
 
 
 

กิจกรรมยิ้มสวยฟันใส 
ในยุคนี้เด็กที่ติดกับการบริโภคอาหาร เด็กส่วนมาก

มักบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์   เช่น  ขนมขบเคี้ยว 
ทอฟฟ่ี ช็อคโกแลต ขนมหวานต่างๆ การที่เด็กทานอาหาร
เหล่านี้เข้าไปจะท าให้เด็กมีปัญหาเรื่องฟันผุ ซึ่งปัญหานี้มัก
เกิดขึ้นกับเด็กช่วงอนุบาลเป็นส่วนมาก การที่จะปลูกฝังให้
เด็กรักการแปรงฟันนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็น สิ่งที่จะช่วยให้
ปัญหาฟันผุลดน้อยลง การที่เด็กจะปฏิบัติได้อย่างสม่ าเสมอ
นั้นต้องมีแรงจูงใจหรือการกระท าร่วมกันเป็นกลุ่ม 

ดังนั้นทางโรงเรียนได้จัดท าโครงการรักษ์สุขภาพ มี
กิจกรรมยิ้มสวยฟันใส   เพ่ือให้เด็กๆ รักการแปรงฟันโดย
เริ่มจากเด็ก ได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนๆ จะเป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กรู้จักดูแลสุขภาพของตัวเอง 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา 
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงพระ

ธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก  เรียกว่า  ปฐมเทศนา ตรงกับวัน
ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๘ วันที่ เรามีพระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆ์  เราเรียกว่าพระรัตนตรัย เราควรไปวัดท าบุญ   
ตักบาตร  เวียนเทียนที่วัด  

วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ า เดือน ๘ เป็นวันที่
พระสงฆ์อยู่ประจ าที่วัดไม่ไปพักแรมที่อ่ืนเป็นเวลา ๓ เดือน 
พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบ าเพ็ญกุศล
ด้วยการเข้าวัดท าบุญใส่บาตร  ฟังพระธรรมเทศนา มีการ
ถวายหลอดไฟหรือเทียนพรรษา  และผ้าอาบน้ าฝนแก่
พระสงฆ ์
ก ิจกรรมวันเข้าพรรษา 

-  ขอ เชิญชวนผู้ ปกครอง ให้ เ ด็ กๆน าข้ า วสาร
อาหารแห้งร่วมท าบุญกับทางโรงเรียนเพ่ือน าไปถวายพระที่
วัดไดต้ั้งแตว่ันที่  8 – 12 กรกฎาคม 2562  
ก ิจกรรมวันภาษาไทย 
ปฐมวัยปีที่ 1     ประกวดระบายสีภาพเด็กไทย 
ปฐมวัยปีที่ 2  ประกวดระบายสีภาพการละเล่นของไทย 
ปฐมวัยปีที่ 3   ประกวดคัดลายมือ 
(รางวัลชนะเลิศอันดับ  1,2  และ 3 รับรางวัลจาก  
ดร.พรรณนารี  ภิรมย์ไกรภักดิ์) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 

 
 
 

 
              

 

 
 

 

 

 

เดือนกรกฎาคม   ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 ๓๔๓  หมู่  ๕  ถนนสุระนารายณ์ 

ต าบลล านารายณ์   อ าเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี  ๑๕๑๓๐ 

โทร. ๐๓๖-๔๖๑๑๗๕, 062-1790511   
www.smkw.ac.th 

ปรัชญา 
รู้วิชาการ  สบืสานคุณธรรม 

อัตลักษณ ์
ใฝ่เรียนรู้  คู่จรรยา 

เอกลักษณ์ 
ครบแหล่งเรียนรู้  คู่ความสะอาด 

ปราศจากอบาย 

กิจกรรมในโรงเรียน 

ให้ผู้ปกครองจัดหาแปรงสีฟันและยาสีฟัน 
 

ด้วยความปรารถนาด ี
โรงเรียนสามัคคีวิทยา 

 

http://www.smkw.ac.th/


 
 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ในเดือนกรกฎาคม 
     เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านสติปญัญาให้เด็กมีความรู้
พื้นฐานในการเรียนเพิ่มมากข้ึนต่อไป   
ระดับปฐมวัยปีที่  ๑  

