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สือ่สารจากโรงเรยีนช่วงปิดภาคเรยีน  

ปีการศึกษา 2558 

สวสัดีค่ะท่านผูป้กครองนกัเรียนชั้นอนุบาล 1-3 

 ในการจดัการเรียนรู้ใหก้บัเด็กๆ ระดบัอนุบาล 1-3 ของโรงเรียนผอ่งสุวรรณวทิยานั้น ทางโรงเรียนไดใ้ชว้ธีิการจดัการเรียน
การสอนแบบมอนเทสซอริ ซ่ึงเด็ก ๆ ไดเ้รียนรู้วธีิการต่างๆ มาแลว้ตลอดปีการศึกษา ในเร่ือง ดงัน้ี 

1. ทกัษะในชีวติประจ าวนั เช่น วธีิการแต่งตวั การรดน ้าตน้ไม ้การจดัโตะ๊อาหาร 
2. การรับรู้ โดยใชป้ระสาทรับรู้ทั้ง 5 
3. ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
4. คณิตศาสตร์ 

 ดงันั้น เพื่อเป็นการสานต่อการเรียนรู้ในช่วงปิดภาคเรียน  ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากผูป้กครองทบทวนในเร่ือง
ต่าง ๆ ท่ีแจง้ในส่ือสารฉบบัน้ี โดยขอใหท้บทวนเน้ือหาตามรายละเอียดท่ีแจง้มาน้ีค่ะ 

 

          ปดิวรัดา  นวลเขียว (ครูแต) 

               26 มีนาคม 2559 
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อนุบาล 1 
กิจกรรมท่ีท่านผูป้กครองสามารถฝึก ทบทวน และเปิดโอกาสใหก้บัเด็กๆ ไดท้  าดว้ยตนเองในช่วงปิดภาคเรียน 
ทกัษะในชีวติประจ าวนั  

1. กิจวตัรประจ าวนั (การอาบน ้ า แปรงฟัน ลา้งหนา้ เขา้ห้องน ้า) 
2. การใส่-ถอด เส้ือผา้/ถุงเทา้/รองเทา้ 
3. การจดัโตะ๊อาหาร (ท่ีรองจาน, จาน, ชอ้น, ส้อม, แกว้น ้า, การตกัขา้วใส่จานให้ตนเอง)  
4. การรับประทานอาหารเอง, เก็บส่ิงของเขา้ท่ีทุกคร้ังหลงัจากใชง้าน 
5. การรดน ้าตน้ไม,้ การกวาด, การเช็ดโตะ๊, การปัดฝุ่ น, การใชก้รรไกรตดัเส้นตรง 
6. การเรียนรู้ทกัษะในชีวติ เช่น ไปตลาดกบัคุณพอ่คุณแม่, การใชชี้วติในสังคม 
7. การไหวแ้บบผอ่งสุวรรณ, การสวดมนตก่์อนเขา้นอน 

 
ทกัษะดา้นภาษาไทย 

1. การรู้จกั-การออกเสียงพยญัชนะ (ถาม-ตอบช่ือและการออกเสียงพยญัชนะ ก-ฮ แบบสุ่ม ไม่ตอ้งเรียงล าดบั) 
2. การเขียน ก-ฮ (เขียนในอากาศ, เขียนท่ีหลงัของคนอ่ืน, เขียนบนกระดาษ) 
3. ขอความร่วมมือจากท่านผูป้กครองอ่านหนงัสือ (นิทาน) ใหเ้ด็กฟังทุกวนั วนัละ 5 นาที 

 
ทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ 

1. การนบัเลข (ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน) 
เลข ภาษาองักฤษ ภาษาจีน เลข ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 
1 วนั อี 11 อิเล็ฟเวนิ สือ อี 
2 ทู เออ้ 12 ทเวลฟ สือ เออ้ 
3 ธรี ซนั 13 เธอร์ทีน สือ ซนั 
4 ฟอร์ ซ่ือ 14 ฟอร์ทีน สือ ซ่ือ 
5 ไฟว อู่ 15 ฟิฟทีน สือ อู่ 
6 ซิคซ ล่ิว 16 ซิคซทีน สือ ล่ิว 
7 เซฟ เวนิ ชี 17 เซฟเวนิทีน สือ ชี 
8 เอท ปา 18 เอททีน สือ ปา 
9 ไนน จ่ิว 19 ไนนทีน สือ จ่ิว 
10 เทน็ สือ 20 ทเวนที เออ้ สือ 

2. เขียนเลขอารบิก 0-10 โดยไม่มีเส้นประ (แบบเรียงล าดบัและแบบสุ่ม ไม่ตอ้งเรียงล าดบั) 
3. รู้จกัจ  านวนและตวัเลข โดยใชส่ิ้งของ หรือ บตัรตวัเลข 0-10 แลว้ถามตอบ  
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ทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 
     ในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ นอกจากการสนทนาแลว้โรงเรียนไดส้อดแทรกค าศพัทต่์าง ใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ โดยคุณครูจะใช้
รูปภาพเป็นส่ือในการสอนค าศพัทต่์างๆ ยงัไม่เนน้การเขียนและการอ่านค าศพัท ์ในชั้นอนุบาล 1 จะแบ่งออกเป็น 7  หมวด คือ 
   1. สี   2. ค  าแสดงการกระท า/ค ากริยา 3. ส่ิงของในหอ้งเรียน 
   4. สัตว ์  5. ร่างกาย    6. ผลไมแ้ละอาหาร  7. ครอบครัว 
จึงขอใหท้่านทบทวนค าศพัทต่์าง ๆ ในตารางต่อไปน้ี 

