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เพลินตา
เพลินใจ


ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 

๑

รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ด้วยการสมัครสมาชิก “จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์” ที่ plearnnews@gmail.com

วิมังสา... ภาคเรียนแห่งการตื่นของปัญญาและการพัฒนาตนเอง

ด้วยการฝึกฝนพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทัน

มีความรักที่จะเรียนรู้หลอมรวมเข้ากับความมุ่งมั่นค้นคว้า

ให้สามารถประยุกต์เชื่อมโยงความรู้และทักษะเข้ากับชีวิตและการงาน

แล้วสามารถถ่ายทอดได้อย่างสร้างสรรค์และมีพลัง 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 

 ขอต้อนรับสู่ศักราชใหม่พ.ศ.๒๕๕๒และภาคเรียนใหม่“วิมังสา”ภาคเรียน

สุดท้ายของปีการศึกษานี้ค่ะ จดหมายข่าวฉบับต้อนรับเปิดเทอมมีรายละเอียด 

“วันแดงชาด”วันกีฬาเพื่อพัฒนาตนของพวกเราชาวเพลินพัฒนาที่จะมีขึ้นในวัน

ศุกร์ที่๒๓มกราคมนี้มาบอกเล่าให้ทราบกันค่ะ 



๒ ๓

ตารางกิจกรรมก่อนถึงวันแดงชาด



วันที่ เวลา กิจกรรม

วันจันทร์ที่๑๒ม.ค.๕๒ ๑๖.๐๐น.เป็นต้นไป
ชิงที่๓กีฬารักบี้ทัช(ทีมรวมชาย-หญิง)

ระดับชั้น๑,ระดับชั้น๒-๓,ระดับช่วงชั้นที่๒

วันพฤหัสบดีที่๑๕ม.ค.๕๒ ๑๖.๔๕น.เป็นต้นไป
ชิงที่๓กีฬารักบี้ทัชทีมหญิงและทีมชาย

ระดับช่วงชั้นที่๓-๔

วันอังคาร๒๐-พุธ๒๑ม.ค.๕๑ ๑๖.๐๐น.เป็นต้นไป การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

วันพฤหัสบดีที่๒๒ม.ค.๕๒ ๑๕.๓๐น.เป็นต้นไป
-พิธีมอบเหรียญรางวัลรอบคัดเลือก

-ซ้อมใหญ่พิธีเปิดกีฬาวันแดงชาด

กีฬาแดงชาด
วันศุกร์ที่๒๓มกราคม๒๕๕๒

 หลังจากทยอยแข่งขันกีฬาแดงชาดรอบ

คัดเลือกมาตั้งแต่ภาคจิตตะขณะนี้เราก็ทราบ

ผลการแข่งขันในหลายรายการกันแล้ว (ดูผล

การแข่งขันได้ที่บอร์ดกีฬาแดงชาดบริเวณทาง

เข้าอาคารประถม) ในสัปดาห์ที่ ๒ และ ๓

ก่อนจะถึงวันแดงชาด เรายังมีการชิงชัย

เหรียญทองแดงกีฬารักบี้ทัช และการแข่งขัน

ว่ายน้ำให้ชมกันอย่าลืมมาให้กำลังใจนักกีฬา

กันนะคะ 

กีฬาสามัคคี“ครู-ผู้ปกครอง”

 ในวันแดงชาดวันศุกร์ที่๒๓มกราคมนี้นอกจากจะมีการ

แข่งขันกรีฑาการชิงชัยในกีฬาแชร์บอลทีมหญิงช่วงชั้นที่ ๑,กีฬา

ฟุตบอลทีมชายช่วงชั้นที่๑-๔,กีฬารักบี้ทัชทีมชาย-หญิงช่วงชั้นที่

๑-๔และเกมกีฬาฮาเฮของเด็กๆ ในแต่ละหมู่กันแล้วประเพณี

หนึ่งที่จะขาดไม่ได้ของวันแดงชาดก็คือ การแข่งขันกีฬาสามัคคี

ระหว่างทีมครูและทีมผู้ปกครอง โดยในปีนี้จะมีการแข่งขันกัน 

ทั้งสิ้น๓รายการคือแชร์บอลทีมหญิง

ฟุตบอลทีมชายและรักบี้ทีมชาย

  ขอเชิญชวนคุณครูและผู้ปกครอง

มาร่วมเล่นกีฬาด้วยกันนะคะ งานนี้

ไม่กำหนดรุ่น ไม่จำกัดวัยและไม่มีการ

คัดตัวขอเพียงมีใจรักกีฬารักการเล่น

กีฬาและอยากมาร่วมสนุกด้วยกันก็

ลงสนามได้เลยค่ะ



การรับ-ส่งนักเรียน

 ขอให้ท่านผู้ปกครองมาส่งเด็กๆเหมือนวันมา

เรียนปกติ เพื่อรวมพลตั้งขบวนพาเหรดในเวลา

๘.๐๐น.เป็นต้นไป

๒ ๓

กติกาการตัดสิน“ขบวนพาเหรด-กองเชียร์”

