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ข่าวที่น่าสนใจ     

  www.plearnpattana.com  โทร. ๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ 

	 สวัสดีค่ะ	ท่านผู้ปกครอง	 	

	 เทศกาล	 “ลมข้าวเบา…	 เงาเดือนเพ็ญ	ตอน	ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง”	 ผ่านไป

พร้อมกับลมหนาวที่เริ่มมาเยือน	ชาวเพลินพัฒนาจึงได้ร่วมฉลองเทศกาลลมข้าวเบากัน

อย่างเพลิดเพลิน	ปราศจากสายฝนโปรยปราย	จดหมายข่าวฉบับนี้ขอเก็บบรรยากาศ

งานมาบอกเล่าให้ได้ร่วมประทับใจกันอีกครั้ง	และชมภาพงานตลอด	๓	วันกันอย่างเต็ม

อิ่มได้ที่บอร์ดกำแพงข่าว	บริเวณทางเดินสู่อาคารประถมค่ะ

เก็บตกงานเทศกาล “ลมข้าวเบา... เงาเดือนเพ็ญ” 
	 ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่าสายฝนที่โปรยปรายมาตั้งแต่ต้นเดือน	อยู่ๆ	ก็หยุดไปก่อนหน้าถึงวันงานลมข้าวเบา…	

เงาเดือนเพ็ญ	เพียงวันเดียว	คงต้องบอกว่างานนี้	“ฟ้าฝนเป็นใจ”	จริงๆ	ค่ะ	

	 ใครที่มาร่วมงานคงเพลิดเพลินกับการชิมอาหารและจับจ่ายซื้อหาสินค้าที่มาร่วมออกร้านกันอย่างจุใจ	

เพราะในปีนี้มีพ่อค้าแม่ขายจำเป็นจับจองพื้นที่ขายสินค้ากันกว่า	๘๐	ร้าน	ซึ่งก็ไม่ใช่ร้านของคนอื่นคนไกลที่ไหน	แต่

เป็นครอบครัวเพลินพัฒนาเรานี่เอง	มีทั้งร้านของเด็กๆ	ร้านของเด็กๆ	กับคุณครู	ร้านของเด็กๆ	กับผู้ปกครอง	ร้าน

ของทีมคุณครู	 และร้านของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่สนิทสนมคุ้นเคยกัน	 เราจึงได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจของ

ครอบครัวเพลินพัฒนา	ที่มาช่วยกันทำอาหารและจำหน่ายสินค้ากันอย่างสนุกสนาน	และหลายร้านยังใช้โอกาสนี้ให้

เด็กๆ	เรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจ	โดยการฝึกคิดคำนวณต้นทุน	กำไร	และขาดทุนด้วยค่ะ

ลมข้าวเบา... เงาเดือนเพ็ญ 

นับถอยหลัง... วันแดงชาด 

สมุดบันทึกทำมือลดโลกร้อน 
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	 แต่แทนที่จะเก็บไว้เล่นเพียงอย่างเดียว	คุณครูชักชวน
เด็กๆ	นำเจ้าถุงถั่วนี้มาขายในงานลมข้าวเบาฯ	 เพื่อส่งต่อผล
งานให้เด็กคนอื่นๆ	ได้เล่นด้วย	เด็กที่เป็นคนทำก็เกิดความภาค
ภูมิใจ	และยังได้ฝึกทำ	“บัญชีรายรับ-รายจ่าย”	หลังงานด้วยค่ะ	

ผลการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ช่วงชั้นที่ ๑ 
 ด้านเวทีการแสดงในปีนี้ยังคงสร้างสีสันและความ
สนุกสนานด้วยการแสดงหลากหลายรายการเช่นทุกปี	มีทั้งการ
แสดงน่ารักๆ	 ของน้องเล็กช่วงชั้นอนุบาลไปจนถึงการแสดง
ความสามารถของพี่ชั้นโตช่วงชั้นที่	๑-๔	รวมทั้งยังเป็นโอกาสที่
เด็กๆ	คุณครู	 และผู้ปกครองได้ร่วมแสดงบนเวทีเดียวกันด้วย
ค่ะ	
	 การแสดงหนึ่งที่น่าจะเรียกว่าเป็นการแสดง	(ขา)	ประจำ
ของงานลมข้าวเบาฯ	ก็คือ	การประกวดอ่านทำนองเสนาะของ
นักเรียนช่วงชั้นที่	 ๑	ที่คุณครูหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย
ช่วงชั้นที่	๑	ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี	 โดยปีนี้มีนักเรียนที่
ชนะการประกวดในแต่ละระดับชั้นดังนี้	





