“หนูโกรธแมไ่ด้ที่ไม่อนุญาตให้ออกไปเล่นนอกบ้าน แตห่นูตีแม่ไม่ได้” เมื่อลูกน้อย

หยุดพฤติกรรมก้าวร้าวและคลายอารมณ์โกรธแล้ว แม่ควรอธิบายสั้นๆ ถึงเหตุผลที่

ไม่ให้ออกไปเล่นนอกบ้าน เช่น “แม่ไม่ให้หนูออกไปเลน่นอกบ้านเพราะแม่กลัวว่า

หนูจะถูกรถชน” ดีกว่าการประชดประชันผลักไสลูกให้ออกไปพบกับอันตรายนะคะ 

  คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกทักษะการควบคุมอารมณ์อย่างค่อยเป็นค่อยไป เปน็ไป

ในทิศทางเดียวกันและสม่ าเสมอ จนเมื่อลูกเริ่มรู้จักยับยั้งชั่งใจหรือควบคุมอารมณ์

ตนเองจากภายในได้บ้าง ควรชมเชยหรือให้แรงเสริมทางบวก จะท าให้ลูกน้อยรู้สึก

ว่าอยากท าพฤติกรรมที่ดีนี้อย่างต่อเนื่อง 

  นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงความคิดเห็น ร่วมกนัคิด

แก้ไขปัญหา และร่วมกันลงมือท าตามความคิดนั้น จะเปน็การฝึกให้ลูกน้อยได้มี

พัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลมากกว่าการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม 



 
 

24 

ซึ่งเมื่อลูกน้อยสามารถพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์และสงัคมได้ดี จะท าให้ลูกน้อย

สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่โรงเรียนได้และเกิดความมัน่ใจ 

ภาคภูมิใจ และพัฒนาคุณค่าในตนเองได้ค่ะ 

ที่มาจาก : www.maerakluke.com 

 เรือ่งที ่2 จะจดัการความซน…ไมอ่ยูน่ิง่ ของลกูไดอ้ยา่งไร

 
จะจดัการความซน...ไม่อยูน่ิง่ ของลกูไดอ้ยา่งไร 

  เดก็วยั 3 – 6 ป ีจะมีพฤตกิรรมซกุซน อยู่ไม่นิ่งเป็นธรรมชาติ แต่ความ

ซุกซน อยู่ไม่นิ่งจนไปขัดขวางพัฒนาการในด้านอื่นๆ จ าเป็นต้องหาสาเหตุและให้ความ

ช่วยเหลือ สาเหตุที่ท าให้เด็กมีพฤติกรรมดังกล่าวท่ีพบบอ่ย เช่น การเลี้ยงดูที่ปล่อย

ปละละเลยไม่ฝึกฝน ตามใจมากเกินไปจนเด็กเอาแต่ใจตวัเอง คุณพ่อคุณแม่ลองมา

หาวิธีจัดการลูกกันนะคะ  

  ช่วงปิดเทอมหลายบ้านอาจพบปญัหาความซนของลกูๆ กนัใช่มั้ยคะ ก่อนอ่ืน

เลยคุณแม่ควรจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบ เพื่อไม่กระตุ้นความสนใจของลูกน้อย

มากนัก สร้างเสริมความสนใจและสมาธิ โดยให้เล่นของเล่นครั้งละ 1 ชิ้น เมื่อเล่น

เสร็จแล้วควรให้เกบ็ของเดิมให้เรียบร้อย แล้วจึงไปเลือกเล่นชิน้ต่อไป 

  คุณพ่อคุณแม่ควรจัดล าดับขั้นตอนการท ากิจวัตรประจ าวันของลูกน้อยให้เป็น

ระบบและท ากิจกรรมเหล่านีอ้ย่างสม่ าเสมอทุกวัน จะท าให้ลูกน้อยเข้าใจและยอมรับ

http://www.maerakluke.com/
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ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมได้ดี เรียนรู้การท ากจิกรรมง่ายขึ้น และควรจัด