 สีสันหนึ่งของวันแดงชาดที่หลายคนรอชมไม่

แพ้การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆก็คือการตกแต่ง

ขบวนพาเหรดและการแสดงของกองเชียร์ที่แต่ละ

หมู่กีฬาต่างช่วยกันสร้างสรรค์อย่างสุดความ

สามารถเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมและ

ชนะใจกรรมการผู้ตัดสินซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน

ในหลายด้าน อาทิ ความคิดสร้างสรรค์ ความ

สุภาพ ความพร้อมเพรียงและสวยงาม ความ

สนุกสนานตื่นเต้นความประหยัดความปลอดภัย

และความรักความสามัคคีภายในหมู่กีฬาค่ะ 

รับสมัครหมอสนาม

 ขอรับสมัครผู้ปกครองอาสามาร่วมเป็นทีม

หมอสนาม เพื่อเตรียมพร้อมให้การดูแลและปฐม

พยาบาลการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยที่อาจเกิด

ขึ้นในวันแดงชาดผู้ปกครองท่านใดยินดีจะมาร่วม

เป็นทีมหมอสนามสามารถลงชื่อและเบอร์โทรศัพท์

ได้ที่บอร์ดแดงชาดบริเวณทางเข้าอาคารประถมค่ะ

การเข้าร่วมงานของผู้ปกครอง

 ประตูเปิดให้ท่านผู้ปกครองเข้าร่วมงานเวลา๘.๒๕

น.ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองที่จะมาร่วมงานสวมเสื้อ 

สีขาวและร่วมเชียร์กีฬาในเต๊นท์กลางที่จัดเตรียมไว้ให้ โดย

ไม่เข้าไปอยู่ในเต๊นท์หมู่กีฬาของนักเรียนพร้อมทั้งติดป้าย 

ผู้ปกครองไว้ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนด้วยนะคะ เพื่อ

ความสะดวกในการดูแลความปลอดภัยลูกหลานของเรา

และขอเชิญชวนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการเชียร์กีฬาอย่าง

มีมารยาทและมีน้ำใจนักกีฬา โดยเป็นผู้แพ้ที่ยอมรับ 

ความพ่ายแพ้สามารถชื่นชมยินดีกับผู้ชนะและเป็นผู้ชนะ

ที่ดีใจอย่างพอดี ไม่เยาะเย้ยผู้แพ้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี 

ให้กับเด็กๆค่ะ

อาหารและเครื่องดื่ม

 ท่านผู้ปกครองที่จะนำ

อาหารและเครื่องดื่มมาให้เด็กๆ

รับประทานในวันแดงชาดขอให้

นำไปรวมไว้ที่เต๊นท์กลางที่ทาง

โรงเรียนจัดเตรียมไว้ โดยเขียน

ชื่อหมู่กีฬาของลูกติดไว้ด้วยแล้วคุณครูสวัสดิการของแต่ละ

หมู่กีฬาจะมานำไปให้เด็กๆ รับประทานที่เต๊นท์ โดยจะ

จัดสรรให้รับประทานเป็นช่วงเวลา เพื่อสุขอนามัยและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ

 อย่าลืมจัดสรรตารางเวลาแล้วมาร่วมชมร่วม

เชียร์ และร่วมสนุกกันในวันแดงชาด วันศุกร์ที่ ๒๓

ม.ค.๕๒นี้นะคะ




ปลายทางของการแข่งขันกีฬา มิใช่คำว่าชัยชนะหรือพ่ายแพ้ 
แต่คือ จิตใจที่แข็งแกร่ง และมิตรภาพที่ค่อยๆ งอกงาม

ระหว่างเกมการแข่งขัน 



๕

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 อ.สุวรรณาชีวพฤกษ์ (ครูต้อย)มาร่วมทำงานเป็นที่ปรึกษาให้

