


ฉบับที่๒วันศุกร์ที่๕มิถุนายน๒๕๕๒ภาคฉันทะปีการศึกษา๒๕๕๒

     จดหมายข่าวเพลินพัฒนา  
www.plearnpattana.comโทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕

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

                ข่าวที่น่าสนใจ 
 • โครงการ “รักโลก ให้โลกรัก” 

  • สุขอนามัยในโรงเรียน  

  • ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 

  • บริการสระว่ายน้ำนอกเวลาเรียน 

  • การแข่งขันรักบี้กระชับมิตร 

  • ข่าวสารจากชมรมฟุตบอล 

 

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 
  • น้องชั้น ๑ เรียนรู้ “ก.ไก่-ข.ไข่” 

  • ชมรมภาคฉันทะ-วิริยะ 

 

เรื่องเสนอแนะ... 
  • การรับนักเรียนอนุบาล 

  • เสนอทางแก้ปัญหาจราจร 

  • เงินอุดหนุนค่าชุดนักเรียน 

  • ถามหาครูพละอนุบาล 

  • ฝึกการปฐมพยาบาลในเด็ก 

  • ถามหาห้องสมุดครอบครัว 

 

ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
  • ข่าวจากชมรมห้องสมุดครอบครัวฯ 

  • เสวนาดีๆ ที่เพลินพัฒนา 

 

หอกระจายข่าว 
  • ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

  • ประกวด “บันทึกชีวิต” 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 

           ปลายสัปดาห์ที่ ๔ ซึ่งตรงกับวันออกจดหมายข่าวฉบับนี้ โรงเรียนเพลินพัฒนามี

กิจกรรมใหญ่เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก นั่นคือ วันเปิดตัวโครงการ “รักโลก...ให้โลกรัก” 

โครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมของชาวเพลินพัฒนา ซึ่งก่อเกิดจากความร่วมมือ

ร่วมใจของคุณครู บุคลากร และผู้ปกครอง ที่มีความรักความห่วงใยในโลกกลมๆ ใบนี้ 

รายละเอียดโครงการเป็นอย่างไร ติดตามอ่านได้ในคอลัมน์ถัดไปค่ะ 

โครงการ “รักโลก...ให้โลกรัก” 
            หลงัปดิภาคเรยีนไดไ้มน่าน ตวัแทนผูป้กครอง คณุคร ูอป. และแมบ่า้นของเพลนิพฒันา 

อาทิ ครูหมวย ครูนุช แม่จั่น แม่ลักษณ์ แม่ต่าย พ่อสอง ได้ไปศึกษาดูงานการคัดแยกขยะที่

โรงเรยีนรุง่อรณุ ซึง่ประสบความสำเรจ็ในการจดัการและคดัแยกขยะในโรงเรยีนไดเ้ปน็อยา่งดี 

เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดโครงการคัดแยกขยะในโรงเรียนของเราอย่างเป็นระบบและ

เปน็รปูธรรม หลงัจากดงูาน ประชมุคณะทำงาน และเตรยีมงานกนัอยา่งขมกัเขมน้ในชว่งปดิภาค 

ก็เกิดเป็นโครงการ “รักโลก...ให้โลกรัก” ที่เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วตั้งแต่เปิดภาคเรียน อาทิ 

      • จดัระบบคดัแยกเศษอาหารจากหอ้งเรยีน หอ้งครวั รา้นคา้ และสว่นงานตา่งๆ ในโรงเรยีน 

เพือ่ใหพ้อ่สอง- คุณพ่อน้องนิวโม่ ชั้น ๑/๓ นำไปใช้ที่สวนเกษตรซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆ 

เพลินพัฒนา และนำเศษอาหารบางส่วนส่งไปยังโรงเลี้ยงไส้เดือน 

      • จัดทำจุดคัดแยกขยะบริเวณเรือนอาหารบ้านชุมชน โรงครัว และจัดทำโรงคัดแยกขยะ

บริเวณลานจอดรถหินกรวด  

      • จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องขยะที่หน้าห้องสมุดครอบครัวฯ เรือนอาหารบ้านชุมชน 