กิจกรรมให้มีความหลากหลาย เพื่อกระตุ้นความสนใจของลูกน้อยให้เกิดสมาธิในการ

เรียนรู ้

  โดยการจัดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวมากก่อน เช่น การออกก าลังกาย 

เพื่อให้เด็กน าพลังงานที่มีอยูอ่ย่างเต็มเปี่ยมมาใช้อย่างสร้างสรรค์ แล้วจึงเบี่ยงเบน

ไปสู่กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวน้อยกว่า เน้นการฟังและการมีสมาธิในขณะท ากิจกรรม 

เช่น ศลิปะ หรือกิจกรรมนั่งเล่น จะท าใหลู้กน้อยสนใจและเรียนรู้กิจกรรมที่มี

เป้าหมายได้ดีขึ้น 

  เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจและหากิจกรรมท าร่วมกับลูกน้อยเพื่อ

ขจัดปัญหาความซนและสานสมัพันธ์ในครอบครัวไปพร้อมๆ กันนะคะ 

ที่มาจาก : www.maerakluke.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.maerakluke.com/
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ลับสมองคณุหน ูอนบุาล 1   

โยงเส้นจับคู่ค าที่รวมกันแล้วมีความหมายตรงกับภาพแล้วอ่านให้ถูกต้องด้วยนะคะ 

 
ลับสมองคณุหน ูอนบุาล 2  

เขียนเครื่องหมาย  รอบค าที่แตกต่างจากค าอื่นในแต่ละแถวได้ไหมเอ่ย 
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ลับสมองคุณหนู อนุบาล 3  

โยงเส้นจับคู่ให้เป็นค า แล้วเขียนค าที่ได้ลงในช่องว่างทางขวามือนะคะ 

 
 

 

ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล 1 

ชื่อผลงาน โรงเรียนของหนู 

เจ้าของ   ด.ช.วิวิธวินท์  พิบูลวิทยากุล (น้องคิว)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ้งเตรยีมอนุบาล 2 (ครตูาล)  

ที่มา   สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน 

 

ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน สัตว์เลี้ยงน่ารัก 

เจ้าของ  ด.ญ.กานต์ชนิต  เภาวะนะ (น้องออมสิน)   

หอ้งอนุบาล 1/4 (ครกูุก๊)  

ที่มา   ครอบครัว 
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ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน สัตว์เลี้ยงในบ้าน 

เจ้าของ  ด.ญ.นัทธมน กาญจนธิรัตน์ (น้องนามิ) 

  หอ้งอนุบาล 2/3  (ครปูุย๋)  

ที่มา   ครอบครัว 

 

 

ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน ห้องในบ้านที่หนูชอบ 

เจ้าของ  ด.ญ.วรัธยาน ์วงศว์ีรธร (นอ้งพั้นช์)  

หอ้งอนุบาล3/3  (ครอูีด๊ สดุา)    

ที่มา  ครอบครัว 

 

 

ตอน.. สอนลกูเรือ่งการปฏบิัตตินต่อญาตผิูใ้หญ ่ 

(Proper behavior with the elderly relatives) 

  การปฏิบัติตนต่อญาติผู้ใหญ่ (Proper behavior with the elderly 

relatives) หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมที่เด็กมีต่อญาติผู้ใหญ่ด้วยความ

เคารพนับถือที่บ่งบอกถึงความสุภาพ การมีมารยาทที่ดีและมีสัมมาคารวะ ซึ่งเป็นแนว

ทางการปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคุณธรรมที่ดีของคนไทย เช่น การไหว้ การ

กล่าวทักทาย การเดินผ่านหน้าผู้ใหญ่ การต้อนรบัและพฤติกรรมต่างๆ ที่เปน็การ

แสดงออกถึงการให้ความเคารพและให้เกียรติผู้ท่ีมีความอาวุโสกว่า การปฏิบัติตนต่อ

ญาติผู้ใหญ่เป็นพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ที่สะท้อนให้เห็นคุณธรรมและจริยธรรมด้าน
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ความสุภาพ การมีมารยาททีดี่และมีสัมมาคารวะ ซึ่งความสุภาพ (Politeness) นัน้