กับคุณครูหัวหน้าช่วงชั้นและคุณครูวิชาการช่วงชั้นที่๑และ๒ตั้งแต่

ภาคเรียนวิริยะที่ผ่านมาโดยเน้นการทำงานสร้างภาวะผู้นำให้กับครูแกน

นำของช่วงชั้น ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของโรงเรียนและ

พัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้และรู้คุณค่าของสิ่งที่เรียนพร้อมกันนั้นยังเข้า

ร่วมฟังการนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ของคุณครู ให้ข้อเสนอแนะ

เรื่องการจัดการชั้นเรียน (ClassManagement) และให้คำปรึกษาเรื่อง

การปรับพฤติกรรมนักเรียน โดยเข้าไปสังเกตการณ์และทำงานร่วมกับ

คุณครูถึงในห้องเรียน เพื่อช่วยให้คุณครูสามารถปรับแก้พฤติกรรม

นักเรียนที่เป็นปัญหา และจัดการห้องเรียนให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น 

ครูต้อยปรับแก้พฤติกรรมนักเรียนด้วยการพัฒนาฐานกายโดยใช้ 

กิจกรรมSensory IntegrationและRhythmicMovementมาพาให้

เด็กๆ ได้วิ่งเล่นและเคลื่อนไหวร่างกายในท่วงท่าต่างๆ เนื่องจากการ

เคลื่อนไหวเหล่านี้จะช่วยสร้างสมดุลร่างกายและสร้างสมาธิทำให้เด็ก

จดจ่อกับการเรียนรู้ได้ดี

 “อยากให้พ่อแม่เปิดโอกาสให้เด็กได้วิ่งและเล่นในที่กว้าง โดย

เฉพาะเด็กช่วงชั้นที่ ๑ เพราะการที่เด็กได้ฝึกใช้ร่างกายของตัวเองนั้น

เขากำลังเรียนรู้ว่าจะสมดุลร่างกายของเขาได้อย่างไรในสถานการณ์

ต่างๆ ทั้งขณะกลิ้งตัวจากเนินหญ้า ขณะกระโดดขึ้นลง เด็กทุกคน

ต้องการการพัฒนาทางด้านร่างกาย เพราะเมื่อเขาเคลื่อนไหวได้อย่าง

มั่นคง แข็งแรง เขาจะมีสมาธิและไม่ไปรบกวนเพื่อนๆ ในห้องเรียน

หน้าที่ของผู้ใหญ่คือการสนับสนุนและระวังความปลอดภัย แต่อย่าห้าม

เพราะการห้ามไม่ให้เด็กวิ่งเล่นหรือเคลื่อนไหวร่างกายในเวลาว่าง คือ

การไม่เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้”ครูต้อยกล่าว




๔

 อ . สุ ว ร รณาจบการศึ กษา 

ด้านพยาบาลศาสตร์จากศิ ริ ราช

มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากเป็น

พยาบาลแผนกเด็กได้ระยะหนึ่งก็ 

เกิดความคิดว่า “แทนที่จะมารอ

รักษาเด็กมีอะไรบ้างที่จะช่วยป้องกัน

เด็ ก ได้ ” จึ ง เดินทางไปศึกษาต่อ

ปริญญาโทด้านการศึกษาปฐมวัยที่

ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อจบกลับ

มาก็มี โอกาสทำงานการศึกษาใน 

ค่ายผู้อพยพที่อ.พนัสนิคมเป็นเวลา

๕ ปี ซึ่ งที่ นี่ เองที่ อ .สุ วรรณาได้ 

ฝึกฝนการจัดการเรียนรู้แบบActive

Learning ที่ทำให้ผู้เรียนตื่นตัวที่จะ

เรียนรู้และเข้าใจได้ด้วยตนเองจาก

นั้นได้ร่วมงานกับองค์การยูนิเซฟใน

การจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กประจำหมู่บ้าน

ในจังหวัดนครสวรรค์ และเป็นครู

ใหญ่ฝ่ายประถมศึกษาที่ โรงเรียน

รุ่ งอรุณในยุคเริ่มก่อตั้ งราว ๗ ปี 

ก่อนจะไปศึกษาต่อด้านการศึกษา 

วอลดอร์ฟที่ประเทศออสเตรเลีย 

ซึ่ง อ.สุวรรณาอธิบายถึงการศึกษา

แนวนี้ไว้ว่า

 “การศึกษาวอลดอร์ฟเป็นการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาด้านจิตวิญญาณ