 
ระดบัชัน้	๑	:	ด.ญ.รบัขวญั	เลศิอรยิานนัท	์(อิม่)	ชัน้	๑/๓
	ระดับชั้น	๒	:	ด.ญ.จิดาภา	ศรีอรุโณทัย	(นิ้ง)	ชั้น	๒/๒	
ระดับชั้น	๓	:	ด.ญ.นันทินี	ผลวิวัฒน์	(มายด์)	ชั้น	๓/๑	
	 ปิดท้ายการแสดงในช่วงค่ำวันพุธที่	 ๑๒	พฤศจิกายน	
ด้วยขบวนรำกลองยาวของเด็กๆ	ชั้น	๔	และคุณครู	ที่เคลื่อน
นำชาวเพลินพัฒนาจากบริเวณงานไปยังสระน้ำข้างลาน	
หูกระจงด้านหน้าโรงเรียนเพื่อลอยกระทงร่วมกัน	 เป็นการปิด
งานเทศกาล	 “ลมข้าวเบา… เงาเดือนเพ็ญ”	 ที่ครึกครื้น	
สนุกสนาน	คงไว้ซึ่งความเป็นไทย	และน่าประทับใจมากค่ะ

๒

Bean Bag ฝีมือเด็กๆ โครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม  

 ในร้านค้ากว่า	๘๐	ร้านนี้	มีร้าน	“Bean Bag”	ของส่วน
การศึกษาพิเศษรวมอยู่ด้วย	ซึ่งถ้าเพียงเดินผ่าน	คงไม่ทราบว่า
เจ้าถุงถั่วหลากสีสันนั้นคืออะไร	 มีประโยชน์อย่างไร	 และที่
สำคัญคือ	คงไม่ทราบว่าถุงถั่วเหล่านั้นเป็นผลงานของเด็กๆ	
ชั้น	๒	ในโครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม	
 คุณครูสุขจันทร์ สุขประกอบ	หัวหน้าส่วนการศึกษา
พิเศษ	 เล่าให้ฟังว่า	 ถุงถั่วหรือ	 Bean	 Bag	นี้เป็นผลงานใน
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กชั้น	๒	ในโครงการเด็กพิเศษ
เรียนร่วม	 โดยมีคุณแม่ของคุณครูช่วยเย็บถุงผ้ามาให้	 ขณะที่
เด็กๆ	มีหน้าที่ตวง	ชั่ง	และกรอกลูกปัดใส่ถุงผ้า	ซึ่งเด็กๆ	จะได้
ฝึกเรื่องของการชั่งและการตวงไปบนการทำงาน	 จากนั้น
เปลี่ยนมาใช้ถั่วเขียวแทนลูกปัด	 เพื่อให้เด็กๆ	 เรียนรู้ว่านอก
เหนือจากลูกปัดแล้ว	 เขายังสามารถใช้ถั่วเขียวแทนได้	ก่อนจะ
ให้เด็กๆ	 เขียนสรุปขั้นตอนการทำ	Bean	Bag	และเพิ่มโจทย์
ชวนให้คิดว่า	ถ้าไม่ใช้ลูกปัดกับถั่วเขียวแล้ว	จะสามารถใช้อะไร
แทนได้	เพื่อขยายความคิดของเด็กๆ	ให้กว้างไกลออกไป	
	 ไม่เพียงแต่เด็กๆ	จะได้พัฒนาทักษะชีวิตเท่านั้น	แต่เจ้า	
Bean	Bag	นี้ยังเป็นของเล่นทำง่ายที่เล่นได้ทั้งครอบครัว	และมี
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ	 ไม่น้อยค่ะ	 เช่น	การให้เด็ก
เล็กๆ	ถือถุงถั่วใน	๒	มือแล้วเดินบนกระดานทรงตัวเพื่อพัฒนา
ประสาทความรู้สึก	 (Sensory	 Integration)	 การโยนถุงถั่วบน
ตารางตัวเลขเพื่อฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์	การโยนถุงถั่วบน
ตารางตัวอักษรภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษอย่าง
เป็นธรรมชาติ	 การฝึกทักษะด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก	 และการ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ-ตา	ฯลฯ	



๓

นับถอยหลัง... วันแดงชาด 
	 จากการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์หมู่กีฬาแดงชาด	ประจำปี

การศึกษา	๒๕๕๑	ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่	๒๓	มกราคม	๒๕๕๒	นี้	มีนักเรียน

ส่งผลงานการออกแบบมาร่วมประกวดกว่า	๕๐	ชิ้น	จนคณะกรรมการของ

เราต้องทำงานกันเหนื่อยค่ะ	 เพราะผลงานแต่ละชิ้นต่างก็มีความน่ารักและ

โดดเด่นแตกต่างกันไป	หลายชิ้นแสดงให้เห็นถึงความสร้างสรรค์ของนักเรียน

ที่ผ่านกระบวนการคิดมาอย่างถี่ถ้วน	กว่าจะสำเร็จออกมาเป็นตราสัญลักษณ์

หมู่กีฬาต่างๆ	ซึ่งจากการตัดสินของคณะกรรมการผลปรากฏว่า	ผลงานของ

นางสาวจินต์จุฑา ลีละศุภสกุล (แจน) ชั้น ๑๑ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตรา

สัญลักษณ์หมู่กีฬาแดงชาด	ซึ่งจะนำไปเป็นแบบลายบนเสื้อกีฬาแดงชาด	

ประจำปีการศึกษานี้	 ใครอยากเห็นผลงานการออกแบบของน้องแจน	แวะ

เวียนไปชื่นชมกันได้ที่บอร์ดกำแพงข่าว	บริเวณทางเข้าอาคารประถมค่ะ

แบ่งปันความประทับใจ

	 ตอนเลิกงานลมข้าวเบาฯ	 เวลาประมาณ	๖	 โมงกว่าๆ	ยังพอเหลือคนร่วม

งานอยู่ประปราย	แต่ยังมีขยะอยู่ตามแคร่ที่นั่งแทบทุกแคร่	 คุณแม่มองหาถังขยะ	

พบว่าถุงขยะในถังถูกเก็บหมดแล้ว	พอดีมีแม่บ้านกลุ่มหนึ่งผ่านมาเพื่อจะกลับบ้าน	

แม่บ้านกลุ่มนี้มองเห็นว่ามีขยะอยู่บนแคร่	 แต่เห็นว่าไม่มีถังขยะก็เดินจากไป	

(เพราะเย็นมากแล้ว)	แต่มีแม่บ้าน	๑	ท่านที่ทำให้คุณแม่ประทับใจจนต้องขอส่งข้อ

ความมาเล่าสู่กันฟัง	แม่บ้านท่านนี้เดินหันหลังไปไหนไม่ทราบ	สักแป๊บเดียวก็เดิน

กลับมาพร้อมด้วยถุงพลาสติกใบหนึ่ง	และช่วยคุณแม่เก็บขยะกันจนเต็มถุง	คุณแม่

ลืมถามชื่อแม่บ้านท่านนี้	 แต่อยากบอกเล่าถึงความดี	ความรับผิดชอบของแม่บ้าน

ท่านนี้	ณ	 เวลานั้นถ้าแม่บ้านท่านนี้ไม่สนใจเดินไปเฉยๆ	ก็ได้	 ในทางกลับกันถ้าทุก

คนที่มาร่วมงานช่วยกันคนละไม้คนละมือ	ก็จะไม่มีขยะหลงเหลือให้เป็นภาระแม่

บ้านมากนัก	ถ้าพวกผู้ใหญ่ไม่ทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กๆ	แล้วเด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้อย่างไร	

	 	 																																																																														จากคุณแม่น้องเสาเอก	(ปั้น)	ชั้น	๘/๑

ค่ายจิตอาสา ช่วงชั้นที่ ๓

	 หลังจากจำหน่ายสมุดบันทึกทำมือและเสื้อยืดฝีมือเด็กๆ	ช่วงชั้นที่	๓	 ในงานลมข้าว

เบาฯ	รวมทั้งได้เงินสมทบทุนจากการออกร้านของคุณแม่ชั้น	๙	มาบางส่วนแล้ว	 เด็กๆ	และ

คุณครูช่วงชั้นที่	๓	ฝากแจ้งมาว่า	ขอรับบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพิ่มเติม	อาทิ	 ข้าวสาร	

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	ปลากระป๋อง	น้ำดื่ม	ยารักษาโรค	อุปกรณ์ทำความสะอาด	เช่น	ไม้กวาด

ดอกหญ้า	 ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้น-ยาว	ที่โกยผง	 เข่ง	แปรงขัดส้วม	ถังน้ำ	 ไม้ขัดพื้น	

ไม้ถูพื้น	น้ำยาล้างห้องน้ำ	น้ำยาถูพื้น	 ผงซักฟอก	และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ	 เพื่อนำไป

บริจาคให้แก่ชาวบ้านใน	จ.อยุธยา	ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม	และนำรายได้ไป

ซื้ออุปกรณ์ทำชั้น-นั่งร้านวางของในห้องเรียนให้กับโรงเรียนวัดตะกู	 เพื่อหนีน้ำท่วมใน

แต่ละปี	 ในการออกค่ายลูกเสือ-เนตรนารี	 “ค่ายจิตอาสา”	ช่วงชั้นที่	๓	วันที่	๑-๒	ธ.ค.๕๑	

โดยบริจาคได้ที่บริเวณโต๊ะเซ็นชื่อ ทางเข้าอาคารประถม ภายในวันที่ ๒๗ พ.ย.นี้ค่ะ

สัญลักษณ์หมู่กีฬาแดงชาด

สัจจะ	 ทมะ	

ขันติ	 จาคะ	



	 ส่วนสื่อสารองค์กรขอเชิญชวนคุณพ่อ	คุณแม่	ผู้ปกครอง	 เด็กๆ	

และคุณครู	 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต	 “สมุดบันทึกทำมือลดโลก

ร้ อน” สำหรั บ เป็ นของขวัญ ใน เทศกาลปี ใ หม่ นี้	 โ ดย เปิ ด รั บ

บริจาค“กระดาษ A4 ใช้แล้ว ๑ หน้า”	 (ไม่ยับ-สะอาด-ไม่เจาะรูเข้า

แฟ้ม-จำนวนมาก)	 เพื่อนำมาผลิตสมุดบันทึกทำมือฝีมือเด็กๆ	คุณครู	

และผู้ปกครองที่มีเวลาจะมาช่วยกัน	สมุดบันทึกที่ได้ส่วนหนึ่งจะมอบ

เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กๆ	 เพลินพัฒนาทุกคน	และอีกส่วนหนึ่งจะ