หมายถึง การอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าวรนุแรง 

วางอ านาจข่มขู่ผู้อ่ืนทั้งโดยวาจา และท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันก็ยังคงมีความมั่นใจ

ในตนเอง 

การสอนลกูเรือ่งการปฏบิตัตินตอ่ญาตผิูใ้หญม่คีวามส าคญัอย่างไร? 

  การปฏิบัติตนต่อญาติผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังให้เกิดกบัเด็กปฐมวัย เพราะ

มีความส าคัญ ดังนี ้

֎ เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมและการเรียนรู้วิธีการปฏบิัติที่ดีงามตามวิถีชีวิตของ
สังคมไทยที่เนน้ให้ผู้ที่มีอายุน้อยกว่าปฏิบัติตนในที่แสดงออกถึงความเคารพ การให้

เกียรติ มารยาทท่ีดี และความสุภาพต่อผู้ท่ีมีอายุมากกว่าหรือผู้ใหญ่ ดังนั้น การ

ปลูกฝังคุณธรรมที่ถูกต้องเหมาะสมให้เกิดข้ึนกบัตัวเด็กในระยะแรกเริ่ม จึงมีความ

จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวนี้ถือเป็นคณุธรรมส าคัญท่ีควรส่งเสริม

ให้เกิดกับเด็กปฐมวัยและเด็กในวัยอ่ืนๆ 

֎ ความสุภาพเป็นคูณธรรมพื้นฐานที่คนไทยควรยึดถือเป็นเครื่องปฏิบัติในสังคม ความ
สุภาพอ่อนโยนเปน็กิริยามารยาท การพูดจาทักทาย ที่ผู้ปฏิบัติได้แสดงออกมาให้เห็น

ถึงคุณลักษณะภายในอันดีงาม ได้แก่ การอ่อนน้อมถ่อมตน การพูดคุยด้วยค าที่

ไพเราะอ่อนหวาน ไมม่ีค าหยาบคายเจือปน รู้จักเสียสละ การให้อภัยผู้อ่ืน การรู้จัก

กล่าวขอโทษเมื่อท าผิด หรือการขอร้องให้ผู้อ่ืนกระท าตาม ย่อมเป็นสิ่งที่ต้องการให้

เกิดในทุกชุมชน ทุกประเทศ ถ้าชาติใดหรือชนใด ปฏิบัติตนอยู่ในความสุภาพ 

สังคมย่อมมีความสงบสุขร่มเย็น น่าอยู่ น่าอาศัย ประเทศก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้า

เทียบเท่าอารยประเทศอย่างแท้จริง 

֎ บุคคลที่มีความสภุาพหรือมีสมัมาคารวะต่อผู้ท่ีมีความอาวุโสกว่าหรือมีวัยวุฒิหรือคุณวุฒิ
สูงกว่าจะเป็นที่รักและพึงพอใจแก่ผู้ท่ีพบเห็นหรือเข้ามาสัมผัสด้วย การแสดงออกซึ่ง

ความสุภาพหรือมีสัมมาคารวะเป็นการแสดงออกในสิ่งที่ดีงามตามวัฒนธรรมของคนไทย
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ที่จะต้องอ่อนน้อมถ่อมตน โดยเฉพาะการอ่อนน้อมถ่อมตนให้ความเคารพต่อญาติ

ผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเปน็ญาติผู้ใหญ่ทางพ่อหรือแม่ก็ตาม เด็กควรเรียนรู้วิธีการที่จะปฏิบัติ

ตัวให้เหมาะสม 

֎ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ถือว่า การปฏิบัติตนต่อญาติผู้ใหญ่
เป็นประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับพัฒนาการทางด้านอารมณ์ 

จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่มุ่งให้เด็กปฐมวัยปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมทาง

พระพุทธศาสนา เชน่ การไปท าบุญที่วัด มัสยิด โบสถ ์ฯลฯ และการปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่อาศัยอยู่และความเปน็ไทย เช่น การท าบุญตักบาตร การรดน้ า

ด าหัว ฯลฯ 

֎ การปฏิบัติตนต่อญาติผู้ใหญ่เป็นพฤติกรรมที่เด็กควรได้รบัการฝึกฝนและปลูกฝังให้
เกิดตั้งแต่แรกเริ่ม เชน่ การทักทายผู้ใหญ่ด้วยการไหว้ การพูดจาต้อนรับ เชื้อเชิญให้

เข้าในบ้าน การพูดขอบคุณเมื่อญาติผู้ใหญ่ให้ความเมตตาหรือให้ของ การต้อนรับ

ด้วยการบริการน้ าด่ืม อาหารแก่ญาติผู้ใหญ่ ให้ความสะดวกสบายตามสมควรแก่ญาติ

ผู้ใหญ่ การกราบ การไหว้ในโอกาสต่างๆ หรือการอวยพรด้วยค าพูดที่เหมาะสม ซึ่ง

พฤติกรรมเหล่านี้เด็กปฐมวัยสามารถซึมซบัและเรียนรูไ้ด้จากการให้ประสบการณ์ด้วย

วิธีการต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับพัฒนาการและวัยของเด็ก 

 

 

การสอนลกูเรือ่งการปฏบิตัตินตอ่ญาตผิูใ้หญม่ปีระโยชนต์อ่เดก็อยา่งไร? 

การปฏิบัติตนต่อญาติผู้ใหญ่มีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัย ดังนี้ 

֎ เป็นการวางรากฐานพัฒนาการด้านบุคลิกภาพให้กับเด็กปฐมวัย การปฏิบตัิตนต่อญาติ
ผู้ใหญ่เป็นการปฏบิัติในสิ่งท่ีดีงามท่ีได้รับการปลูกฝังจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุน่

หนึ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการปฏิบัติที่เหมาะสมและได้รบัการยอมรับ ซึ่งคุณลักษณะ

ที่ดีดังกล่าวนี้ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีบุคลิกภาพท่ีดี 
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֎ เป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมหรือสังคมประกิต (Socialization) ให้กับเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของการศึกษาท่ีมุ่งหวังให้เด็กได้รับการถ่ายทอดความรู้ 

ความเชื่อ ทัศนคติที่ดี วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คนรุ่นหลังได้รบัแบบแผนการ

ปฏิบัติที่ถูกต้องและได้รบัการยอมรับจากสังคมที่อาศัยอยู่ ดังนั้นวัฒนธรรมที่ดีงามจึง

ยังคงอยู่ตอ่ไปจากกระบวนการนี ้

֎ ช่วยให้เด็กประสบความส าเรจ็ในชีวิตในด้านต่างๆ ในวัยต่อไป ทั้งทางด้านการเรียน 
การงาน และครองชีวิตตามวฒันธรรมไทย บุคคลทีม่ีวิธีการปฏิบัติที่ดีย่อมได้รับการ

ยอมรับจากสังคม ได้รบัการสนับสนนุช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และบคุคลรอบข้าง ซึ่งจะ

ส่งผลต่อการพัฒนาด้านการศกึษาเล่าเรียน การงาน และชวีิตครอบครัว 

֎ เป็นการส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้มารยาทท่ีดีงามของคนไทย มารยาทของคนไทยที่แสดง
ถึงเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกตา่งไปจากชาติอ่ืนๆ ที่ได้รับการกล่าวขานและชื่นชม เช่น 

การยิ้มให้กันเมื่อพบเจอกัน การแสดงความเคารพต่อกันเมื่อพบกัน การพูดจาทักทาย

ด้วยค าว่า สวัสดี เมื่อพบกัน การต้อนรับและเชื้อเชิญแขกผู้มาเยือนหรือคนที่มาเยือนที่