ของผู้เรียน โดยจะจัดการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับสภาวะการเรียนรู้ของ

เด็กแต่ละช่วงวัย ไม่เร่งเร้าและไม่

เร่งรัดวิชาการในวัยที่เด็กยังไม่พร้อม

แต่จะสร้ างฐานความมั่นคงด้าน

ร่างกาย เพื่อเป็นฐานของความเบิก

บานด้านจิตใจและการพัฒนาสติ

ปัญญาที่งอกงาม”


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

จาก“แฟ้มการพัฒนาตน”สู่การ“เผยตน”

 ปลายภาคจิตตะที่ผ่านมา ผู้ปกครองช่วงชั้นประถมและ

มัธยมต่างมาร่วมชื่นชมชื่นใจในความคิดพัฒนาการและความคิด

ฝันของลูกๆที่นำเสนอในงาน “ชื่นใจ... ได้เรียนรู้” ซึ่งเป็นงาน 

ชื่นใจฯที่มีบรรยากาศและการนำเสนอต่างไปจากเดิม เพราะมีการ

พัฒนารูปแบบการนำเสนอของนักเรียนในรูปแบบใหม่ที่ใช้ชื่อว่า

“การเผยตน”อันเป็นกระบวนการต่อเนื่องมาจากการทำ “แฟ้มการ

พัฒนาตน”(Port’AAR)ที่นักเรียนได้สะสมผลงานของตัวเองทั้งชิ้น

งานสื่อกิจกรรมภาคสนามหรือแบบฝึกจากทุกหน่วยวิชาเป็น

ระยะๆและสม่ำเสมอตลอดภาคเรียนแล้วศึกษาพัฒนาการของ

ตนเองผ่านผลงานเหล่านั้น

 ในช่วงสัปดาห์ชื่นใจ... ได้เรียนรู้ คุณครูประจำชั้นได้พา

นักเรียนทบทวนการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนด้วยกิจกรรมสร้างภาวะ

พร้อมเรียนรู้ จากนั้นให้มองหาประสบการณ์และการเรียนรู้ที่มา 

จุดประกายให้นักเรียนมองเห็นตนเองแล้วสร้างแรงบันดาลใจไปยัง

อนาคตของตนว่าจะก้าวเดินต่อไปในทิศทางใด นั่นคือ การรู้ว่า

ตนเองมีจุดดีจุดเด่นและเรื่องที่ต้องปรับพัฒนาต่อไปอย่างไรรวม

ทั้งประมวลสรุปว่าในการเรียนรู้ที่ผ่านมามีประสบการณ์การเรียนรู้ใด

ที่สร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ได้มากที่สุด เพราะเหตุใดแล้ว

เชื่อมโยงความสนใจความชอบในปัจจุบันของตนเองไปยังเป้าหมาย

ในอนาคตว่าจะเป็นอะไรหรือจะพัฒนาความรู้ความสามารถของ

ตนเองไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร

การขอเอกสารทางการศึกษา

 ส่วนงานมาตรฐานและการเทียบโอนฝากประชาสัมพันธ์เรื่อง “การขอเอกสารทางการศึกษาของ

นักเรียนสำหรับปีการศึกษา๒๕๕๑” ได้แก่ ใบรับรอง (ปพ.๗),หนังสือขอวีซ่า, เอกสารแสดงผลการเรียน

แทนปพ.๑ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่านผู้ปกครองสามารถยื่นคำร้องขอเอกสารได้ล่วงหน้าจนถึง

วันที่๒๗มีนาคม๒๕๕๒ณส่วนมาตรฐานและการเทียบโอนชั้น๑อาคารสระว่ายน้ำ เพื่อให้ทันกำหนด

ออกเอกสารของปีการศึกษา๒๕๕๑วันสุดท้ายคือวันที่๓เมษายน๒๕๕๒เนื่องจากการออกเอกสารใช้เวลา

๕วันทำการแล้วโรงเรียนจะเปิดให้ท่านผู้ปกครองมายื่นคำร้องขอเอกสารได้อีกครั้งในวันที่๒๗ เมษายน

๒๕๕๒เป็นต้นไปซึ่งเป็นวันเปิดทำการของคุณครูและบุคลากรค่ะ

 เนื่องจากเอกสารที่โรงเรียนออกให้จะมีกำหนดอายุการใช้งาน๖๐วัน ผู้ปกครองสามารถมาขอล่วง

หน้าได้ตั้งแต่เนิ่นๆเพราะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายอาจมีผู้ปกครองมาขอเป็นจำนวนมากจนไม่อาจดำเนินการจัด