      • จดัระบบและทำความเขา้ใจใหแ้มบ่า้น-ฝ่ายครวั คดัแยกประเภทขยะ แลว้นำไปยงัโรงคดัแยก 

        นอกจากนี้ยังมีงานอื่นๆ ที่จะทยอยทำภายในภาคเรียนนี้ ได้แก่ 

      • จัดทำถังขยะเดิมที่มีอยู่ในโรงเรียนเป็นถังรองรับขยะแต่ละประเภท 

      • จัดตั้งศูนย์รับขยะรีไซเคิลจากทางบ้าน เช่น ขวดพลาสติก กระดาษ เศษเหล็ก 

    • รณรงคก์ารคดัแยกขยะ และการจดัการกบัขยะพลาสตกิดว้ยการ “แยก ลา้ง ตาก” กบั

นกัเรยีนในชัน้เรยีน คณุคร ูบคุลากร และผูป้กครองในโรงเรยีน เพือ่ใหแ้ตล่ะคนนำไปจดัการขยะ

ในหอ้งเรยีนของตน ในสว่นงาน รวมถึงที่บ้าน 

 



 

      โครงการนี้มีเป้าหมายให้ทุกคนในชุมชนเพลินพัฒนาได้เรียนรู้การคัดแยกและจัดการขยะอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมรับผิดชอบ

กับขยะที่ตนเองเป็นผู้สร้าง และลดจำนวนขยะเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด เพื่อนำไปสู่ปลายทาง คือ การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้ให้ลูกหลานของเรา แม่จั่น-คุณแม่น้องหนูดี ชั้น ๒/๔ หนึ่งในคณะทำงานและประชาสัมพันธ์โครงการ 

ฝากเชิญชวนเด็กๆ คุณครู บุคลากร และผู้ปกครองที่สนใจจะเป็นผู้ร่วมก่อการดีมาทำงานนี้ร่วมกัน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  

แม่ลักษณ์-คุณแม่น้องจิน ชั้น ๑/๒ และน้องเท็น ชั้น ๕/๓, แม่มุก-คุณแม่น้องเอี๊ยม ชั้น ๑/๑, แม่ต่าย-คุณแม่น้องแก่น ชั้น ๑๒,  

พ่อสอง และแม่จั่นค่ะ 

           นอกจากการคัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกประเภทแล้ว ขอเชิญชวนชาวเพลินพัฒนาร่วมลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์ โดยการนำ

ภาชนะจากบ้าน เช่น ปิ่นโต (เห็นหลายคนใช้อยู่) กล่องอาหาร แก้วน้ำ กระติก มาใช้ใส่อาหารและเครื่องดื่มที่ซื้อจากร้าน โดยมีร้าน

ค้าในโรงเรียนร่วมด้วยช่วยสนับสนุน เช่น ร้านน้ำป้าตุ๊กที่มีโครงการ “นำแก้วมา ลดราคา ๑ บาท” และร้านพ่อป๊อบที่จำหน่ายเครื่อง

ดื่มบรรจุกระติกซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ร่วมกันคนละไม้ละมือเพื่อลดปริมาณขยะให้กับโลกของเราค่ะ 

โภชนาการและสุขอนามัยในโรงเรียน
 

 ตามที่เคยแจ้งให้ทราบในจดหมายข่าวฉบับก่อนปิดภาคเรียนว่า ปีนี้โรงเรียนมีโครงการดูแล

โภชนาการและสุขอนามัยในโรงเรียนเพิ่มขึ้น ขอนำความคืบหน้ามาแจ้งให้ทราบกันค่ะ 

• โรงเรียนได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่มีระบบฆ่าเชื้อด้วยยูวีประจำห้องเรียนช่วงชั้นอนุบาล  

และช่วงชั้นที่ ๑ ทุกห้อง เพื่อดูแลเรื่องสุขอนามัยในน้ำดื่มของเด็กๆ (นักเรียน

ช่วงชั้นที่ ๒-๔ โตพอที่จะดูแลตัวเอง และออกมาดื่มน้ำที่ตู้น้ำที่จัดไว้ให้ได้) 