1.Colors คลั เลอร์ สี 
2.Action 
words 

 
ค าแสดง
การกระท า 

3.Things in the 
classroom 

ส่ิงของในหอ้งเรียน 

blue บลู สีฟ้า stand แสตน ยนื paper เพ ้เพอร์ กระดาษ 
black แบล๊ค สีด า sit ซิท นัง่ pencil เพน็ ซิล ดินสอ 
red เรด สีแดง walk วอลค์ เดิน bag แบก๊ กระเป๋า 
yellow เยล โล่ สีเหลือง run รัน วิง่ chair แชร์ เกา้อ้ี 
white  ไวท ์ สีขาว swim สวมิ วา่ยน ้า table เท เบิล โตะ๊ 
pink พิงค ์ สีชมพ ู sleep สลีป นอน book บุค๊ หนงัสือ 
green กรีน สีเขียว stamp สแตมพ ์ กระทืบ ruler รู เล่อร์ ไมบ้รรทดั 
orange ออ เร้นช์ สีส้ม jump จั้มพ ์ กระโดด crayon เคร ยอน สีเทียน 
purple เพอ เพิล สีม่วง dance แดนซ์ เตน้ pen เพน็ ปากกา 
brown บราวน์ สีน ้าตาล clap แคล๊พ ปรบมือ rug  รัค พรม 
gray เกรย ์ สีเทา             

4.Animals แอน นิ มอล สัตว ์
5.My 
body 

มาย บอด้ี 
ร่างกายของ
ฉนั 

6.Fruits and 
food 

ผลไมแ้ละอาหาร 

ant แอน๊ท ์ มด eye อาย ตา orange ออ เร้นช์ ส้ม 
bird เบิร์ด นก ear เอียร์ หู apple แอพ เพิล้ แอป เปิล 
cat แคท็ แมว nose โนส จมูก grapes เกรพซ์ องุ่น 
dog ด๊อก สุนขั mouth เมา้ทซ์ ปาก banana เบอ เน่ นา กลว้ย 
elephant เอะ๊ เล เฟ่นท ์ ชา้ง cheek ชีค แกม้ mango แมง โก ้ มะม่วง 
pig พิค หมู head เฮด หวั rice ไรซ์ ขา้ว 
monkey มงั ค่ี ลิง hand แฮนด์ มือ noodles นูด เดิลซ์ ก๋วยเต๋ียว 
tiger ไท เกอ้ร์ เสือ arm อาร์ม แขน egg เอค็ ไข่ 
duck ดคั เป็ด leg เล็ค ขา cookie คุก ก้ี คุกก้ี 
zebra ซี บร้า มา้ลาย foot ฟุท เทา้ cake เคก้ เคก้ 
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7.Family แฟม มิ ล่ี ครอบครัว 7.Family แฟม มิ ล่ี ครอบครัว 

father ฟา เดอะ พอ่ uncle อั้ง เคิล ลุง, นา้ชาย 
mother มะ เดอะ แม ่ grandfather แกรนด ์ฟา เดอะ ปู่ , ตา 
brother บระ เดอะ พี่ชาย, นอ้งชาย grandmother แกรนด ์มะ เดอะ ยา่, ยาย 
sister ซิส เตอะ พี่สาว, นอ้งสาว son ซนั ลูกชาย 
baby เบ ้บ้ี เด็กทารก daughter  ดอ้ เทอะ ลูกสาว 
aunt อั้นท ์ ป้า, นา้สาว    
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อนุบาล 2 

กิจกรรมท่ีท่านผูป้กครองสามารถฝึก ทบทวน และเปิดโอกาสใหก้บัเด็กๆ ไดท้  าดว้ยตนเองในช่วงปิดภาคเรียน 
 

ทกัษะในชีวติประจ าวนั  
1. กิจวตัรประจ าวนั (การอาบน ้ า แปรงฟัน ลา้งหนา้ เขา้ห้องน ้า การพบัผา้ห่ม เก็บท่ีนอน) 
2. การใส่-ถอด เส้ือผา้/ถุงเทา้/รองเทา้, การเลือกชุดท่ีจะใส่ไปงานต่าง ๆ  
3. การจดัโตะ๊อาหาร (ท่ีรองจาน, จาน, ชอ้น, ส้อม, แกว้น ้า, การตกัขา้วให้ตนเอง)  
4. การรับประทานอาหารเอง, เก็บส่ิงของเขา้ท่ีทุกคร้ังหลงัจากใชง้าน 
5. มอบหมายหนา้ท่ีในการรดน ้ าตน้ไม,้ การกวาด, การเช็ดโตะ๊, การปัดฝุ่ น,การใชก้รรไกรตดัเส้นตรงและเส้นโคง้ 
6. การเรียนรู้ทกัษะในชีวติ เช่น ไปตลาดเลือกซ้ือของกบัคุณพอ่คุณแม่ 
7. การไหวแ้บบผอ่งสุวรรณ, การสวดมนตก่์อนเขา้นอน 

