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THINK BIG for Your Child 101
คดิใหญ่ให้ลูกน้อย
โดย กาญจนา หงษ์ทอง 

ราคา 195 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย กาญจนา หงษ์ทอง © พ.ศ. 2565 
ห้ามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ท�าซ�้า จัดพิมพ์เนื้อหาและภาพประกอบ หรือกระท�าอื่นใด 
โดยวธิกีารใด ๆ  ในรูปแบบใด ไม่ว่าส่วนหน่ึงส่วนใดของหนังสือเล่มน้ี เพือ่เผยแพร่ในสือ่ทกุประเภท 
หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ  นอกจากได้รับอนุญาต
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จัดพิมพ์และจัดจ�าหน่ายโดย

เลขที ่1858/87-90 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260 
โทร. 0-2826-8000 โทรสาร 0-2826-8589

หนังสือเลมน้ี พิมพดวยกระดาษกรีนโอเช่ียน ใชหมึกพิมพถ่ัวเหลือง
ปราศจากสารคลอรีน และกระบวนการผลิตท่ีรักษาส่ิงแวดลอม
ลดการปลอย Co  เทียบเทากับการปดไฟ 284 ดวง ใน 1 วัน2
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เรียบเรียงจาก YOU CAN BE A STOCK MARKET GENIUS
ผูเขียน Joel Greenblatt 

ผูแปล ชัชวนันท สันธิเดช  

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) © พ.ศ. 2564
หามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทําซํ้า จัดพิมพเนื้อหาและภาพประกอบ หรือกระทําอื¬นใด 
โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ ไมวาสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมนี้ เพื¬อเผยแพรในสื¬อทุกประเภท 
หรือเพื¬อวัตถุประสงคใดๆ นอกจากไดรับอนุญาต
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กรนีบลาตต, โจเอล.

 อจัฉรยิะหุนคณุเปนได -- กรุงเทพฯ : ซี เอ็ด ยู เค ชั่น, 2564.

 264 หนา.  
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จัดพิมพ และ จัดจําหน�าย โดย

เลข ที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวง บางนาใต เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2826-8000

พิมพที่ บริษัท กรีน ไลฟ พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด 
เลขที่ 68 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท 0-2892-1940-2  นายสุภชัย เตชะวิเชียร ผูพิมพผูโฆษณา พ.ศ. 2564

โดย โอมศิริ วีระกุล

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย โอมศิริ วีระกุล © พ.ศ. 2564
หามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทําซํ้า จัดพิมพ หรือกระทําอื�นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ
ไมวาสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมนี้ เพื�อเผยแพรในสื�อทุกประเภท หรือเพื�อวัตถุประสงคใดๆ
นอกจากจะไดรับอนุญาต
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โอมศิริ วีระกุล.

นี่เงินเดือนหรือเงินทอน.-- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2564. 

152 หนา.

1. การเงินสวนบุคคล. 2. ความมั่นคงทางการเงิน.

 I. ชื�อเรื�อง.
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ISBN : 978-616-08-4147-9

จัดพิมพ และ จัดจําหน�าย โดย

เลข ที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวง บางนาใต เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2826-8000

พิมพที่ บริษัท กรีน ไลฟ พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด 

เลขที่ 68 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 

โทรศัพท 0-2892-1940-2  นายสุภชัย เตชะวิเชียร ผูพิมพผูโฆษณา พ.ศ. 2564

 ในกรณีทีต่องการซือ้เปนจํานวนมาก เพื�อใชในการสอน การฝกอบรม การสงเสริมการขาย หรือเปนของขวญัพเิศษ เปนตน 

กรณุาตดิตอสอบถามราคาพิเศษไดที ่ฝายขาย บรษิทั ซเีอ็ดยูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) เลขที ่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน 

แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2826-8222  โทรสาร 0-2826-8356-9

 หากมีคําแนะนําหรือติชม สามารถติดตอไดที่ comment@se–ed.com
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โดย โอมศิริ วีระกุล

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย โอมศิริ วีระกุล © พ.ศ. 2564
หามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทําซํ้า จัดพิมพ หรือกระทําอื�นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ
ไมวาสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมนี้ เพื�อเผยแพรในสื�อทุกประเภท หรือเพื�อวัตถุประสงคใดๆ
นอกจากจะไดรับอนุญาต
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โอมศิริ วีระกุล.

