
สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ปกครองทุกท่าน มาพบกับครู ต้ัมอีก
ครัง้กับเรื่องราวข่าวสารของดนตรีในสายใยละออ วันน้ี
ครูต้ัมมีเรื่องราวและสาระดีๆ เก่ียวกับดนตรีมาฝากอีกเ ช่น
เคยครับ  โดยฉบับน้ีครูต้ัมจะขออันเชิญเพลง เพลงพระราช
นิพนธ์ล าดับที่ ๑๓  ในพระบาทสมเ ด็จพระปรมินทรมหา  
ภูมิพลอดุลยเดช เพลงพรปีใหม่ เ พ่ืออ านวยอวยพรให้แ ก่
ท่านผู้ปกครองทุกท่านมีความสุขทุกท่านตลอดไป
***********************************************

สวัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรด์ิีช่ืนชม ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า   ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวันทุกคืนช่ืนชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรอืงในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดน้ี
ให้ส้ินทุกข์สุขเกษมเปรมปรด์ิี สวัสดีวันปีใหม่เทอญ

ส าหรับ เพลงพรปีใหม่ พระบาทสมเ ด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทาน   
พรปีใหม่แก่บรรดาพสกนิกรไทยด้วยเพลงจึงทรงพระราช
นิพนธ์เพลง "พรปีใหม่" และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธเ์พ็ญศิรินิพนธ์ค าร้อง
เป็นค าอวยพรปีใหม่แ ล้วพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย   
ทุกคน ในวันปีใหม่วันอังคารที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕ โดย 
วงดนตรชีมรมสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และวงสุนทราภรณ์

สายใยละออ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 ประจ าวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ล าปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทรศัพท์ : 054-225089 (อนุบาล)/054-

228015 ต่อ 6540 (ประถม)
facebook;// www.lampanglaor@hotmail.com

สาระน่ารู้  จากครัวละออ

อมรรัตน์  จันทร์เจนจบ ฝ่ายโภชนาการโรงเรียน

ดนตร-ีนาฎศิลป์ ...กับละออ

ครูอภภิพ   พรมมา

วันที่
รายการอาหาร ของ

หวาน/

ผลไม้

ว่างบ่าย
อนุบาล ประถม

25/12/

60

ข้าวสวย + ไข่พะโล้ +
ผัดกะหล่่าปลีปูอัด

ข้าวสวย + ไข่พะโล้ +
ผัดกะหล่่าปลีปูอัด + เย็นตาโฟ

ผลไม้
ขนมปัง +

นมข้น

26/12/

60
เกี้ยมอ๋ีน้่า

เกี้ยมอ๋ีน้่า + 
ข้าวสวย + ผัดถั่วฝักยาว

วุ้นกะทิ กล้วยบวดชี

27/12/

60

ข้าวสวย + ไก่ทอด + 
แกงจืดผัก 3 สี

ข้าวสวย+ไก่ทอด+
แกงจืดผัก 3 สี+ ไส้กรอกผัดซอส

ผลไม้ ซุปมักกะโรนี 

28/12/

60
เส้นหมี่น้่าลูกช้ินหมูสับ

เส้นหมี่น้่าลูกช้ินหมูสับ +
ข้าวสวย + ผัดผักบุ้ง

เฉาก๊วย
ขนมปัง
หน้าหมู

29/12/

60

ข้าวหมูอบน้่าแดง +
ผักลวก + ซุป

ข้าวหมูอบน้่าแดง + ผักลวก +
ซุป + ผัดผักรวม

ผลไม้ ไอศกรีม

เมนูอาหารประจ าสัปดาห์

วันน้ีเรามาท าเมนู “ ไส้กรอกผัดซอส”  กันดีกว่า มีส่วนผสม
อะไรบ้าง ติดตามกันต่อเลยค่ะ
เคร่ืองปรุง 1. ไส้กรอกสโมกก้ี  2. น้ าซุป 3. ซอสมะเ ขือเทศ 
4. น้ าตาลทราย 5. พรกิไทย 6. หอมหัวใหญ่สับ 7. เนยสด    
8. ซีอ้ิวขาว 9. ซอสปรุงรส 10. ข้าวโพดอ่อนหั่นเป็นแ ว่น
กลมๆ  11. ต้นหอมซอย 12. เนยสด
วิธีท า
1. น ากระทะต้ังไฟ ใส่เนยลงไปตามด้วยหอมใหญ่สับ ผัดให้
หอม
2. ใส่ไส้กรอกลงไปผัด ตามด้วยข้าวโพดอ่อน ใส่น้ าซุปลงไป 
นิดหน่อย ผั ดให้ข้าวโพดอ่อนสุก จากน้ันปรุง รสชาติด้ว ย     
ซอสมะเ ขือ เทศ ซีอ้ิวขาว น้ าตาลทราย ซอสปรุงรสและ
พรกิไทยนิดหน่อย ชิมรสชาติแล้วปิดไฟ โรยหน้าด้วยต้นหอม
ซอยค่ะ

เสร็จแล้วค่ะ ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยมากๆ 
เลยค่ะ ลองกลับไปท าทานกันดูนะคะ ส าหรับวันน้ีสวัสดีค่ะ ^^