จำหน่ายสำหรับใครที่อยากได้ไปเป็นที่ระลึก	หรือเป็นของขวัญของฝาก

เนื่องในวันปีใหม่	 รายได้จะนำไปสมทบทุนศูนย์การเรียนรู้ประภาคาร

ปัญญาฯ	ค่ะ	

 เปิดรับบริจาคกระดาษ A4 (ย้ำกันอีกครั้งว่า ไม่ยับ-สะอาด-

ไม่เจาะรูเข้าแฟ้ม) แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๘ พ.ย.๕๑ ที่ส่วนสื่อสาร

องค์กร และกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆ ทั่วโรงเรียน

A4 A5

ประเภทกีฬา รุ่นการแข่งขัน 

แชร์บอล	:	ทีมหญิง	 ชั้น	๑	/	ชั้น	๒-๓	

แฮนด์บอล	:	ทีมหญิง	 ช่วงชั้นที่	๒	

บาสเกตบอล	:	ทีมชาย-ทีมหญิง	 ช่วงชั้นที่	๓-๔	

ฟุตบอล	:	ทีมชาย	 ชั้น	๑	/	ชั้น	๒-๓	/	ช่วงชั้นที่	๒	/	ช่วงชั้นที่	๓-๔	

รักบี้ทัช	:	ทีมรวมชายหญิง	 ชั้น	๑	/	ชั้น	๒-๓	/	ช่วงชั้นที่	๒	/	ช่วงชั้นที่	๓-๔	

ว่ายน้ำ	 ชั้น	๑	/	ชั้น	๒-๓	/	ช่วงชั้นที่	๒	/	ช่วงชั้นที่	๓-๔	

กรีฑา	 ชั้น	๑	/	ชั้น	๒-๓	/	ช่วงชั้นที่	๒	/	ช่วงชั้นที่	๓-๔	

สำหรับประเภทกีฬาที่จะแข่งขันในกีฬาแดงชาดปีนี้มีด้วยกันทั้งหมด	๗	ประเภทดังนี้

	 ขณะนี้หมู่กีฬาต่างๆ	 กำลังนัดหมายเพื่อแบ่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบภายในหมู่	 รวมทั้งรับสมัคร

นักกีฬาแต่ละประเภท	แต่ละรุ่น	 เพื่อร่วมฝึกซ้อมและ

เป็นตัวแทนหมู่ลงแข่งขัน	 โดยมีการจับสลากคู่แข่งขันใน

กีฬาประเภทต่างๆ	 ไปแล้วเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่

ผ่านมา	และจะเริ่มแข่งขันรอบคัดเลือกนัดแรกในวัน

พฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคมนี้เป็นต้นไป	ประเดิมสนาม

ด้วยการแข่งขันกีฬาแชร์บอล	ประเภททีมหญิง	 รุ่นระดับชั้น	๑	

และระดับชั้น	๒-๓	ที่จะเป็นการพบกันระหว่าง	“หมู่นกเงือก	vs	

หมู่มด”	และ	“หมู่ภูเขา	vs	หมู่ดอกไม้”	ในทั้งสองรุ่น	ใครอยู่หมู่

ไหนอย่าลืมมาให้กำลังใจนักกีฬากันนะคะ	

 ติดตามตารางการแข่งขันกีฬาแดงชาดรอบคัดเลือก 

และข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของกีฬาแดงชาดได้ที่

บอร์ดกำแพงข่าว บริเวณทางเข้าอาคารประถมค่ะ

๔



๕

“เข้าใจเรา เข้าใจเขา แบ่งปันเรา” 
ภาคสนาม	ชั้น	๕	ณ	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	



	 วันที่	๖-๗	พ.ย.๕๑	นักเรียนชั้น	๕	ทั้งสามห้องไปภาคสนามโครงการ

พัฒนาตนในหัวข้อ	“เข้าใจเรา เข้าใจเขา แบ่งปันเรา”	ณ	อุทยานแห่งชาติเขา

ใหญ่	นอกจากจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณครูและเพื่อนต่างห้องแล้ว	 เด็กๆ	

ยังได้ลุกขึ้นมาฟังป่าตื่นในยามเช้า	และสัมผัสกับความสงบงามของธรรมชาติ

แห่งป่าเขาใหญ่	ซึ่งเด็กๆ	บรรยายไว้ว่า	 “รู้สึกว่าธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่และน่า

อัศจรรย์”	

	 แม้ภาคสนามครั้งนี้จะมีระยะเวลาเพียง	๒	วัน	แต่คุณครูก็สังเกตเห็น

ความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ	ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหลังกลับจากภาคสนาม	 เช่น	

นักเรียนกำกับตัวเองได้ดีขึ้น	ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง	

และระหว่างนักเรียนกับคุณครู	ที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาของนักเรียน

ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ

เพลินพัฒนาร่วมงานจุฬาฯ วิชาการ 

	 โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับเชิญจากคณะครุศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ให้ไปร่วมแสดงนิทรรศการความรู้