นี่เงินเดือนหรือเงินทอน.-- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2564. 
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1. การเงินสวนบุคคล. 2. ความมั่นคงทางการเงิน.
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จัดพิมพ และ จัดจําหน�าย โดย

เลข ที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวง บางนาใต เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2826-8000

พิมพที่ บริษัท กรีน ไลฟ พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด 

เลขที่ 68 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 

โทรศัพท 0-2892-1940-2  นายสุภชัย เตชะวิเชียร ผูพิมพผูโฆษณา พ.ศ. 2564

 ในกรณีทีต่องการซือ้เปนจํานวนมาก เพื�อใชในการสอน การฝกอบรม การสงเสริมการขาย หรือเปนของขวญัพเิศษ เปนตน 

กรณุาตดิตอสอบถามราคาพิเศษไดที ่ฝายขาย บรษิทั ซเีอ็ดยูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) เลขที ่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน 

แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2826-8222  โทรสาร 0-2826-8356-9

 หากมีคําแนะนําหรือติชม สามารถติดตอไดที่ comment@se–ed.com

 ในกรณีที่ ตองการ ซื้อ เปน จํานวน มาก เพื�อ ใช  ใน การ สอน การ ฝกอบรม การ สงเสริม การ ขาย หรือ เปน  
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หาก มี คํา แนะนํา หรือ ติชม สามารถ ติดตอ ไดที่ comment@se–ed.com

ใช facebook ถูกวิธี ยอดขายดีขึ้น 100 เทา

โดย  มัณฑิตา จินดา

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย  โดย มัณฑิตา จินดา © พ.ศ. 2564
หามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทําซ้ํา จัดพิมพ หรือกระทําอื�นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ
ไมวา สวนหนึ่งสวนใด ของ หนังสือ เลม นี้ เพื�อเผยแพรในสื�อทุกประเภท หรือเพื�อวัตถุประสงคใดๆ
นอกจาก จะ ไดรับอนุญาต
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 I. ชื�อเรื�อง.

 658.872

ISBN : 978-616-08-4094-6 

จัดพิมพ และ จัดจําหน�าย โดย
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หามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทําซํ้า จัดพิมพ หรือกระทําอื�นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ
ไมวาสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมนี้ เพื�อเผยแพรในสื�อทุกประเภท หรือเพื�อวัตถุประสงคใดๆ
นอกจากจะไดรับอนุญาต
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พิมพที่ บริษัท กรีน ไลฟ พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด 

เลขที่ 68 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
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 ในกรณทีีต่องการซือ้เปนจํานวนมาก เพื�อใชในการสอน การฝกอบรม การสงเสรมิการขาย หรอืเปนของขวญัพเิศษ เปนตน 
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 หากมีคําแนะนําหรือติชม สามารถติดตอไดที่ comment@se–ed.com

หนังสือเลมนี้ พิมพดวยกระดาษกรีนโอเชี่ยน ใชหมึกพิมพถั่วเหลือง
และกระบวนการผลิตที่รักษาสิ่งแวดลอม ลดการปลอย CO  
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พ่อแม่คือครูคนแรกของลกู ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งแรกของลกู

ไม่ว่าบทบาทของคณุคือพ่อหรือแม่ ไม่ว่าหน้าท่ีการงานของคณุคือ

อะไร งานจะล้นมือแคไ่หน แตห่น้าท่ีหนึง่ท่ีคนเป็นพ่อแม่ไม่อาจปฏิเสธได้

คือ การวางรากฐานท่ีดีของทกุวิชาชีวิตให้แก่ลกูน้อย เพราะไม่ว่าพายจุะ

ถาโถมแรงแคไ่หน มรสมุจะหนกัหนาสาหสัเพียงใด แตห่ากลกูของคณุถกู

วางเสาเข็มชีวิตเอาไว้อย่างมัน่คง เขาจะเติบใหญ่อยู่ในสงัคมได้อย่างมี

ความสขุ และรับมือได้กบัทกุสถานการณ์

ฉะนัน้ ในเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ นัน้ การลงมือวางรากฐานทางการเงิน