 
ทกัษะดา้นภาษาไทย 

1. การรู้จกั-การออกเสียงพยญัชนะและสระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ เอา (ไม่ตอ้งเรียงล าดบั) เนน้การออกเสียง ร 
2. การเขียน ก-ฮ (เขียนในอากาศ, เขียนท่ีหลงัของคนอ่ืน, เขียนบนกระดาษแบบเรียง) 
3. การอ่าน – ใหเ้ด็กฝึกอ่านจากหนงัสือแบบเรียน หรือหนงัสือท่ีเป็นค าง่ายๆ เนน้ใหเ้ด็กสะกด  

- พยญัชนะ + สระ(โดยเลือกสระท่ีระบุดา้นบน)  เช่น ขา = ขอ-อา-ขา, โต = ตอ-โอ-โต 
- พยญัชนะ + สระ + ตวัสะกดตรงมาตรา  เช่น กิน = กอ-อิ-นอ-กิน 

4. ขอความร่วมมือจากท่านผูป้กครองอ่านหนงัสือ (นิทานหรือเกร็ดความรู้) ใหเ้ด็กฟังทุกวนั วนัละ 5 นาที 
 

ทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ 
1. การนบัเลข (ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน) 

เลข ภาษาองักฤษ ภาษาจีน เลข ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 
1 วนั อี 11 อิเล็ฟเวนิ สือ อี 
2 ทู เออ้ 12 ทเวลฟ สือ เออ้ 
3 ธรี ซนั 13 เธอร์ทีน สือ ซนั 
4 ฟอร์ ซ่ือ 14 ฟอร์ทีน สือ ซ่ือ 
5 ไฟว อู่ 15 ฟิฟทีน สือ อู่ 
6 ซิคซ ล่ิว 16 ซิคซทีน สือ ล่ิว 
7 เซฟ เวนิ ชี 17 เซฟเวนิทีน สือ ชี 
8 เอท ปา 18 เอททีน สือ ปา 
9 ไนน จ่ิว 19 ไนนทีน สือ จ่ิว 
10 เทน็ สือ 20 ทเวนที เออ้ สือ 
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เลข ภาษาองักฤษ ภาษาจีน เลข ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 
21 ทเวนที วนั เออ้ สือ อี 36 เธอร์ที ซิคซ ซนั สือ ล่ิว 
22 ทเวนที ทู เออ้ สือ เออ้ 37 เธอร์ที เซฟ เวนิ ซนั สือ ชี 
23 ทเวนที ธรี เออ้ สือ ซนั 38 เธอร์ที เอท ซนั สือ ปา 
24 ทเวนที ฟอร์ เออ้ สือ ซ่ือ 39 เธอร์ที ไนน ซนั สือ จ่ิว 
25 ทเวนที ไฟว เออ้ สือ อู่ 40 ฟอร์ที ซ่ือ สือ 
26 ทเวนที ซิคซ เออ้ สือ ล่ิว 41 ฟอร์ที วนั ซ่ือ สือ อี 
27 ทเวนที เซฟ เวิน เออ้ สือ ชี 42 ฟอร์ที ทู ซ่ือ สือ เออ้ 
28 ทเวนที เอท เออ้ สือ ปา 43 ฟอร์ที ธรี ซ่ือ สือ ซนั 
29 ทเวนที ไนน เออ้ สือ จ่ิว 44 ฟอร์ที ฟอร์ ซ่ือ สือ ซ่ือ 
30 เธอร์ที ซนั สือ 45 ฟอร์ที ไฟว ซ่ือ สือ อู่ 
31 เธอร์ที วนั ซนั สือ อี 46 ซิคซ ซ่ือ สือ ล่ิว 
32 เธอร์ที ทู ซนั สือ เออ้ 47 เซฟ เวนิ ซ่ือ สือ ชี 
33 เธอร์ที ธรี ซนั สือ ซนั 48 เอท ซ่ือ สือ ปา 
34 เธอร์ที ฟอร์ ซนั สือ ซ่ือ 49 ไนน ซ่ือ สือ จ่ิว 
35 เธอร์ที ไฟว ซนั สือ อู่ 50 ฟิฟที อู่ สือ 

 * ค าใดท่ีมีตวั “ธ” ใหว้างต าแหน่งล้ินไวท่ี้บริเวณริมฝีปาก เพื่อออกเสียง th พร้อมกนั 
 