เรื่องโลกร้อนในงานจุฬาฯ วิชาการ ครั้งที่ ๑๓	 วันที่	 ๒๗	

พ.ย.๕๑	 เวลา	๙.๐๐-๑๖.๐๐	น.	ณ	ตึกคณะครุศาสตร์	 จุฬาฯ	

โดยคุณครูและนักเรียนช่วงชั้นที่	๓	และ	๔	จะนำผลงาน	Mind	

Map	 เรื่องโลกร้อนของนักเรียนช่วงชั้นที่	๓	ที่ได้รับรางวัลจาก

การประกวดการเขียน	Mind	Map	 เมื่อเร็วๆ	 นี้ไปจัดแสดง	

พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอน	และวิธีการ

เขียน	Mind	Map	ให้กับผู้มาร่วมงานที่สนใจด้วยค่ะ

เ รื่ อ ง เ ล่ า จ า ก ห้ อ ง เ รี ย น  

ชวนร่วมงานกรีนแฟร์ 

 ในวันที่ ๔-๗ ธันวาคมนี้นักเรียนและคุณครูช่วงชั้นที่	

๓	 และ	 ๔	 จะไปร่วมแสดงนิทรรศการเรื่ อง	 “ โลกร้อน”		

ในงานกรีนแฟร์ บริเวณหน้าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา ๑๐.๐๐–๑๗.๐๐ น.ในฐานะ

ที่เพลินพัฒนาเป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องโครงการจิตสำนึก

พลโลก	 (Global	 Action	 Schools)	 ขององค์การแอ็คชั่นเอด	

ประเทศไทย	ที่ร่วมกิจกรรมต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว	เพื่อส่งเสริม

ให้เยาวชนและคนทั่วไปมองเห็นทางออกในการเลือกบริโภคที่

เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งประเด็นการค้าที่ เป็นธรรม	 และภาวะโลกร้อน	 ผู้

ปกครองท่านใดมีเวลาว่าง	อย่าลืมแวะเวียนไปร่วมงาน	และชม

นิทรรศการของเด็กๆ	เพลินพัฒนากันนะคะ	

“ไม่คิดว่าจะต้องเปลี่ยน	Diary	กับเพื่อน	เพราะใครๆ	

ก็อยากได้ของตัวเอง	แต่ก็ทำให้ได้รู้จักแบ่งปันสิ่งที่ตัว

เองรักหรือชอบ	เป็นการแบ่งปันที่ไม่รู้ว่าผู้รับคือใคร	

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็พอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้รับอยู่ดี”

ด.ญ.สาธิดา เต็มกุลเกียรติ (ออม)

“ได้รู้ว่าทุกคนนั้นช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	และยัง	“มีกัน

และกัน”	แถมยัง	“ไม่ทอดทิ้งกัน”	เพื่อนเป็นคนดี”	

ด.ช.อภินันท์ ถิรานุชิต (ปาล์ม)

“เพื่อนและคุณครูทุกๆ	คนต่างเป็นกันเองเหมือนเป็นพี่

น้องกัน	แต่คุณครูก็ยังอยู่ในตำแหน่ง	“ครู”	เหมือนเดิม	

ซึ่งต่างกับเวลาอยู่โรงเรียน	มาเข้าค่ายครั้งนี้	“ครู”	ทำให้

เรา	“มีความสุข”	แต่เวลาอยู่โรงเรียน	“ครู”	ทำให้เรามี	

“ความรู้”	และสอนให้เป็นคนดี	เราเริ่มเข้าใจ	“ตนเอง”	

และ	“ผู้อื่น”	มากขึ้น	มีการแบ่งปันความสุขซึ่งกันและ

กัน” ด.ญ.นงนภัส ปิยดำรงกุล (โอปอล) 



๖

สุดยอดนักอ่านภาษาอังกฤษ
	 ส่วนพัฒนาหน่วยวิชา	ESL	และส่วนงานห้องสมุด	 ร่วมกันจัดโครงการหนังสืออ่าน	
นอกเวลาภาษาอังกฤษ	 (Outside	Reading)	 ในภาคเรียนวิริยะที่ผ่านมา	 เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ	
ช่วงชั้นที่	๑	 ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษดีๆ	ที่คุณครูจัดหา
มาไว้ในห้องสมุด	แล้วบันทึกสิ่งที่ได้จากการอ่านลงในสมุดบันทึกการอ่าน	Reading	Passport	
เช่น	ชื่อเรื่อง	คำศัพท์จากเรื่องที่อ่าน	เมื่อจบภาคเรียนวิริยะ	มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลสุดยอดนัก
อ่านภาษาอังกฤษดังนี้ค่ะ	