ให้แน่นหนา และปพืูน้นิสยัทางการเงินอย่างเดียวอาจไม่พอ แตพ่่อแม่ต้อง

ยดึหลกั “รักววัให้ผกู รักลกูให้สอน” วิธีการสอนท่ีดีท่ีสดุ บางทีแทบไม่ต้อง

พดูอะไร เพราะเอาเข้าจริงแล้วไม่มีอะไรดีไปกวา่การปฏิบตัิตวัเป็นต้นฉบบั

หรือต้นแบบท่ีดีส�าหรับลกูเสมอ นอกจากนี ้ภารกิจท่ีส�าคญัในชีวิตของพ่อ

แม่ ไม่เพียงสานสร้างความมัน่คงทางการเงินให้แก่ลกู แต่ยงัต้องสง่มอบ

ความมัง่คัง่และทศันคติทางการเงินท่ีดีให้แก่เขาด้วย

การมีสมาชิกใหม่ของครอบครัวจึงไม่ใช่เร่ืองเล็กๆ เพราะจะว่าไป

ก็เปรียบเหมือนการสร้างบ้านหลงัหนึ่ง บ้านหลงันีจ้ะสวยงาม แข็งแรง  

หรือผพุงัง่าย ขึน้อยูก่บัพอ่แมผู่้ เนรมิตบ้านน้อยหลงันี ้อาจไมง่่ายนกัส�าหรับ

พ่อแม่ในการสอนลกูให้ “รู้ใช้ เข้าใจเงิน” แต่น่ีคือความท้าทายอย่างหนึ่ง

ของคนท่ีท�าหน้าท่ีพ่อและแม่ในยคุสมยัท่ีโลกทัง้ใบเคลื่อนบนปลายนิว้

                                                      กาญจนา หงษ์ทอง
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เม่ือชีวิตคู่เร่ิมออกสตาร์ต ก็ใช่ว่าชีวิตจะเดินมาถึง

ตอนจบเหมือนในหนงัหรือละคร ตรงกนัข้าม ในชีวิตจริง

ทกุอย่างเพ่ิงเร่ิมต้นตา่งหาก เพราะนบัจากนีค้ณุจะมีเร่ือง

ให้ขบคิดสารพดัสารพนั

นอกจากรายละเอียดของเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ ของ

ชีวิตคู่ท่ีมีให้ถกเถียงแลกเปลี่ยนกันอย่างยิบย่อย ไม่ว่า 

จะเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน แผนการออม และการลงทนุ

แล้ว สิ่งหนึ่งท่ีควรจะพดูคยุและวางแผนคือ “การก่อร่าง

สร้างครอบครัวใหม่” ท่ีใหญ่ขึน้ นัน่หมายถึงเตรียมพร้อม

ส�าหรับสมาชิกใหม่ท่ีอาจจะมาเยือนในไม่ช้าก็เร็ว

และทันทีท่ีลูกน้อยลืมตาขึน้มาดูโลก มากกว่า 

ความพร้อมในเร่ืองการเลีย้งดูฟูมฟักเขาให้เติบใหญ่  

“เร่ืองของเงินทอง” ก็ต้องวางแผนตระเตรียมให้พร้อม

เช่นเดียวกนั
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จ�าเป็นด้วยหรือที่ต้องเตรียมเรื่อง
เงินทองให้พร้อม

คุณอาจเกิดค�าถามแบบนั้นได้  

เพราะบางคนก็มีลูกแบบไม่ได้วางแผน  

หรือไม่ได้ตั้งใจมาก่อนตั้งเยอะแยะ



ในความเป็นจริงคือไมต้่องเตรียมมาก่อนก็ได้ เพราะสถานการณ์

บีบบงัคบัให้คณุจ�าเป็นต้องด�าเนินชีวิตตอ่ไปได้แบบ “ตามมีตามเกดิ” 