2. เขียนเลขอารบิก 0-50และเลขไทย ๐-๕๐ ดว้ยตนเอง (แบบเรียงล าดบัและไม่เรียงล าดบั ผูใ้หญ่บอกเลขใหเ้ด็กเขียน) 
3. รู้จกัจ  านวนและตวัเลข โดยใชส่ิ้งของ หรือ บตัรตวัเลข 0-100, ๐-๑๐๐ แลว้ถามตอบ  
4. รู้ค่าท่ีมากกวา่, นอ้ยกวา่, เท่ากบั และใชเ้คร่ืองหมาย >  <  = 
5. สร้างตวัเลขและอ่านค่า (1-1000) เช่น 359, 620, 704  
6. ท่องสูตรคูณ แม่ 2-6 
7. ฝึกบวกเลขในใจ โดยผูป้กครองถามแลว้ใหเ้ด็กตอบ เช่น สอง บวก สาม เท่ากบั 
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ทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 
     ในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ นอกจากการสนทนาแลว้โรงเรียนไดส้อดแทรกค าศพัทต่์าง ใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ โดยคุณครูจะใช้
รูปภาพเป็นส่ือในการสอนค าศพัทต่์าง ๆ ยงัไม่เนน้การเขียนและการอ่านค าศพัท ์ในชั้นอนุบาล 2 จะแบ่งออกเป็น 11 หมวด คือ 
 1. ค  าคุณศพัท ์    2. ค  าแสดงการกระท า/ค ากริยา  3. ส่ิงของในหอ้งเรียน  
 4. สัตว ์     5. ร่างกาย    6. ผลไมแ้ละอาหาร       
 7. รสชาติและพื้นผวิ      8. บุคคลในโรงเรียน   9. ความรู้สึก    
 10. อาชีพ    11. วนัในสัปดาห์      จึงขอใหท้่านทบทวนค าศพัทต่์าง ๆ ในตารางต่อไปน้ี 

1.Adjectives แอด เจค็ ทีฟ ค าคุณศพัท ์ 2.Action words แอค๊ ชัน่ เวร์ิด ค าแสดงการกระท า 

left เลฟ็ ซา้ย drink ดร้ิงค ์ ด่ืม 

right ไร้ท ์ ขวา wash วอ้ช ซกั 

back แบ๊ค หลงั brush บรัช แปรง 

front ฟร้อนท ์ หนา้ fold โฟด ์ พบั 

middle มิด เดิล ตรงกลาง eat อีท กิน 

big - small บิค - สมอล ์ ใหญ่ - เลก็ point พอ้ยท ์ ช้ี 

closed-open โคลซ - โอ เพิน้ ปิด - เปิด fly ฟลาย บิน 

long – short ลอง - ชอร์ท ยาว - สั้น cut คทั ตดั 

thick – thin ซิงค ์- ซิน หนา - บาง pour พวั เท 

hot – cold ฮอท - โคลด์ ร้อน - หนาว cry  คราย ร้องไห ้

tall – short ทอล ์- ชอร์ท สูง - ต ่า       

3.Things in the 

classroom 
ซิงคส์ อิน เดอะ คลาสรูม ส่ิงของภายในห้องเรียน 4.Animals แอน นิ มอล สตัว ์

tray เทรย ์ ถาด fish ฟิช ปลา 

fork ฟอร์ค สอ้ม snake สเน็ค งู 

spoon สปูน ชอ้น horse ฮอร์ส มา้ 

knife ไนฟ์ มีด cow คาว ววั 

cup คพั ถว้ย chicken ชิค เคน้ ไก่ 

plant แพลน้ท ์ พืช bear แบร์ หมี 

shelf เชลฟ ชั้นวางของ frog ฟร๊อก กบ 

flower ฟลาว เวอร์ ดอกไม ้ dear เดียร์ กวาง 

flag แฟลค๊ ธง panda แพน ดา้ หมีแพนดา้ 

bin บิน ถงัขยะ turtle เทอ เทิล เต่า 
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5.My body มาย บอด้ี ร่างกายของฉนั 6.Fruits and food 
ฟรุ้ทซ และ