ประเภทอ่านได้จำนวนมากหัวเรื่อง  
 ชั้น ๑ ด.ญ.วัลลิภา	พันธ์คำ	(แพร์)	 	 	 ชั้น	๑/๑	-	๓๑	เรื่อง	
	 	 	 ด.ช.บดี	มงคลเริญกิจ	(เฟื่องฟู)	 	 ชั้น	๑/๑	-	๒๗	เรื่อง	
	 	 	 ด.ญ.วัลคุ์ฤดี	พันธ์คำ	(พิ้งกี้)		 	 ชั้น	๑/๒	-	๒๒	เรื่อง
 ชั้น ๒ ด.ญ.ตรามนต์	แตงสุวรรณ	(ตามน)	 	 ชั้น	๒/๑	-	๒๑	เรื่อง	
	 	 	 ด.ญ.ณัฐธิดา	อำนวยเงินตรา	(มิ้นท์)	 	 ชั้น	๒/๒	-	๑๕	เรื่อง	
	 	 	 ด.ช.วิภพ	เลิศกุลธรรม	(เมฆ)	 	 ชั้น	๒/๔	-	๑๐	เรื่อง
 ชั้น ๓ ด.ญ.สภัทร์พร	สิริธนาโชติ	(เบสท์)	 	 ชั้น	๓/๒	-	๒๔	เรื่อง	
	 	 	 ด.ญ.ณัฏฐกานต์	ธรรมเลอศักดิ์	(การ์ฟิลด์)	 ชั้น	๓/๒	-		๑๓	เรื่อง	
	 	 	 ด.ญ.ชนาธินาถ	เกษมพันธ์	(อะตอม)	 	 ชั้น	๓/๓	-	๑๐	เรื่อง

วันที่ ชั้น รายละเอียด 

๒๐	พ.ย.๕๑	 ๗	

หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาฯ	เรื่อง	“ระบบสุริยะ-ครอบครัวดวงดาว”	ณ	

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ	และท้องฟ้าจำลอง	รังสิต	

๒๕-๒๗	พ.ย.๕๑	 ๔-๖	

ค่ายลูกเสือ-เนตรนาร	ีณ	ค่ายบริบูรณ์ทรัพย์	ศูนย์ฝึกกิจกรรมทางน้ำ	

จ.ปราจีนบุรี	

๒๘	พ.ย.๕๑	 ๙	

หน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา	เรื่อง	“สุวรรณภูมิ ดินแดนทอง

อุษาคเนย์” ณ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พระนคร	และสถาบัน

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ	

๑-๒	ธ.ค.๕๑	 ๗-๙	 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี	“ค่ายจิตอาสา”	ณ	โรงเรียนวัดตะกู	จ.อยุธยา	

ภาคสนาม ช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ 

“จากวิถีน้ำ สู่วิถีแห่งภูมิปัญญาไทย” 
ภาคสนามชั้น	๗	ณ	พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี	

	 วันที่	๑๓	พฤศจิกายนที่ผ่านมา	นักเรียนชั้น	๗	

ออกศึกษาภาคสนามหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย	

เรื่อง “จากวิถีน้ำ สู่วิถีแห่งภูมิปัญญาไทย”	ณ	กอง

เรือเล็ก	แผนกเรือพระราชพิธี	และพิพิธภัณฑ์เรือพระ

ราชพิธี	เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของเรือพระราช

พิธี	 การจัดกระบวนเรือ	 งานพระราชพิธีทางน้ำ	 รวม

ถึงประเพณีการเห่เรือ	 นอกจากนั้นยังได้ชมสาธิต	

“การเห่เรือ”	 จากฝีพายในกระบวนเรือพระราชพิธี	

และชมความงามของเรือพระที่นั่ง	 เรือพระราชพิธี	

พร้อมฟังบรรยายเกร็ดความรู้จากวิทยากรของกรม

ศิลปากร	ก่อนจะจบกิจกรรมภาคสนามครั้งนี้ด้วยการ

ให้นักเรียนแต่ง	“กาพย์เห่เรือของฉัน”	กันค่ะ



๗

ประเภทเขียนบันทึกคำศัพท์ได้จำนวนคำมาก 
 ชั้น ๑ ด.ญ.พีรมาศ	ชัชวาลวงศ์	(มีมี่)	 ชั้น	๑/๔	-	๗๙	คำ	
	 	 ด.ช.ธนบดี	สังข์ทอง	(ร็อค)	 ชั้น	๑/๑	-	๔๕	คำ
  ด.ญ.ศนิกานต์	ด่านศมสถิต	(มีมี่)	 ชั้น	๑/๓	-	๑๙	คำ	
 ชั้น ๒	 ด.ช.ธฤต	กิจถาวร	(ก้าน)	 ชั้น	๒/๑	-	๓๘๕	คำ	
	 	 ด.ญ.ตรามนต์	แตงสุวรรณ	(ตามน)	 ชั้น	๒/๑	-	๓๓๗	คำ
  ด.ช.ศิวัช	ผลพืช	(กร)	 ชั้น	๒/๑	-	๓๓๒	คำ	
 ชั้น ๓	 ด.ญ.มานรา	นรสุภา	(มามา)	 ชั้น	๓/๑	-	๓๖๕	คำ	
	 	 ด.ญ.ณกมล	แสนสุขทวีทรัพย์	(เกน)	 ชั้น	๓/๑	-	๓๒๒	คำ	
	 	 ด.ญ.รติมา	บันโนะ	(มี่จัง)		 ชั้น	๓/๓	-	๒๘๕	คำ	

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ฯ  

ตารางกิจกรรม “นิทานในบ้าน ลานเพลินใจ” 

วันพฤหัสบดี 

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

(สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง) 

๑๕.๓๐-๑๗.๓๐ น. 