ซึง่แน่นอนวา่อาจด�าเนินไปอยา่งกระทอ่นกระแทน่ หากคณุไมไ่ด้เกิด

มาบนกองเงินกองทองหรือมีเงินถงุเงินถงัมาก่อน

ซึง่หากเป็นช่วงเม่ือ 20 กว่าปีก่อน ในสมยัท่ีดอกเบีย้เงินฝาก 

ยงัสงูกว่า 10% คณุอาจไม่จ�าเป็นต้องวางแผนก็ได้ แตย่คุท่ีดอกเบีย้ 

ต�่าเตีย้เร่ียดินแบบนี ้ หากไม่วางแผนก็อาจไม่เพียงพอส�าหรับ 

อนาคตท่ีดีของลกูน้อย เพราะอย่าลืมวา่ นอกจาก “ดอกเบีย้ต�่า” แล้ว 

ท่ีวิ่งสวนทางกนัคือ “อัตราเงนิเฟ้อ” ท่ีสงูขึน้ ย่ิงเป็นตวัแปรท่ีกดดนัให้

พ่อแม่ยคุนีต้้องวางแผนการเงินอย่างรัดกมุมากขึน้

จะให้ดี เร่ืองแบบนีว้างแผนไว้ก่อนเป็นดีท่ีสดุ บางคูพ่อเร่ิมตกลง

ปลงใจใช้ชีวติคูร่่วมกนั ถงึแม้จะยงัไมมี่ลกู แตพ่วกเขาจะมีเงินกองกลาง

ท่ีสะสมร่วมกนัเพ่ืออนาคต แบบนัน้ถึงจะมีลกูปุ๊ บป๊ับก็คงไม่ล�าบาก
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แต่ก็มีอีกหลายคู่ท่ีวางแผนไว้เป๊ะมาก ตัง้แต่เร่ิมร่วมหอลงโรง 

ก็วางแผนเก็บเงินเตรียมไว้ให้ลูกก่อนจะมีเจ้าตัวเล็กเสียอีก หรือ 

บางคนเป๊ะย่ิงกว่า วางแผนสะสมเงินล่วงหน้า 2 ปีก่อนจะวางแผน 

มีลกู พอหลงัคลอดลกูก็มีเงินตนุก้อนย่อม ๆ ไว้ให้ลกูแล้ว

หรือต่อให้คุณบอกว่าครอบครัวฉันมีเงินทองกองอยู่รอบกาย 

อยู่แล้ว ก็ยังจ�าเป็นต้องวางแผนเพ่ืออนาคตของลูกอยู่ดี เพราะ  

“ความรวยเป็นสิ่งไม่แน่นอน” และไม่ได้อยู่กบัคณุตลอด ถ้าคณุใช้

ชีวิตอย่างประมาท

เร่ืองนี ้แตล่ะคู ่แตล่ะครอบครัว ควรออกแบบแผนการออมเงินก้อน

นีใ้ห้เหมาะกบัครอบครัวของคณุเอง เพราะคูข่องคณุเองนัน่แหละท่ีรู้ดี

วา่ จดุพอดีของการออมเพ่ือลกูน้อยอยู่ตรงไหน ไม่หนกัไม่เบาเกินไป 

เพราะเม่ือหาจดุสมดลุเจอ การออมเพ่ืออนาคตของลกูก็จะไปตลอด

รอดฝ่ังอย่างแน่นอน
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กฎข้อแรกของการเตรียมตัวมีลูกจึงไม่ ใช่แค ่
ตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน “ร่างกาย” 

หรือมีแค่ความพร้อมท้ังเรื่อง “สภาพจิตใจ” และ 
“เวลา” ในการเลี้ยงดูพวกเขา แต่หัวใจส�าคัญ 

อีกเรื่องหนึ่งคือ “เงินทอง” การเช็กสุขภาพการเงิน 
จึงเป็นเรื่องท่ีพ่อแม่ ไม่ควรละเลยอย่างยิ่ง
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พอ่แมส่ว่นใหญ่หมดเวลาไปกบัการตระเตรียมผ้าอ้อม อาหาร

ส�าหรับเด็ก เสือ้ผ้าเด็กอ่อน หยกูยา และอ่านคูมื่อการเลีย้งทารก

แรกเกิด แตใ่นความเป็นจริงแล้ว เม่ือเด็กคนหนึง่ลืมตาขึน้ดโูลก ใน

โหมดของเงิน ๆ  ทอง ๆ  ก็มีเร่ืองท่ีคณุต้องลงมือท�าการบ้านมากมาย

ก่ายกองเลยทีเดียว โดยเฉพาะ 

“การลงทุนเรื่องการศึกษา”