บ้านหรือมาพักอาศัย การกลา่วค าขอบคุณเมื่อผู้ใหญ่ให้ของ หรือการพูดขอโทษเมื่อ

กระท าผิดพลาดต่อผู้อ่ืน เป็นต้น 

֎ ช่วยลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดข้ึนกับเด็กในอนาคตได้ พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนัที่น าไปสู่การสร้างปัญหาของสังคมและประเทศชาติ ไม่ว่า

จะเป็นพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทกันของนักเรียน นักศึกษา การชกต่อยตีกันของวัยรุ่น 

การพูดจาที่ไม่เหมาะสมต่อคนอื่น การแสดงความก้าวร้าวในรูปแบบต่างๆ ต่อบุคคล

ต่างๆ ฯลฯ พฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหาทางสังคมในปัจจุบันเหล่านี้เป็นผลมาจากการ

วางรากฐานทางด้านพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคมในช่วงปฐมวัย นัน่คือ 

เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ท่ีควรได้รบัการปลูกฝัง กล่อมเกลาจิตใจ อารมณ์ 

และพฤติกรรมที่พงึประสงค์ในช่วงเวลาท่ีส าคัญนี้ ดังนั้น ถ้าเด็กมีพฤติกรรมที่ถาวรใน

ด้านการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อกันและกันแล้ว ย่อมท าให้เด็กมีจิตใจท่ีอ่อนโยน 
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มีมารยาทต่อผู้ใหญ่ รู้จักกาลเทศะในการปฏบิัติตนหรือเขา้พบผู้ใหญ่ พฤติกรรม

เหล่านี้จะส่งผลให้เด็กมีพฤตกิรรมที่เหมาะสมในด้านต่างๆ ที่จะตามมาได้ เช่น ความ

มีวินัย การปฏบิัติตนตามข้อตกลง การท าตามกฎหมาย ความซื่อสัตย์ ฯลฯ 

 

พอ่แม ่ผูป้กครองจะจดักจิกรรมสอนลกูใหป้ฏบิตัตินตอ่ญาติผูใ้หญท่ีบ่า้นไดอ้ยา่งไร? 

  การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่มีผลต่อการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ 

เด็กปฐมวัยต้องการการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่และผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ซึ่งเด็กท่ีได้รบัการ

อบรมเลี้ยงดูด้วยวิธีการที่เหมาะสม เด็กจะเตบิโตอย่างมคีุณภาพ สุขภาพจิตดี และมี

บุคลิกภาพท่ีดี การปลูกฝังคณุธรรมด้านความสุภาพ การมีสัมมาคารวะและมารยาทท่ีดี

ต่อญาติผู้ใหญ่ พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้เกิดกับเด็กได้ตั้งแต่วัยแรกเริ่ม เด็กจะเรียนรู้

และซมึซบัพฤติกรรมจากการอบรมเลี้ยงดูและการปฏบิัติของพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็น

กิริยามารยาท การพูด การแสดงท่าทางต่างๆ ที่เป็นการแสดงออกถึงการมีความสุภาพ 

การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อญาติผู้ใหญ่ นอกจากนี้การฝึกฝนให้เด็กปฏบิัติตนต่อ

ญาติผู้ใหญ่จากสถานการณ์จริง เช่น เมื่อญาติผู้ใหญ่มาเยี่ยมเยียน พ่อแม่ควรฝึกให้

เด็กปฏิบัติต่อญาติผู้ใหญ่ด้วยการกล่าวทักทาย การแสดงความเคารพด้วยการไหว้ การ

ใช้ค าพูดที่สุภาพ การบริการเล็กๆ น้อยๆ ต่อญาติผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้สามารถซึมซับและ

รับรูไ้ด้ตั้งแต่วัยเด็ก และพฤติกรรมที่ได้รบัการปลูกฝังจะมีความมั่นคงถาวรมาก

เพียงใดข้ึนอยู่กับการได้รบัการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอจากผู้ท่ีเป็นพ่อแม่และผู้ใกล้ชิด

เด็ก 

 

ที่มาจาก : http://taamkru.com 
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ห้อง Nursery 1  (ครนูุม่) 

ตอน......หนเูปน็คุณหมอ !! 