ฟดู 
ผลไมแ้ละอาหาร 

hair แฮร์ ผม sticky rice สต๊ิกก้ี ไรซ์ ขา้วเหนียว 

teeth ทีซ ฟัน fried rice 
ฟรายด ์
ไรซ์ 

ขา้วผดั 

tongue ธงั ล้ิน soup ซุป แกงจืด 

lip ลิพ ริมฝีปาก salad ซา ลดั สลดั 

finger ฟิง เกอร์ น้ิวมือ sandwich แซน วชิ แซนวชิ 

shoulder โช เดอะ ไหล่, บ่า coconut โค โค่ นทั มะพร้าว 

tummy ทมั ม่ี ทอ้ง papaya พะ พา ยะ่ มะละกอ 

chest เชสท หนา้อก pineapple 
พายน์ แอป 

เพิล 
สบัปะรด 

neck เน็ค ล าคอ, คอ strawberry สตรอ แบ ร่ี สตรอเบอร่ี 

back แบ็ค หลงั watermelon 
วอ เทอร์ เม 

ล่อน 
แตงโม 

7. Tastes and 

textures 

เทซ แอนด ์เท็ก
เจอร์ 

รส และพ้ืนผิว 8. People in my 

school 

พี เพิล อิน 
มาย สคูล 

บุคคลในโรงเรียน 

sweet สวที หวาน teacher ทีช เชอร์ คุณครู 

salty ซอล ท้ี เคม็ student สติว เด้ินท ์ นกัเรียน 

sour ซาว เปร้ียว friend เฟรนด ์ เพื่อน 

soft ซอฟท ์ นุ่ม cook คุก๊ แม่ครัว 

hard ฮาร์ด แขง็ janitor แจ นิ เทอร์ ภารโรง 

9. Emotions อี โม ชัน่ ความรู้สึก 10.Occupations ออ๊ค คู เพ ชัน่ อาชีพ 

happy แฮป ป้ี มีความสุข teacher ทีช เชอร์ คุณครู 

sad แซด เศร้า, เสียใจ doctor ด๊อก เตอร์ หมอ 

hungry ฮงั กร้ี หิว nurse เนิร์ส พยาบาล 

sleepy สลีป ป้ี ง่วง police โพ ลิซ ต ารวจ 

sick ซิค ป่วย, ไม่สบาย soldier โซ เจอร์ ทหาร 

hot ฮ่อท ร้อน pilot ไพ ลอท นกับิน 

cold โคลด ์ หนาว, เยน็ cook คุก๊ แม่ครัว, พอ่ครัว 

yummy  ยมั ม่ี อร่อย musician มิวซิเช่ียน นกัดนตรี 

tired ไทร์ เออร์ เหน่ือย engineer เอน็จิเนียร์ วศิวกร 

scarred  สะ แกรด ์ กลวั singer ซิง เงอร์ นกัร้อง 
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11.Days of the week เดย ์ออ๊ฟ เดอะ วคี วนัในสปัดาห์ 

Sunday ซนั เดย ์ วนัอาทิตย ์ Friday ฟราย เดย ์ วนัศุกร์ 

Monday มนั เดย ์ วนัจนัทร์ Saturday แซ่ท เทอร์ เดย ์ วนัเสาร์ 

Tuesday ท้ิวซ เดย ์ วนัองัคาร weekday วคี เดย ์ วนัจนัทร์ - ศุกร์ 

Wednesday เวน๊ซ์ เดย ์ วนัพธุ weekend วคี เอน็ด ์ วนัเสาร์ - อาทิตย ์

Thursday เธิร์ซ เดย ์ วนัพฤหสับดี holiday ฮอ ลิ เดย ์ วนัหยดุ 
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อนุบาล 3 
 กิจกรรมท่ีท่านผูป้กครองสามารถฝึก ทบทวน และเปิดโอกาสใหก้บัเด็ก ๆ ไดท้  าดว้ยตนเองในช่วงปิดภาคเรียน 

ทกัษะในชีวติประจ าวนั  
1. กิจวตัรประจ าวนั - การอาบน ้ า แปรงฟัน ลา้งหนา้ เขา้ห้องน ้า การพบัผา้ห่ม เก็บท่ีนอนใหเ้รียบร้อย 
2. การใส่-ถอด เส้ือผา้/ถุงเทา้/รองเทา้, การเลือกชุดท่ีจะใส่ไปงานต่าง ๆ  
3. การจดัโตะ๊อาหาร (ท่ีรองจาน, จาน, ชอ้น, ส้อม, แกว้น ้า, การตกัขา้วให้ตนเองและผูอ่ื้น)  
4. การรับประทานอาหารเอง, ฝึกการใชต้ะเกียบในการรับประทานก๋วยเต๋ียว 
5. เก็บส่ิงของเขา้ท่ีทุกคร้ังหลงัจากใชง้าน 
6. มอบหมายหนา้ท่ีในการรดน ้ าตน้ไม,้ การกวาด, การเช็ดโตะ๊, การปัดฝุ่ น, การใชก้รรไกรตดัเส้นตรง เส้นโคง้ เส้นหยกั, การ

ขดัรองเทา้ใหค้นในบา้น 
7. การเรียนรู้ทกัษะในชีวติ เช่น ไปตลาดเลือกซ้ือของกบัคุณพอ่คุณแม่ 
8. การไหวแ้บบผอ่งสุวรรณ, การสวดมนตก่์อนเขา้นอน 
9. การปักผา้ โดยใหผู้ป้กครองเตรียมอุปกรณ์ไว ้(สอบถามอุปกรณ์และดูตวัอยา่งไดจ้ากครูประจ าชั้น) 

 
ทกัษะดา้นภาษาไทย 

5. การรู้จกั-การออกเสียงพยญัชนะ (ไม่ตอ้งเรียงล าดบั) เช่น กอ ไก่ ออกเสียง กอ, เนน้การออกเสียง ร และค าควบกล ้า 
6. การรู้จกั-การออกเสียงสระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ อวัะ อวั เอียะ เอีย เอือะ เอือ เออะ เออ อ า 