วิชาภาษาไทย 
 

- เขียนพยัญชนะตามรอยประ ฑ,ฒ,ณ,ด,   
ต,ถ,ท,ธ 

วิชาคณิตศาสตร์  
 

- เรียนรู้ตัวเลขและค่าของตัวเลข  1๑-2๒ 
(เขียนตามรอยประ,วงกลมภาพเทา่กับ
ตัวเลข) 

วิชาภาษาอังกฤษ         - เรียนรู้ตัวอักษร  Ee-Gg, ค าศัพท์ท่ีขึ้นต้น
ตัวอักษร Ee-Gg (เขียนตามรอยประ,โยงเส้น
ตัวอักษรให้สัมพันธ์กับภาพ) 

ระดับปฐมวัยปีที่  ๒  
วิชาภาษาไทย       - ทบทวน ก-ฮ  (, พยัญชนะให้ตรงกับ

ภาพ) 
วิชาคณิตศาสตร์    - เรียนรู้ตัวเลขและค่าของตัวเลข  11-55 
วิชาภาษาอังกฤษ   - อ่านและเขียนค าศัพท์ที่ข้ึนต้นดว้ย

ตัวอักษร  Hh – Ll   
ระดับปฐมวัยปีที่  ๓   

วิชาภาษาไทย       - เขียนค าสระ  อุ  อู  อึ  อือ  มีตัวสะกด 
วิชาคณิตศาสตร์    - หาผลลบ (ผลลัพธ์ไม่เกิน ๑๐) 
วิชาภาษาอังกฤษ   - เรียนรู้ค าศัพท์ที่ข้ึนต้นด้วยตัวอักษร Jj - Zz 

- ค าศัพท์หมวดของใช้ 
 

 

 

 

1. สนทนาซักถามกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวัน 
๒. ดูแลความถูกต้อง และความเรยีบร้อยในสมดุงาน 
๓. ทบทวนความรู้ในเรื่องที่เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
๔. หาหนังสือ ซรีี่ส์ แบบฝึกหัด อ่าน-เขียน เพิ่มเตมิ  
 

 
 
 

 การเรียนการสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนโดย ให้เด็กได้เรียน 
รู้จากประสบการณ์จริงโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  ๕  เพื่อให้เด็กมี 
พัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา 
ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลายดังนี้ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ปฏิทินประจ าเดือนกรกฎาคม  256๒ 
 

 

สัปดาห์ท่ี วัน / เดือน/ ปี หน่วยการเรียนรู้ 
8 1 – 5  ก.ค. 2562 บ้านสุขสันต ์
9 8 – 12 ก.ค. 2562 โรงเรียนของเรา 

10 15 – 19 ก.ค. 2562  วันเข้าพรรษา 
11 22 – 26 ก.ค. 2562 โครงการเห็ด 

ช้ันปฐมวัยปีท่ี 3 12 29 ก.ค. – 2 ส.ค. 2562 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมยิ้มสวยฟันใส 

 
1. หนูควรแปรงฟันตอนไหนบ้าง 
    ตอบ............................................. 
 
2. อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีอะไรบ้าง 
    ตอบ............................................. 

 
กิจกรรมเข้าพรรษา 

 
 1. หนูควรไปเวียนเทียนตอนไหน 
    ตอบ............................................. 
 
  2. การเวียนเทียนต้องใช้สิ่งของอะไรบ้าง 
    ตอบ............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,17  ก.ค. 2562 หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา 
26 ก.ค. 2562 กิจกรรมวันภาษาไทย 

-การแสดงละครบนเวที 
29  ก.ค. 2562 หยุดเรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ในหลวง  รัชกาลที่  ๑๐ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์
กิจกรรมเสรี    กิจกรรมกลางแจง้ 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

พฒันาทกัษะวิชาการ กิจกรรมน่ารู้ 

กิจกรรมเสนอแนะท่ีบ้าน 
 

ข่าวสารในเดือนนี้ 

คุยกับลูก คุยกับลูก 

คุยกับลูก 