ข่าวสารรอบรั้ว..... ละอออุทิศ การเรยีนการสอนระดับประถมการเรยีนการสอนระดับอนุบาล

อย่าร าคาญ กับ ค าถามซ้ าซากของเด็กน้อย
เพราะเค้าก าลังเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบๆ ตัว และคุณพ่อคุณแม่ 
คือ ครูคนแรกของเค้า  เด็กน้อยวัยประมาณ 2-3 ขวบ จะ
เริ่มเข้าสู่ช่วงต้ังค าถามเยอะๆ ถามไปเรื่อยๆ ถามนู่นถามน่ี 
คุณพ่อคุณแม่มักจะเจอค าถามซ้ าๆ ท าไมๆๆ วนไปวนมา
อยู่อย่างน้ี
บางคน... ร าคาญ ข้ีเกียจตอบค าถามพวกน้ีวนซ้ าไปซ้ ามา
บางคน... ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ มองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ ปล่อยให้
ถามแล้วถามอีกอยู่น่ัน
บางคน... หงุดหงิดที่เด็กน้อยถามซ้ าไปซ้ ามา เลยตะคอก 
เลยดุลูก
หากเด็กน้อยเข้าสู่ช่วงวัยต้ังค าถาม ลองใช้ช่วงเวลาเหล่า น้ี
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูก
หากเด็กน้อยถามซ้ าไปซ้ ามา ลองต้ังค าถามกลับดู เพ่ือฝึก
ให้เด็กน้อยได้คิดวิเคราะห์ รู้จักการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล
หากเด็กน้อยถามค าถามต่อเน่ืองไปเรื่อยๆ ท าไมอย่างน้ัน 
ท าไมอย่างน้ี ลองฝึกให้เด็กน้อยให้เหตุผล และจับประเด็น
ค าถามให้ได้  อย่าเพิ่งเบื่อเม่ือเด็กน้อยถามซ้ าๆ เพราะน่ีคือ
หน่ึงในพัฒนาการของเด็กน้อยที่ก าลังเติบโต และ เรียนรู้

ท่ีมา : basicskillth

ครูนติยา  เทพนามวงศ์                                                

10 ประโยชน์ของการดื่มน้ าอุ่น
1. ช่วยย่อยอาหาร
2. บรรเทาอาการท้องผูก
3. บรรเทาอาการเจ็บคอ
4. ช่วยรักษาอาการคัดจมูก
5. ช่วยขจัดน้ าหนักส่วนเกิน
6. ช่วยล้างพษิในร่างกาย
7. ช่วยลดอาการปวดประจ าเดือน
8. ปรับปรุงการไหลเวียนโลหิต
9. ช่วยให้แก่ช้าลง
10. ช่วยกระตุ้นการนอนหลับ

ข้อแนะน าในการดื่มน้ าอุ่น ควรด่ืมน้ าอุ่นเสมอ ไม่ควร
ร้อนจนเกินไป เพราะการด่ืมน้ าร้อนอาจเป็นอันตรายต่อ
เน้ือเยื่อในปากและหลอดอาหารได้หลังจากน้ าเดือดแล้ว 
ปล่อยให้เย็นลงสักครู่ จึงค่อยด่ืมด่ืมน้ าอุ่นเสมอหลังจาก
ทานอาหาร หากคุณด่ืมน้ าเย็น ร่างกายจะใช้พลังงานมาก
ข้ึนเพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิ ท าให้ประสิทธิภาพการย่อยอาหาร
ลดลงหลีกเล่ียงการด่ืมน้ าอุ่นหลังการออกก าลังกาย 
เพราะในขณะน้ันร่างกายมีอุณหภูมิสูงมากอยู่แล้ว

ภัสสญา แก้วสุภาพร, ดวงฤดี  ก าลังมาก ครู ฐิติวรรณ สุขป้อม(ครูกุ้ง)

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน พบกับสายใยละอออีกครัง้
นะคะ ช่วงน้ีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลดต่ าลงอีกแล้ว 
เด็กๆ และผู้ ปกครองดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกัน       
ด้วยนะคะ  สัปดาห์หน้าก็จะเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่กันแล้ว และก่อนจะถึงปีใหม่ ก็ยังมีอีกหน่ึง
วันที่ส าคัญของศาสนาคริสต์ น่ันคือ วันคริสต์มาส ซึ่งตรง
กับวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ซ่ึงวันที่ 25 ธันวาคมน้ัน
เป็ นวั นปร ะ สู ติ ขอ งพร ะ เย ซู  ศาสดา แห่งศา สนา
คริสต์ เทศกาลคริสต์มาสจึงเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลอง
วันประสูติของพระเยซู  ดังน้ัน ในวันน้ีถือเป็นวันที่ มี
ความหมายส าคัญต่อชาวคริสต์ทั่วโลก 

วันที่  25 ธันวา คม น้ี โ รง เ รี ยน ไ ด้จั ด กิ จกร ร ม            
วันคริสต์มาสข้ึน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมและความแตกต่างของแต่ละชาติแต่ละศาสนา

วันที่ 29 ธันวาคม กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
จัดให้การเล้ียงสังสรรค์ร่วมกัน มีการแลกของขวัญ        
ให้เด็กๆ ทุกคนได้สนุกสนานร่วมกันและถือเป็นการส่งทา้ย
ปีเก่า 2560 และเพ่ือต้อนรับปีใหม่ 2561
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

เพลง Jingle Bells
*Jingle Bells, Jingle Bells Jingle all the way , Oh what 
fun  it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle Bells, 
Jingle Bells Jingle all the way , Oh what fun  it is to ride 
in a one-horse open sieigh. Dashing through the snow 
in a one-horse open sleigh. Through the fields we go 
laughing all the way. Bells on bob-tail ring making 
spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing 
song tonight.(ซ้ า*)

https://www.facebook.com/hashtag/basicskillth?source=feed_text&story_id=1320166984770520