ทำเอกสารได้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ค่ะ 
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 จบการวาดฝันสร้างจินตนาการผ่านความคิดแล้วคุณครู

ได้นำพานักเรียนเขียนสรุปตัวเอง วางแผนการพัฒนาตน 

แล้วออกแบบการนำเสนอในกิจกรรม “เผยตน” โดยไม่จำกัด 

รูปแบบ เพื่อสะท้อนพัฒนาการความรู้ความคิดและความฝัน

ของตนเองให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อคณะครูและผู้ปกครองในวัน

“ชื่นใจ...ได้เรียนรู้”และนี่คือบางส่วนความคิดเห็นของผู้ปกครอง

ที่ได้มาร่วมชื่นชมชื่นใจกิจกรรมเผยตนของลูกในวัน “ชื่นใจ... 

ได้เรียนรู้”ค่ะ

เยาวชนคนเก่งในวันเด็ก

 ขอแสดงความยินดีกับน้องเติม-ด.ญ.เติมรักชัยวัฒน์

ชั้น๔/๓ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนที่มีความสามารถ

และสร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปะและดนตรี

ประจำปี ๒๕๕๒ จากการได้รับรางวัลการประกวดผลงาน 

ศิลปะในระดับนานาชาติคือรางวัลSilverPrize ในการแข่ง

ขัน The 15thAnnualWorldChildren’sPictureContest

Japanณประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีผลงานศิลปะจากประเทศต่างๆ

ทั่วโลกส่งเข้าร่วมประกวดถึง๕๑,๓๒๐ภาพ โดยน้องเติมได้

เข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะที่

ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๘ มกราคมที่ผ่านมา ขอฝาก

คำขวัญวันเด็กปี๒๕๕๒ไว้ให้เด็กๆด้วยค่ะ

“ฉลาดคิดจิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝันผูกพันรักสามัคคี”   

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

 ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โรงเรียนเพลินพัฒนาได้ส่ง

นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑-๓รวม๙คน เป็นตัวแทนโรงเรียนไปร่วม

การแข่งขันโครงการภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่๓ซึ่ง

เป็นโครงการที่ไม่ได้เน้นผลแพ้-ชนะแต่มุ่งเน้นกระตุ้นให้นักเรียน

เกิดการพัฒนาตนเองโดยข้อสอบจะมีคะแนนเต็ม๑๐๐คะแนน

และมีเกณฑ์การแข่งขันดังนี้

-ช่วงชั้นที่๑และ๒ถ้านักเรียนได้คะแนน๕๐คะแนนขึ้นไป

จะได้รับประกาศนียบัตร

-ช่วงชั้นที่๓และ๔ถ้านักเรียนได้คะแนน๖๙คะแนนขึ้นไป

จะได้รับประกาศนียบัตร

 การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันราว๑,๔๐๐คนจาก๔๐๐โรงเรียน

ผลปรากฏว่านักเรียนของเพลินพัฒนาได้รับรางวัลดังนี้ค่ะ

        

      ด.ช.ปริญธรรุ่งกีรติกุล(มิว)ชั้น๖/๒

   ได้รับประกาศนียบัตร

     

     

      ด.ช.พิริยะแก่นทอง(ไบรท์)ชั้น๙  

   ได้รับรางวัลชมเชย

  

โดยมคีะแนนตดิกลุม่๑ใน๑๐จากผูเ้ขา้แขง่ขนัทัง้หมด๔๕๐คน 

 
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนค่ะ

“ได้ เห็นความเป็นตัวตนของลูก ได้ เห็นความคิด

สร้างสรรค์ดูจากการจัดซุ้มและผลงาน”คุณปู่คุณย่า

คุณพ่อ คุณแม่ “ครอบครัวสถีระศรินทร์” ของ

น้องมายด์ชั้น๙และน้องม้อนท์ชั้น๗

“ประเด็นเผยตนครั้งนี้ทำให้ลูกค้นพบตัวตนชัดเจนมุ่ง

มั่นมากขึ้นลูกตั้งใจมากๆแม้เวลานำเสนออาจจะตื่น

เต้นเลยพูดติดขัดไปแต่แววตาและความมั่นใจฉายแวว

นักล่าฝันชัดเจนดีใจค่ะที่มีรูปแบบให้เด็กใส่ใจค้นหา

และนำเสนอได้อย่างนี้”คุณแม่ณัฐนันท์สุวรรณวัฒน์

คุณแม่น้องบอลชั้น๙

“การนำเสนอมุมมองความคิดความฝันที่ตัวเองอยาก

เป็นในอนาคตทำได้อย่างเห็นภาพชัดเจน และแสดงให้

เห็นการแสดงออกหรือการกระทำเพื่อก้าวไปสู่ความฝัน

ของตัวเอง ผมชอบการนำเสนอทั้งการ Present และ

Modelที่แสดงออกครับ”คุณพ่อวรเทพศุภเมธากรคุณ

พ่อน้องเพิร์ธชั้น๗
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ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 