(สำหรับเด็กๆ และครอบครัว) 

๒๗	พ.ย.๕๑	

มาทำของเล่น... เล่นเองกันเถอะ

โดยแม่จา...	อยากรู้จักแม่จามากขึ้น	

คลิก		www.tuator.net	

นิทานแสนสนุก

สานปลาตะเพียนจากวัสดุเหลือใช้

โดยพ่ออ๊อด	(คุณพ่อน้องปุ่น	ชั้น	๑/๔)	

๑๑	ธ.ค.๕๑	

เรียนทำบลูเบอรี่ชีสพาย

โดยคุณยายแป้น	(คุณยายน้องภูหิน		

ชั้น	๒/๒)	

นิทานลูกชุบ

โดยแม่อุ๊บอิ๊บ	(คุณแม่น้องอิงแลนด์	ตอ.ห้อง	๔)	

(พร้อมสนุกกับลูกชุบแสนอร่อยฝีมือหนูเอง)	

๑๘	ธ.ค.๕๑	
ทำอาหารญี่ปุ่นง่ายๆ แสนอร่อย

โดยคุณแม่น้องซายูริ	ชั้น	๑/๒	

ขนมอบฝีมือคุณหนูโดยแม่ต้อง

เพลิดเพลินเสียงเพลงไพเราะ

โดยคณะนักร้องรับเชิญ	(จากห้องเรียน	

อ.ดวงใจ	อมาตยกุล)	และวงดนตรีเฉพาะกิจ	

ของคุณพ่อคุณแม่ชั้น	๖	

ใครสนใจกรุณาจัดสรรเวลาให้พร้อมนะคะ	สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าขอจำกัดจำนวนไว้ที่	๑๕	คน	 (ยกเว้น

วันที่	๒๗	พ.ย.๕๑)	โดยลงชื่อสำรองที่นั่งได้ที่แม่หมี-คุณแม่น้องลูกบัว	อ.๓/๓	โทร.๐๘๑-๖๔๖-๓๑๐๓,	พ่อ

ขาว-คุณพ่อน้องแพร	อ.๓/๓	 โทร.๐๘๙-๑๙๑-๓๒๖๘	และแม่จั่น-คุณแม่น้องหนูดี	 ชั้น	๑/๔	 โทร.๐๘๖-

๓๔๓-๐๐๑๔	ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป	ถ้าจะต้องเตรียมอุปกรณ์ใดๆ	มาเพิ่มเติม	จะแจ้งให้ทราบที่กระดานข่าว	

บริเวณห้องสมุดครอบครัวฯ	ค่ะ



สนทนาธรรม ตอน “ละครขันธ์ ๕” 

	 ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ	ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองร่วมสนทนา

ธรรม ตอน ละครขันธ์ ๕ เพื่อ	สำรวจใจ	 ให้จิตใส	 ได้ด้วยสต	ิ เตรียม

พร้อมรับปีใหม่ที่จะมาถึง	 กับวิทยากรคนคุ้นเคยของชาวเพลินพัฒนา	

ดร.วรภัทร์	ภู่เจริญ	ในวันอังคารที่ ๒ ธันวาคมนี้ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่	รับจำนวนจำกัดเพียง	๑๒๐	ที่นั่ง	พร้อมร่วมสมทบ

ทุนสร้างสถานปฏิบัติธรรม	 “ร่มธรรม”	๑๕๐	บาท/ท่าน	 (โดยไม่หักค่าใช้

จ่าย)	สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ	

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕	ต่อ	๖๑๐๑	และ	๖๑๐๒	ค่ะ

ชวนดูหุ่นละครเล็ก 

	 กลับมาตามคำเรียกร้องสำหรับบัตรชม	

การแสดงหุ่ นละคร เล็ กของคณะหุ่ นละคร เล็ ก	

นาฏยศาลา	 ( โจหลุยส์ )	 ชุด	 กำเนิดพระคเณศ 

มหาเทพแห่งความสำเร็จ	 ซึ่งเป็นชุดการแสดงที่	

ได้รับรางวัล	 “การแสดงยอดเยี่ยมทางวัฒนธรรม”	

(THE	BEST	PERFORMANCE	AWARD	2008)	อัน

เป็นรางวัลสูงสุดจากการประกวดหุ่นโลก	ณ	กรุงปราก	

ประเทศสาธารณรัฐเชก	 ราคาพิเศษสำหรับชาว

เพลินพัฒนา ๒๐๐ บาท/ที่นั่ง	 (ทั้งชาวไทยและชาว

ต่างชาติ)	จากราคาปกติ	๔๐๐	บาท	โดยเปิดแสดงทุก

วัน	 รอบเวลา	๒๐.๐๐-๒๑.๑๕	น.	ณ	 สวนลุมไนท์	

บาร์ซาร์	 ผู้ปกครองที่สนใจสามารถสั่งซื้อบัตรพร้อม

ชำระเงินได้ที่คุณครูแพท	ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ	

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕	ต่อ		๖๑๐๑	ค่ะ	(บัตรมีอายุ

การใช้งาน	๙๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อ)	