ไอ ใอ เอา (ไม่ตอ้งเรียงล าดบั) 
7. การเขียนตามค าบอก (เอาค าศพัทจ์ากในสมุดภาษาไทยท่ีเด็กเคยเขียนมาแลว้) 
8. การอ่าน–ใหเ้ด็กฝึกอ่านจากหนงัสือทุกวนั โดยอ่านไดจ้ากแบบเรียน หรือหนงัสือนิทาน หรือหนงัสือใดท่ีเด็กพออ่านได ้

โดยใหเ้ด็กอ่านใหผู้ใ้หญ่ฟัง วนัละ 5-10 นาที (ไม่เนน้จ านวน แต่เนน้วา่ควรอ่านทุกวนั)  เพราะเม่ือเด็กข้ึนชั้นประถม หาก
เด็กอ่านหนงัสือไม่ออกไม่ผา่นเกณฑต์ามท่ีตวัช้ีวดัท่ีหลกัสูตรของโรงเรียนก าหนดไว ้จะมีผลต่อการเล่ือนชั้น 

9. การเรียงประโยค-โดยเขียนโจทยใ์หเ้ด็ก  เช่น   ฉนั  ทะเล  ไป  แลว้ใหเ้ด็กเรียงใหเ้ป็นประโยค 
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ทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ 
1. การนบัเลข (ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน) 

เลข ภาษาองักฤษ ภาษาจีน เลข ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 
1 วนั อี 31 เธอร์ที วนั ซนั สือ อี 
2 ทู เออ้ 32 เธอร์ที ทู ซนั สือ เออ้ 
3 ธรี ซนั 33 เธอร์ที ธรี ซนั สือ ซนั 
4 ฟอร์ ซ่ือ 34 เธอร์ที ฟอร์ ซนั สือ ซ่ือ 
5 ไฟว อู่ 35 เธอร์ที ไฟว ซนั สือ อู่ 
6 ซิคซ ล่ิว 36 เธอร์ที ซิคซ ซนั สือ ล่ิว 
7 เซฟ เวนิ ชี 37 เธอร์ที เซฟ เวนิ ซนั สือ ชี 
8 เอท ปา 38 เธอร์ที เอท ซนั สือ ปา 
9 ไนน จ่ิว 39 เธอร์ที ไนน ซนั สือ จ่ิว 
10 เทน็ สือ 40 ฟอร์ที ซ่ือ สือ 
11 อิเล็ฟเวนิ สือ อี 41 ฟอร์ที วนั ซ่ือ สือ อี 
12 ทเวลฟ สือ เออ้ 42 ฟอร์ที ทู ซ่ือ สือ เออ้ 
13 เธอร์ทีน สือ ซนั 43 ฟอร์ที ธรี ซ่ือ สือ ซนั 
14 ฟอร์ทีน สือ ซ่ือ 44 ฟอร์ที ฟอร์ ซ่ือ สือ ซ่ือ 
15 ฟิฟทีน สือ อู่ 45 ฟอร์ที ไฟว ซ่ือ สือ อู่ 
16 ซิคซทีน สือ ล่ิว 46 ซิคซ ซ่ือ สือ ล่ิว 
17 เซฟเวนิทีน สือ ชี 47 เซฟ เวนิ ซ่ือ สือ ชี 
18 เอททีน สือ ปา 48 เอท ซ่ือ สือ ปา 
19 ไนนทีน สือ จ่ิว 49 ไนน ซ่ือ สือ จ่ิว 
20 ทเวนที เออ้ สือ 50 ฟิฟที อู่ สือ 
21 ทเวนที วนั เออ้ สือ อี 51 ฟิฟที วนั อู่ สือ อี 
22 ทเวนที ทู เออ้ สือ เออ้ 52 ฟิฟที ทู อู่ สือ เออ้ 
23 ทเวนที ธรี เออ้ สือ ซนั 53 ฟิฟที ธรี อู่ สือ ซนั 
24 ทเวนที ฟอร์ เออ้ สือ ซ่ือ 54 ฟิฟที ฟอร์ อู่ สือ ซ่ือ 
25 ทเวนที ไฟว เออ้ สือ อู่ 55 ฟิฟที ไฟว อู่ สือ อู่ 
26 ทเวนที ซิคซ เออ้ สือ ล่ิว 56 ฟิฟที ซิคซ อู่ สือ ล่ิว 
27 ทเวนที เซฟ เวิน เออ้ สือ ชี 57 ฟิฟที เซฟ เวนิ อู่ สือ ชี 
28 ทเวนที เอท เออ้ สือ ปา 58 ฟิฟที เอท อู่ สือ ปา 
29 ทเวนที ไนน เออ้ สือ จ่ิว 59 ฟิฟที ไนน อู่ สือ จ่ิว 
30 เธอร์ที ซนั สือ 60 ซิคซที ล่ิว สือ 
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เลข ภาษาองักฤษ ภาษาจีน เลข ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 
61 ซิคซที วนั ล่ิว สือ อี 81 เอทที วนั ปา สือ อี 
62 ซิคซที ท ู ล่ิว สือ เออ้ 82 เอทที ทู ปา สือ เออ้ 
63 ซิคซที ธรี ล่ิว สือ ซนั 83 เอทที ธรี ปา สือ ซนั 
64 ซิคซที ฟอร์ ล่ิว สือ ซ่ือ 84 เอทที ฟอร์ ปา สือ ซ่ือ 
65 ซิคซที ไฟว ล่ิว สือ อู่ 85 เอทที ไฟว ปา สือ อู่ 
66 ซิคซที ซิคซ ล่ิว สือ ล่ิว 86 เอทที ซิคซ ปา สือ ล่ิว 
67 ซิคซที เซฟ เวนิ ล่ิว สือ ชี 87 เอทที เซฟ เวนิ ปา สือ ชี 
67 ซิคซที เอท ล่ิว สือ ปา 88 เอทที เอท ปา สือ ปา 
69 ซิคซที ไนน ล่ิว สือ จ่ิว 89 เอทที ไนน ปา สือ จ่ิว 
70 เซฟเวนิทิ ชี สือ 90 ไนนที จ่ิว สือ 
71 เซฟเวนิทิ วนั ชี สือ อี 91 ไนนที วนั จ่ิว สือ อี 
72 เซฟเวนิทิ ทู ชี สือ เออ้ 92 ไนนที ทู จ่ิว สือ เออ้ 
73 เซฟเวนิทิ ธรี ชี สือ ซนั 93 ไนนที ธรี จ่ิว สือ ซนั 
74 เซฟเวนิทิ ฟอร์ ชี สือ ซ่ือ 94 ไนนที ฟอร์ จ่ิว สือ ซ่ือ 
75 เซฟเวนิทิ ไฟว ชี สือ อู่ 95 ไนนที ไฟว จ่ิว สือ อู่ 
76 เซฟเวนิทิ ซิคซ ชี สือ ล่ิว 96 ไนนที ซิคซ จ่ิว สือ ล่ิว 
77  เซฟเวนิทิ เซฟ เวิน ชี สือ ชี 97 ไนนที เซฟ เวนิ จ่ิว สือ ชี 
78 เซฟเวนิทิ เอท ชี สือ ปา 98 ไนนที เอท จ่ิว สือ ปา 
79 เซฟเวนิทิ ไนน ชี สือ จ่ิว 99 ไนนที ไนน จ่ิว สือ จ่ิว 
80 เอทที ปา สือ 100 วนั ฮนัเดร็ด อ้ี ไป่ 