น้องพริม  : น้องบอสมา คุณหมอพริมจะฉีดยาให้นะคะ 

น้องบอส  : น้องบอสหายแล้วครับ 

น้องพริม  : หนูเป็นคุณหมอต้องมีหน้าที่ฉีดยานะ 

น้องบอส  : ตรวจอย่างเดียวนะ 

น้องพริม  : ต้องฉีดยาอย่างเดียวนะ ไม่งั้นไม่หายนะน้องบอส 

น้องบอส  :   อ้าว! อยากฉีดก็ฉีดเถอะครับคุณหมอพริม 

น้องพอล  :   ว้าว! คุณหมอพริมสายดุ 

น้องพริม  :   หนูเป็นคุณหมอนะจ๊ะ  555 

ห้อง Nursery 2  (ครตูาล) 

ตอน......ละเมอ.. 

 ในเวลาพักกลางวัน เด็กๆ ทุกคนนอนหลับ สักพักได้ยินเสียงร้องเพลงดังขึ้น ครูจึง

ถามว่า ใครร้องเพลงคะ ?? 

น้องมาร์ติน : (ลุกขึ้นมานั่ง) ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ และยื่นมือท าท่าทาง 

น้องครูตาล : มาร์ติน ท าไมไม่นอนครับ ? 

น้องมาร์ติน : (ไม่ตอบอะไร) นอนลงไปและหลับเหมือนเดิม 

ครูปู  : อ๋อ! เมื่อกี้ละเมอร้องเพลง 555 

ห้อง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......ตกลงทา่กรรเชยีง หรอื กนุเชยีง 

 วันศุกร์มีเรียนว่ายน้ า 

น้องมะตูม : ครูปัดครับ มะตูมเอาชุดมาว่ายน้ าด้วย  

ครูปัด  : OK เดี๋ยวครูชิตมารับไปเรียนว่ายน้ านะคะ ไหนใครอยากไปว่าย 

น้ าบ้างคะ 
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น้องดรากอน 1 : กอนอยากว่ายด้วย 

น้องมะตูม : เราก็จะว่ายท่ากุนเชียงให้ดู 

ครูปัด  : ท่ากรรเชียงค่ะ ไม่ใช่ กุนเชียง 

น้องมะตูม : อ่าว! ไม่ใช่กุนเชียงเหรอครูปัด 555 

ห้อง K.1/2 (ครูบี) 

ตอน.......คณุตา กบั คุณยาย 

 ช่วงเวลาเข้าแถวท ากิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า เด็กร้องเพลงชาติกันทุกคน  

น้องดาลิ้งร้องเพลงชาติตามเนื้อเพลงอย่างถูกต้อง แต่น้องดาลิ้งเป็นเด็กพูดไม่ค่อยชัด มีอยู่ 

1 ท่อน น้องร้องขึ้นมาว่า “อยู่เมืองนนท์” (อยู่ด ารง) เพื่อนๆ และคุณครูหัวเราะด้วยความ

เอ็นดู ^^  

ห้อง K.1/3 (ครไูหม) 

ตอน.......ปกีของปลา !! 

 ในขณะทีเ่ด็กๆ เขียนแบบฝึกหัดคุณครูได้กล่ินเหม็นๆ จึงถามเด็กๆ ว่าใครตดหรือ

เปล่า ? 

น้องเจเจ  : อุ๊ย! เจเจตดเหม็น 

ครูไหม  : เจเจตดหรอคะ ? 