ไม่ว่าคุณจะร�่ารวยแค่ไหน มีเงินลงทุนมากมายหลายร้อย

ล้าน หรือมีเพียงหลกัหม่ืนหลกัแสนก็ตาม สิ่งหนึ่งท่ีคุณละเลย 

ไม่ได้ นัน่คือ การลงทุนด้านการศึกษากับลกูหลานของคณุเอง 

เพราะถือเป็นการลงทนุท่ีคุ้มคา่ท่ีสดุในชีวิต
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การลงทุนด้านการศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญท่ีสุด เพราะสินทรัพย์

ท่ีลงทุนคือ “ปัญญา” ซึ่งเป็นสินทรัพย์ท่ีไม่มีใครขโมยจากลกูหลาน 

ของคณุไปได้ ขณะท่ีสินทรัพย์ประเภทบ้าน ท่ีดิน เงินทอง หรือรถยนต์ 

อาจจะเสื่อมคา่หรือหายไปได้ ถ้าเขาไม่รู้จกัดแูลให้ดี

แทบจะเรียกได้ว่า การลงทนุเพ่ือการศกึษาของลกูหลานในวนันี ้

เป็นความส�าเร็จในชีวิตของลกูหลานในวนัหน้า ซึง่ความส�าเร็จในชีวิต

ไม่ได้ตกอยู่กบัลกูหลานแต่เพียงผู้ เดียว แต่หมายถึงความส�าเร็จของ

ครอบครัว

และถ้าคุณมีโอกาสติดตามผลการส�ารวจและการวิจัยในเร่ือง 

การศึกษา ก็มีการระบุชัดว่า การมีพืน้ฐานท่ีดีในวัยเยาว์ช่วยเพ่ิม

คณุภาพชีวิตและเพ่ิมศกัยภาพในการหารายได้ของคนในวยัท�างาน ช่วย

ลดอาชญากรรม มีผลดีต่อสขุภาพกายและใจ ลดภาวะความยากจน 

และลดการพึ่งพาทางสงัคมจากภาครัฐ รวมถึงมีโอกาสท่ีจะประสบ

ความส�าเร็จในชีวิต ไปจนถึงมีสถิติมีชีวิตสมรสท่ียืนยาวมั่นคงกว่า 

ผู้ ท่ีมีพืน้ฐานวยัเด็กไม่ดี

งานวิจยัในต่างประเทศกลา่วไว้ชดัว่า พ่อแม่ท่ีหยิบย่ืนการศกึษา 

ท่ีมีคุณภาพให้กับลูก ท�าให้ชีวิตของเด็ก ๆ มีภูมิคุ้มกันชีวิตท่ีดีเม่ือ 

พวกเขาเติบโตขึน้ เอาเป็นว่า ทนัทีท่ีเจ้าตวัน้อยลืมตาขึน้ดโูลก มีอะไร

บ้างท่ีพ่อแม่ต้องลงมือท�าเพ่ือเขา
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1
วางอนาคตทางการศึกษา

อย่ามัวแต่เพลิดเพลินกับของขวัญชิ้นใหม่ ในชีวิตที่เพิ่งลืมตา
ดูโลกเลย เพราะในชีวิตจริงยังมีเร่ืองให้คุณพ่อคุณแม่ปวดหัว
อีกเยอะ และเรื่องหนึ่งที่ควรมีอยู่ ในหัวคร่าว ๆ  ก็คือ จะวาง
อนาคตทางการศึกษาไว้อย่างไร เรื่องแบบน้ีพ่อแม่มีไว้ ในใจกัน 
บ้างก็ดี เร่ิมคุยกันพอหอมปากหอมคอบ้างก็ดี จะได้มีเข็มทิศ
ส�าหรับลูกน้อย

ทุกวันนีบ้้านเรามีรูปแบบของสถานศึกษาให้เลือกหลายแบบ  

ไล่ไปตัง้แต่เตรียมอนบุาล อนบุาล โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน  

โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนนานาชาติ ไปจนถึงการส่งไปเรียน 

ต่างประเทศ รวมถึงโฮมสคูล (Home School) ท่ีพ่อแม่หลายคน 

ก�าลงัท�าอยู่ ซึ่งแต่ละแบบแต่ละท่ีมีจุดเด่นด้านการเรียนการสอนท่ี 

แตกตา่งกนั และแน่นอนว่าคา่ใช้จ่ายก็ตา่งกนัไป
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