
 
สวสัดคีะ่ผูป้กครองนกัเรยีน 

 ส าหรับ ข่าวสารถึงผู้ปกครองประจ าเดือน  กรกฎาคม เป็น ฉบบัที ่ 2  แล้วนะคะ ในเดือนน้ี 

ถือเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา อันได้แก่วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ซึ่งทาง

โรงเรียนมีกิจกรรมท าบุญใส่บาตรร่วมกันที่โรงเรียนและถวายเทียนจ าน าพรรษา ณ วัดเวฬุวัน คงมี

ผู้ปกครองเข้าร่วมท าบุญด้วยกันมากมายเหมือนทกุปีนะคะ 

ข่าวสารขอแจ้งเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ในเดือนกรกฎาคม เร่ืองน่ารู้ส าหรับลูกรัก  และกิจกรรม

ประจ าเดือนน้ีใหไ้ด้อ่านกันค่ะ 

ขอบคุณผู้ปกครองทุกทา่นค่ะ 

      งานประชาสมัพันธ ์  
 
  

 

สปัดาหท์ี ่/   หนว่ยการเรยีน เรือ่งทีเ่รยีน 

สัปดาหท์ี่ 7 

หน่วยฤดูฝน 

29 ม.ิย.-3 ก.ค. 58 

-การเกิดฝนการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฤดูฝนของใช้ในฤดูฝน 

- ประโยชน์ของฝนและโทษของฝน 

-โรคที่มากับฤดูฝน 

สัปดาหท์ี ่8 

หน่วยอาชีพรอบตัว 

6-10 ก.ค. 58 

- ความหมายความส าคัญของอาชีพ 

- อาชีพต่างๆ 

-อาชีพสุจริตและอาชีพไม่สุจริต 

สัปดาหท์ี่ 9 

หน่วยครอบครัวแสนสุข 

13-17 ก.ค. 58 

- ความหมายของครอบครัว 

- สมาชิกและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 

- กิจกรรมที่ท าร่วมกันในครอบครัว 

สัปดาหท์ี่ 10 

หน่วยบ้านของฉัน 

20-24 ก.ค. 58 

- ความหมายและความส าคัญของบ้านประเภทของบ้าน 

- ส่วนประกอบของบ้านและห้องต่างๆภายในบ้าน 

- การดูแลรักษาความสะอาดบ้าน 

สัปดาหท์ี่ 11 

หน่วยวันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา 

27-31 ก.ค. 58 

- ความหมายและความส าคัญ 

- การปฏิบัติตนในวันส าคัญ 

- กิจกรรมที่ท าในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 

- สิ่งที่น าไปท าบุญ 

 

* หนว่ยการเรยีนที่ 8,9 จะบรูณาการรวมกนั เนือ่งจากสปัดาหท์ี่ 8 โรงเรยีนหยดุคะ่ 

 

 
 

   

          8  วธิดีแูลลกูรกัใหห้า่งจากโรคไขห้วดัใหญ่ 

     1.พาลูกออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เมื่อร่างกายแข็งแรงและได้รับการ

พักผ่อนอย่างเพียงพอจะท าให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นหวัดง่ายค่ะ 

     2.ช่วงหน้าหนาวหรือช่วงทีอ่ากาศเปล่ียนแปลงบ่อยคุณแม่ควรดูแลร่างกายลูกให้อบอุ่นอยู่เสมอ 

     3.ถ้าลกูเป็นไขห้วดัใหญ่ควรให้หยุดเรียน เพื่อให้ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอร่างกายจะได้หายป่วยเร็วขึ้น 

และเป็นการป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเพื่อนๆที่เรียนด้วยกัน 

     4.ถ้าลกูมอีาการปว่ยเปน็ไขห้วดัใหญ่ ควรให้สวมที่ปิดปากและจมูกด้วยผ้าเช็ดหน้า ขณะไอหรือจามเพื่อ

ไม่เป็นการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น 

     5.ในช่วงที่มีโรคระบาด ไม่ควรพาลูกไปอยู่ในที่ๆคนหนาแน่น เพราะอาจจะท าให้ติดเชื้อจากคนที่เป็นอยู่

ก่อนแล้วนั้นเองค่ะ 

     6.ควรล้างมือลูกให้สะอาดอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร 

     7.ให้ลูกทานอาหารที่มีประโยชน์สูง เลือกกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ควรทานผักและผลไม้เป็นหลัก 

เพราะในอาหารเหล่านี้มีวิตามินหลายๆชนิด สารอาหารเหล่านี้สามารถต้านทานโรคได้ดี 

     8.ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ ่เพราะตัววัคซีนจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อไขห้วดั