น้องเจเจ   : เจเจตดครับ  

ครูไหม/ครูจ๋า : หัวเราะ 555 

ห้อง K.1/4 (ครกูุก๊) 

ตอน.......หลอ่ ไมห่ลอ่ !! 

น้องช็อปเปอร์ : พี่เปอร์ว่า วินไม่หล่อนะ แต่พี่เปอร์หล่อมาก 

น้องวิน  : ช็อปเปอร์ไม่หล่อหรอก ไม่เห็นจะหล่อเลย 

น้องช๊อปเปอร์ : คุณครูครับ หนูหล่อไหม 

คุณครู  : หล่อสิคะ 

น้องช็อปเปอร์ : (เดินยิ้มกลับไปนั่งที่ของตัวเอง) 
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ห้อง K.2/1 (ครูพงษ)์ 

ตอน.......ผมหงอก ! 

น้องจีจี้  : จินฟาอยู่นิ่งๆ ข้าวติดหัว จะเอาออกให้ 

น้องจินฟา : เสร็จหรือยัง เร็วๆ หน่อย 

น้องเนส  : จินฟาก็อยู่นิ่งๆ สิ จับไม่ได้สักที 

น้องกัปตัน : ผมหงอกละม้ังจินฟา 555  

ห้อง K.2/2 (ครูอีด๊ ปยิมนสั) 

ตอน........ไม่มบีญุ 

 ในขณะที่คุณครูก าลังสอนเรื่องค าตรงข้ามอยู่ ก็มาถึงค าว่าบุญ 

ครูอ๊ีด  : เด็กๆ คะ “บุญ” ตรงข้ามกับอะไรคะ 

น้องปริม  : อ๋อ ไม่มีบุญค่ะครูอ๊ีด 

ห้อง K.2/3 (ครปูุย๋) 

ตอน.......สระ แทง 

ครูปุ๋ย  : ให้เด็กๆ สะกดค าว่า “ก าแพง” พร้อมๆ กัน 

เด็กๆ  : กอ-อ า-ก า   พอ-แอ-งอ-แพง   ก าแพง 

ครูปุ๋ย  : “ก า” มีอะไรเป็นสระคะ 

เด็กๆ  : สระ อ า 

ครูปุ๋ย  : แล้วค าว่า “แพง” ล่ะคะ มีอะไรเป็นสระ 

น้อง X-Box : สระ แทง ครับ 

ครูปุ๋ย  : 555 สระ แอ ค่ะ ไม่มีนะ สระ “แทง” 

เด็กๆ  : 555 

ห้อง K.3/1 (ครปูกุ) 

ตอน.......ตอ้งตอ่เวลา ! 

ครูปุก  : ท าไมน้องดราก้อนมาโรงเรียนสายคะ 

น้องดราก้อน  : ผมฝันว่าก าลังเล่นฟุตบอลครับ 
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ครูปุก  : เกี่ยวอะไรกับการมาสายล่ะคะ  

น้องดราก้อน  : พอจบเกมแล้วทั้ง 2 ทีมเสมอกันครับ เลยต้องต่อเวลาครับ 

ห้อง K.3/2 (ครตูิง่) 

ตอน.......ผลไม ้! 

  เด็กๆ บอกชื่อผลไม้เป็นค าศัพท์ 

น้องจูน  : Mango 

 

น้องเฟิส  : Orange 

 

น้องวินวิน : แอ็คคอต 

 

น้องขุนพล : แอ็คคอตมาจากไหน งงเลย ? 

น้องวินวิน : 555 มุกไง 

 

ห้อง K.3/3 (ครูอีด๊ สดุา) 

ตอน.......โยงค าจบัคู ่

ครูอ๊ีดให้เด็กๆ จับคู่ค าให้ได้ความหมายน้องบัวท าเสร็จก็เอามาส่งครูอ๊ีด 

 

กระ  น้ า = กาน้ า 

กา  เป๋า = กระเปง๋ 

 

ครูอ๊ีด : ท าไม กระ + เป๋า เป็นกระเป๋งเนี่ย ? 