* ค าใดท่ีมีตวั “ธ” ใหว้างต าแหน่งล้ินไวท่ี้บริเวณริมฝีปาก เพื่อออกเสียง th พร้อมกนั 
 

2. เขียนเลขอารบิก 0-100และเลขไทย ๐-๑๐๐ ดว้ยตนเอง (แบบเรียงล าดบัและไม่เรียงล าดบั) 
3. รู้ค่าท่ีมากกวา่, นอ้ยกวา่, เท่ากบั และใชเ้คร่ืองหมาย >  <  =  
4. สร้างตวัเลขและอ่านค่า (1-1,000,000) เช่น 1,234,567   620,438   76,403     
5. ท่องสูตรคูณ แม่ 2-12 ถามค าถามจากสูตรคูณท่ีเด็กท่อง เช่น ส่ี คูณ หา้ เท่ากบั 
6. ฝึกบวกเลขในใจ โดยผูป้กครองถามแลว้ใหเ้ด็กตอบ โดยเพิ่มระดบัความยากของโจทย ์(เป็นความเพิ่มความทา้ทายใหก้บัเด็ก 

เช่น  สอง บวก สาม เท่ากบั,  
          หน่ึง บวก สาม ลบ หน่ึง 
          สาม บวก สอง คูณ หา้ 
7. ฝึกบวก ลบเลข ในกระดาษ โดยใหเ้ด็กเป็นผูต้ ั้งโจทยเ์อง แลว้ผูป้กครองช่วยตรวจค าตอบ 
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ทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 

    ในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ นอกจากการสนทนาแลว้โรงเรียนได ้สอดแทรกค าศพัทต่์าง ใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ โดยคุณครูจะใช้
รูปภาพเป็นส่ือในการสอน    ค  าศพัทต่์าง ๆ ยงัไม่เนน้การเขียนและการอ่านค าศพัท ์ 
ในชั้นอนุบาล 3 จะแบ่งออกเป็น 11 หมวด คือ 

1. ค  าบุพบท   2. ค าแสดงการกระท า/ค ากริยา  3. ส่ิงของในหอ้งเรียน  
4. สัตว ์   5. ร่างกาย    6. ผลไมแ้ละอาหาร     
7. รสชาติและพื้นผวิ     8. หอ้งต่างภายในบา้น   9. อาชีพ   
10. เดือน   11. เส้ือผา้   จึงขอใหท้่านทบทวนค าศพัทต่์าง ๆ ในตารางต่อไปน้ี 