ข่าวสารจากห้องสมุดครอบครัวฯ
เล่าเรื่องโดย:พ่อแม่อาสาชมรมห้องสมุดครับครัวเพลินพัฒนา 

  ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับเทศกาล “นิทานในบ้านลาน

เพลินใจ”ประจำปีนี้ชมรมห้องสมุดครอบครัวฯขอขอบพระคุณ

สมาชิกครอบครัวเพลินพัฒนาทุกท่านที่มาร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆให้

แก่กันไม่ว่าจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับทุกคนได้แสดงให้เห็นถึงความ

เป็นเพลินพัฒนาแบบจับต้องได้นี่แหละคือชุมชนแห่งการเรียนรู้

อย่างแท้จริงเพราะมิใช่แต่เพียงลูกๆของเราเท่านั้นพ่อแม่ก็มา

ร่วมเรียนรู้กันและกันด้วยค่ะ

 สำหรับกิจกรรม“ดนตรีในเพลิน”ที่จัดขึ้นเพื่อส่งท้ายงาน

นี้ชมรมฯได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมาก(ถึงมากที่สุด)จาก

บรรดาผูป้กครองของพี่ๆ ชัน้๖หลายๆทา่นทีร่ว่มในบรรยากาศ  

ที่เรือนอาหารบ้านชุมชนในคืนวันที่๑๘ธ.ค.๕๑ต่างเรียกร้อง

ให้มีการจัดขึ้นอีกเพราะเป็นกิจกรรมที่พ่อแม่ได้“ปลดปล่อย”

กันเต็มที่แบบว่างานนี้“ใครไวได้ไมค์ไปครอง”หลายคนติดใจไม่

ยอมลุกไปไหนเพราะว่าหาเพลงแบบนี้“ร้อง”หาเพลงแบบนี้

“ฟัง”ไม่ได้ง่ายๆที่สำคัญบรรยากาศแบบนี้คงหาได้ยากใน

โรงเรียนอื่นถ้าอย่างนั้นเรามาจัดตั้ง“ชมรมดนตรีแบบเพลิน

เพลิน”กันดีไหมคะคาดว่ารับสมาชิกกันไม่ไหวแน่ค่ะว่าแต่ว่า

ก่อนจะตั้งเป็นชมรมจะรวมตัวกันอีกครั้งเมื่อไรดีคะแฟนคลับ

เรียกร้องมาค่ะ

 ไม่ว่าจะอย่างไร ปีใหม่ ภาคเรียนใหม่นี้ อย่าลืมติดตาม

กิจกรรมดีๆ จากชมรมห้องสมุดครอบครัวเพลินพัฒนากันนะคะ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ 

รับสั่งจองดีวีดีละครขันธ์๕
 ผู้ปกครองและคุณครูท่านใดสนใจสั่งจองดีวีดี DVD

บันทึกการเสวนาธรรมตอนละครขันธ์๕ โดยดร.วรภัทร์ 

ภู่เจริญสามารถสอบถามรายละเอียดและสั่งจองได้ที่คุณครู

แพทส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕

ต่อ๖๑๐๑ภายในวันที่๒๓ม.ค.๕๒นี้ค่ะ 

ชวนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.
 ขอเชิญชวนผู้ปกครองและคุณครูที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน

กรุงเทพฯร่วมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชกากรุงเทพมหานคร

ในวันที่๑๑มกราคม๒๕๕๒ตั้งแต่เวลา๘.๐๐-๑๕.๐๐น.

ณหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่านค่ะ 
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เ พ ลิ น ต า    เ พ ลิ น ใ จ  

การทำบุญตักบาตรปีใหม่ร่วมกันของชาวเพลินพัฒนา
ในวันศุกร์ที่๒๖ธันวาคม๒๕๕๑ 

ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่  ส่วนสื่อสารองค์กร  
โทร ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓  

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