ใหญ่ได้ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เด็กๆ สามารถฉีดได้ตั้งแต่ อายุ 6 เดือนขึ้นไป เด็กๆควรได้รับการฉีด

วัคซีนทุกปี 

      อาการไขห้วดัใหญ่จะคล้ายกับอาการของไข้หวัดธรรมดา แต่จะมีความรุนแรงมากกว่า คุณแม่สามารถ

สังเกตได้ง่าย และถ้ามีอาการแทรกซ้อนจะท าให้อาการก าเริบมากขึ้นจนมีอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นั้นเองค่ะ 

จาก : แม่รักลูก Photo Credit : parentdish.co.uk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัจนัทร ์และวนัพฤหสับด ีขอความรว่มมอืผูป้กครองชว่ยน าปา้ยชือ่นกัเรยีน 

       ติดทีก่ระจกหนา้รถยนต ์เพือ่ความสะดวกในการรบันกัเรยีนคะ่  

กิจกรรมประจ าเดือน  กรกฎาคม  2558 

 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558   กิจกรรมวันอาเซียน 

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษา 

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558  หยุดวันอาสาฬหบูชา  

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558  หยุดวันเข้าพรรษา 

แจง้กจิกรรมลว่งหนา้คะ่ 

 วนัองัคารที ่ 11  สงิหาคม 2558  กจิกรรมถวายพระพรชยัมงคล 

สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์พระบรมราชนินีาถและวนัแมแ่หง่ชาต ิ

 

  หน่วยการเรยีนรู้ประจ าเดือนกรกฎาคม  2558 
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     วนัอาสาฬหบชูา หรือวนัขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม                       

ที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มตน้ประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก  

     ดังนั้น วันอาสาฬหบูชาจึงถูกจัดข้ึนเพ่ือเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์ส าคัญ                     

ของพระพุทธศาสนาดังกล่าว เกิดข้ึนในวันอาสาฬหบูชาไว้โดยย่อ ดังนี้ 

     1. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา 

     2. เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร์ ประกาศสัจจธรรม อันเป็นองค์แห่ง                  

พระสัมมาสัมโพธิญาณ 

     3. เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดข้ึนในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทาน

เอหิภิกขุอุปสัมปทา ในวันนั้น 

     4. เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ 

     วนัอาสาฬหบชูา พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมท าบุญตักบาตรในตอนเชา้ และตลอดวันจะมีการบ าเพ็ญบุญกุศลความ

ดีอื่น ๆ เช่น ไปวัดรับศีล งดเว้นการท าบาปทั้งปวง ถวายสังฆทาน ให้อิสระทาน (ปล่อยนกปล่อยปลา) ฟังพระธรรม

เทศนา และไปเวียนเทียนรอบโบสถ์ในเวลาเย็น
  
วนัอาสาฬหบชูา ปนีีต้รงกบัวนัพฤหสับดทีี ่30 กรกฎาคม 2558 

 

      วนัเขา้พรรษาเป็นพุทธบัญญตัิ ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัตติาม หมายถึง การอธิษฐานอยู่ประจ าที่ไม่เที่ยว

จาริกไปยังสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจ าเป็นจริง ๆช่วงจ าพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนคือแรม 1 ค่ า เดือน 8 ถึง 15 ค่ า 

เดือน 11 ของทุกปี ดังนั้น วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจ าในวัด หรือ

เสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่งไม่ไปค้างแรมในที่อื่น ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน 

กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏบิัติในวันเข้าพรรษา  

   1. ร่วมกิจกรรมท าเทียนจ าน าพรรษา  

   2. ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ าฝน และจตุปัจจัย แก่ภิกษุสามเณร  

   3. ร่วมท าบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล  

   4. อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ  

วนัเขา้พรรษาแ ปนีีต้รงกบัวนัศกุรท์ี ่31 กรกฎาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก 

 

   

 

ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2558  ฉบับ สืบสานประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

โรงเรียนอนบุาลแหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในพระอปุถัมภข์อง   

สมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ  เจา้ฟ้ากลัยาณวิฒันา  กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ 

โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับใบอนญุาตจัดตั้งโรงเรียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ 

เลขที่  99   หมู่  18  ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 

โทร. 0-2564–4440-79 ต่อ 1039, โทรสาร  0–2564- 2133 

http://anuban.tu.ac.th, www.facebook.com/anubanTU ,E-mail anubantu@hotmail.com 

 

(อย่าลืม...อ่านให้เด็กๆฟังดว้ยนะคะ) 
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