ตรวจมะเร็งเต้านมกับมูลนิธิถันยรักษ์ 

	 มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	

โรงพยาบาลศิริราช	จะนำรถเอกซเรย์เคลื่อนที่	Mobile	Unit	มาให้บริการตรวจ

มะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง	Digital	Mammogram	และเครื่อง	Digital	Ultrasound	

Real	Time	4	D	Voluson	ที่ทันสมัย	ซึ่งสามารถวินิจฉัยมะเร็งเต้านมได้อย่างถูก

ต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น	 ในวันที่	๘-๙	และ	๑๑–๑๒	ธันวาคมนี้	 เวลา	๘.๓๐-

๑๖.๐๐	น.	ณ	ห้องประชุมใหญ่	ผู้ปกครองและคุณครูที่ประสงค์จะตรวจมะเร็ง

เต้านม	กรุณาลงทะเบียนและชำระเงิน	 (อัตราค่าตรวจท่านละ	๑,๘๐๐	บาท)	

ได้ที่คุณครูแพท	ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้	ตั้งแต่วันนี้-วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม 

๕๑ รีบหน่อยนะคะ	รับจำนวนจำกัดเพียง	๑๐๐	ท่านเท่านั้นค่ะ

๘



๙

ห อ ก ร ะ จ า ย ข่ า ว  

ชวนชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 
	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	

สถาบันเกอเต้	 และสถานทูตฝรั่งเศส	 ร่วมกันจัดเทศกาล

ภาพยนตร์วิทย าศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๔ ให้เด็กๆ	

และคนทั่วไปได้ชมฟรี	โดยมีภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ	

จากหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วมฉายถึง	๓๖	เรื่อง	ณ	โรงฉาย	

๕	 แห่ ง คื อ	 ท้ อ งฟ้ า จ ำลอง	 เอกมั ย ,	 พิ พิ ธภัณฑ์ เ ด็ ก	

สวนจตุจักร,	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ	 คลอง	๕,	

สวทช.	 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	 คลอง	 ๑	 และ

อุทยานการเรียนรู้	 TK	park	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	ชั้น	๘	

ในวันที่ ๑๘-๒๘ พ.ย.๕๑สนใจดูรายละเอียดภาพยนตร์	

และรอบฉายได้ที่	 	 www.goethe.de/sciencefilmfestival		

และสำรองที่นั่งชมภาพยนตร์ได้ฟรีที่	 ๐-๒๕๗๗-๙๙๙๙	

ต่อ	๑๘๔๓

ประกวดคำขวัญลดโลกร้อน 
	 บริษัท	อันเดอร์วอเตอร์	 เวิลด์	พัทยา	ชวนนักเรียนและนัก

ศึกษาร่วมเขียนคำขวัญในหัวข้อ	“ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน กับ

อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา”	 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ทะเล

และสภาพแวดล้อมทางทะเล	ความยาวไม่เกิน	๕	บรรทัด	 เพื่อชิง

ทุนการศึกษา	พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ	โดยแบ่งการแข่งขันเป็น	

๓	 ระดับคือ	ประถม	มัธยม	 และมหาวิทยาลัย	นักเรียนที่สนใจ

สามารถส่งผลงานไปได้ที่	 บริษัท	อันเดอร์วอเตอร์	 เวิลด์	พัทยา	

๒๒/๒๒	หมู่	 ๑๑	ถ.สุขุมวิท	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	 จ.ชลบุรี	

๒๐๒๖๐	ภายในวันที่	๗	ธันวาคมนี้	และจะประกาศผลรอบสุดท้าย

ในวันที่	๑๖	ธ.ค.๕๑	ค่ะ	



๑๐

เ พ ลิ น ต า   เ พ ลิ น ใ จ 

ครอบครัวนิทานหรรษา 
	 วันจันทร์ที่	 ๑๗	 พฤศจิกายนที่ผ่ านมา	

“ครอบครัวเตชสิทธิ์สืบพงศ์”ประกอบด้วยคุณ

พ่อทวี	คุณแม่ศรีสุดา	น้องนะโม	อ.๒/๒	และน้อง

ต้นน้ำ	อ.๑/๑	พร้อมด้วยเพื่อนๆ	ชั้นอนุบาล	๒	คือ	

น้องมุก	อ.๒/๑,	น้องดีน่า	อ.๒/๒	และน้องพี	อ.๒/

๓	มาร่วมกันเล่านิทานเรื่อง	 “เปาบุ้นจิ้น”	 ให้เด็กๆ	

ช่วงชั้นอนุบาลชมในยามเช้าหลังเข้าแถวเคารพ

ธงชาติ	ขอขอบคุณครอบครัวเตชสิทธิ์สืบพงศ์ 

และเด็กๆ อนุบาล ๒ ทุกคนที่มาร่วมกันสร้าง

ความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ 

น้องๆ ช่วงชั้นอนุบาลในครั้งนี้ค่ะ

ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่  ส่วนสื่อสารองค์กร  
โทร ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓  

E-mail : school@plearnpattana.com / www.plearnpattana.com  