1.Preposition บุพบท 2.Action words ค ากริยา 3.Things in the classroom 
ส่ิงของ
ภายใน
หอ้งเรียน 

on ออน บน look ลุ๊ค มอง, ดู pillow พิล โล่ หมอน 
in อิน ใน play เพลย ์ เล่น toothbrush ทูธ บรัช แปรงสีฟัน 
under อนั เดอะ ล่าง sing ซิง ร้องเพลง box บอ๊ก กล่อง 
behind บี ไฮน์ ขา้งหลงั come คมั มา fan แฟน พดัลม 
in front อิน ฟร้อนท ์ ขา้งหนา้ go โก ไป broom บรูม ไมก้วาด 
near เนียร์ ใกล ้ draw ดรอว ์ วาดรูป vase เวซ, วาซ แจกนั 
far ฟาร์ ไกล color คลั เล่อร์ ระบายสี bowl โบลว ์ ถว้ย, ชาม 
up อพั ข้ึน read รีด อ่าน globe โกลบ ลูกโลก 
down ดาวน์ ลง write ไรท ์ เขียน map แมพ แผนท่ี 
above อะ โบฟ๊ เหนือ listen ลิซ ซ่ึน ฟัง scissors ซิส เซอร์ซ กรรไกร 

 

4.Animals สัตว ์ 5.My body ร่างกายของฉนั 6.Fruits/ food ผลไม/้อาหาร 

rabbit แร๊บ บิท กระต่าย eyebrow อาย บราว คิ้ว curry เคอ ร่ี แกง 
dolphin ดอล ์ฟ่ิน โลมา eyelash อาย แลช ขนตา vegetable เวช เท เบิล ผกั 
penguin เพน็ กวิน่ เพนกวนิ forehead ฟอร์ เฮด หนา้ผาก dessert ดี เสิร์ท ของหวาน 
giraffe จิ ราฟ ยรีาฟ chin ชิน คาง bread เบร็ด ขนมปัง 
hippo ฮิพ โพ ฮิปโป nail เนลล ์ เล็บ beef บีฟ เน้ือววั 
shrimp ชร๊ิม กุง้ calf คาฟ น่อง pork พอร์ก เน้ือหมู 
shark ชาร์ก ฉลาม thigh ธายธ์ ตน้ขา guava กวั วะ่ ฝร่ัง 
squid สะ ควดิ หมึก knee นี เข่า jackfruit แจค๊ ฟรุ๊ท ขนุน 
buffalo บฟั ฟา โล่ ควาย shin ชิน หนา้แขง้ rambutan แรม บู แท่น เงาะ 
spider สะ ไป เดอร์ แมงมุม ankle แอง เค่ิล ขอ้เทา้ pear แพร์ สาล่ี 
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7. Taste and texture รสชาติและพื้นผวิ 9.occupation อาชีพ 

crispy คริส ป้ี กรอบ banker แบง๊ เก่อ นายธนาคาร 
spicy สไปซ่ี เผด็, เผด็ร้อน farmer ฟาร์ม เม่อ ชาวนา 
creamy ครีมม่ี ครีมๆ ขน้ๆ postman โพสต ์แมน บุรุษไปรษณีย ์
rough รัฟ หยาบ, ขรุขระ lawyer ลอว ์เยอ่ ทนายความ 
smooth สมูธ เรียบ officer ออฟ ฟิต เซ่อ เจา้หนา้ท่ี 
8. Rooms in the house หอ้งภายในบา้น seller เซล เล่อ คนขายของ 
bedroom เบด รูม หอ้งนอน cashier แคช เชียร์ พนกังานเก็บเงิน 
bathroom บาธ รูม หอ้งน ้า newscaster นิวส์ แคสเตอร์ ผูป้ระกาศข่าว 
living room ลิฟวิง่ รูม หอ้งนัง่เล่น writer ไรท ์เท่อ นกัเขียน 
kitchen คิท ช่ึน หอ้งครัว dentist เดน ทิสท ์ ทนัตแพทย ์
garage กา ราจ โรงรถ 

   
10. Months มั้นธ เดือน 11. cloth เส้ือผา้ 

January แจน ยวัรี มกราคม shirt เชิร์ท เส้ือเชิร์ท 
February เฟบ บวัรี กุมภาพนัธ์ shorts ชอร์ทส กางเกงขาสั้น 
March มาร์ช มีนาคม skirt สะ เก๊ิต กระโปรง 
April เอ เพริล เมษายน socks ซ๊อกส ถุงเทา้ 
May เม พฤษภาคม shoes ชู ส รองเทา้ 
June จูนน มิถุนายน t-shirt ที เชิร์ท เส้ือยดื 
July จูไล กรกฎาคม pants แพนท ์ส กางเกงขายาว 
August ออ กสัท สิงหาคม jeans จีนส กางเกงยนีส์ 
September เซพ เทม็ เบอ กนัยายน scarf สะ คาร์ฟ ผา้พนัคอ 
October ออ๊ค โท เบอ ตุลาคม slippers สะ ลิป เปอร์ รองเทา้แตะ 
November โน เวม็ เบอ พฤศจิกายน 

   
December ดี เซ็ม เบอ ธนัวาคม 

   
 

 