• การซื้อเครื่องทำน้ำแข็งไว้ที่โรงครัว เพื่อให้มั่นใจเรื่องความสะอาด และ

ป้องกันสิ่งปนเปื้อนในน้ำแข็งที่สั่งซื้อจากภายนอก 

           หากท่านผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องโภชนาการและสุข

อนามัยของโรงเรียน สามารถแจ้งได้โดยตรงที่คุณครูส้ม-วีณา ว่องไววิทย์  

รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๒๐๑ หรือ   

  weena_w@plearnpattana.com ค่ะ 

  

๒ 

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่๒๐๐๙ 
 

 ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ฝ่ายโภชนาการโรงเรียนได้ไปร่วมประชุมกับทางกระทรวงสาธารณสุขเรื่องไข้หวัดใหญ่ 

สายพนัธุใ์หม ่๒๐๐๙ เพือ่รบัทราบขอ้มลูทีถ่กูตอ้งในการดแูลนกัเรยีน คณุคร ูและทกุคนในโรงเรยีนใหห้า่งไกลจากโรคดงักลา่ว โดยมี

รายละเอียดที่น่าสนใจนำมาฝากกันค่ะ 

              ข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลกแสดงว่า ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่พบโดยเฉพาะที่พบนอกประเทศเม็กซิโก 

ไม่ได้มีความรุนแรงมากดังที่วิตกกันในช่วงแรกที่เริ่มพบการระบาด โดยมีลักษณะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ที่พบตามฤดูกาลเป็นประจำ

ทุกปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง ไม่ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล ส่วนผู้ป่วย ๓ รายที่เสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

พบว่ามีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ เป็นต้น โดยขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ รวมทั้งยังไม่มีหลักฐาน

วา่วคัซนีปอ้งกนัไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาลจะปอ้งกนัไขห้วดัใหญส่ายพนัธุใ์หมน่ีไ้ด ้ทางโรงเรยีนจงึไมไ่ดจ้ดัการฉดีวคัซนีนีใ้หก้บันกัเรยีน 

กระทรวงสาธารณสุขมีข้อแนะนำในการดูแลตัวเองเบื้องต้นเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุุ์ใหม่ดังนี้ 

     • ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

     • สร้างสุขนิสัยป้องกันโรค โดยเน้นเรื่องกินของร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ  และใช้หน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการไอ 

   • ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หากมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัว 

ควรรีบไปพบแพทย์  



   • หากพบผู้ใกล้ชิดมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศภายใน ๗ วัน 

ควรแนะนำให้ไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   

   • สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษา ควรสำรวจนักเรียนเป็นประจำทุกวัน สังเกตอาการป่วยของนักเรียน ดูแลนักเรียนที่ป่วยอย่าง

ถูกวิธี สอนและให้คำแนะนำวิธีรักษาสุขภาพและป้องกันโรคแก่นักเรียน จัดสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุน

การป้องกันโรคในโรงเรียน 

                ท่านผู้ปกครองสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข  www.moph.go.th และสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ๐-๒๕๙๐-๓๓๓๓ และศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข  

๐-๒๕๙๐-๑๙๙๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมงค่ะ 

 

บริการสระว่ายน้ำนอกเวลาเรียน 
 

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการว่ายน้ำ โรงเรียนได้เปิดให้บริการสระว่ายน้ำนอกเวลาเรียนในวันธรรมดา และวันเสาร์ดังนี้ 

การแข่งขันรักบี้กระชับมิตร 
 

 หลังจากไปร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันรักบี้

ที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา วันเสาร์ที่  

๖ มิ.ย.๕๒ นี้ โรงเรียนเพลินพัฒนาจะเป็นเจ้าบ้านจัดการ

แขง่ขนั “รกับีก้ระชบัมติร” ระหวา่งทมีโรงเรยีนเพลนิพฒันา

และเพลินรักบี้คลับ (PRC) กับทีมโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น 

(Bangkok-Japanese School) ณ สนามรักบี้ฟุตบอล

ของเพลินพัฒนา หลังจากนั้นจะเป็นการชมภาพความ

ประทับใจจากการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นและ 

รับประทานอาหารว่างร่วมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ ขอ

เชิญชวนเด็กๆ นักรักบี้และผู้ปกครองมาร่วมงานกันได้

ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.ค่ะ 

ข่าวสารจากชมรมฟุตบอล 
 

 เปิดภาคเรียนมาไม่ทันไร ชมรมฟุตบอลเพลินพัฒนาก็เริ่ม

ฝึกซ้อมทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลให้กับเด็กๆ ในชมรมกันแล้ว

ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และฝึก

ซ้อมกีฬาฟุตบอลอย่างเป็นระบบจากโค้ชมืออาชีพ ได้พัฒนาทักษะ

และความแข็งแรงของร่างกาย พัฒนาคุณธรรมจากการเล่นกีฬา 

รวมทั้งมีความสามารถและเกิดความมั่นใจในการที่จะแข่งขันต่อไป 

โดยมีโค้ชสุรินทร์ เข็มเงิน อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย และผู้ช่วยมา

เป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งจะทำการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกวันจันทร์และอังคาร 

เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. ณ สนามรักบี้ฟุตบอล 

วัน เวลา

เวลา๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. 

เวลา๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

วันจันทร์,วันพุธ-วันศุกร์ 

วันเสาร์ 

ผู้มีสิทธิใช้บริการสระว่ายน้ำเพลินพัฒนา 
   •นักเรียนปัจจุบัน นำบัตรนักเรียนมาแสดง พร้อมเสียค่าบริการ

ครั้งละ ๓๐ บาท หรือซื้อคูปองเป็นเล่ม (จำนวน ๑๐ ครั้ง) ๒๕๐ บาท 

•ศิษย์เก่าผู้ปกครองปัจจุบันผู้ปกครองศิษย์เก่าเด็กหรือ

บุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรองจากครู บุคลากร หรือผู้ปกครอง

เพลินพัฒนา ต้องสมัครเป็นสมาชิกสระว่ายน้ำเพลินพัฒนาก่อน โดย

นำรปูถา่ย ๑ นิว้ จำนวน ๒ รปู และใบรบัรองแพทยท์ีร่ะบวุา่มสีขุภาพ

ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอันตรายต่อการว่ายน้ำ และไม่เป็นโรค

ติดต่อใดๆ ที่สามารถติดต่อทางการใช้สระว่ายน้ำ มาประกอบการ

สมัคร พร้อมทั้งเสียค่าบำรุงรายปี ปีละ ๑๐๐ บาท และค่าใช้บริการ

ในอัตรา เด็ก ๓๐ บาท/ครั้ง ผู้ใหญ่ ๕๐ บาท/ครั้ง หรือซื้อคูปองเล่ม 

(ใชไ้ด ้๑๐ ครัง้) เดก็ ๒๕๐ บาท ผูใ้หญ ่๔๕๐ บาท สนใจสมคัรสมาชกิ

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณครูนุช  ที่เรือนอาหารบ้าน

ชุมชน โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๖๑๐๒ ค่ะ 

๓ 



ปฏิทินโรงเรียนเพลินพัฒนาเดือนมิถุนายน๒๕๕๒

วัน - เวลา 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ 

วันศุกร์ที่ ๕  

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น 

วันเสาร์ที่ ๖  

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

วันจันทร์ที่ ๘  

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ 

วันจันทร์ที่ ๑๕ มิ.ย.๔๒ ถึง 

วันจันทร์ที่ ๑ ก.พ.๕๓  

๑๖.๔๕-๑๘.๑๕ น. 

วันอังคารที่ ๑๖ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  

วันอังคารที่ ๑๖-พุธที่ ๑๗ 

วันพุธที่ ๑๗ มิ.ย. ถึง 

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ก.ค. 

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

วันพุธที่ ๑๗ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘  

วันจันทร์ที่ ๒๒-วันศุกร์ที่ ๒๖ 

๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ น. 

วันอังคาร ๒๓-วันพฤหัสบดี ๒๕ 

๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ 

กิจกรรม 

พิธีไหว้ครู ช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔  

งาน “รักโลก... ให้โลกรัก”  

การแข่งขันรักบี้กระชับมิตร 

“รร.เพลนิพฒันา+PRC VS  รร.ไทย-ญีปุ่น่”  

เสวนา “ความกลัว ความรัก  

และการเรียนรู้” 

พิธีไหว้ครู ช่วงชั้นที่ ๒ 

การเรียน “สยามยุทธ์” 

การเสวนาเรื่อง “ถามอย่างไรให้...(รู้)” 

Learn how to ask question  

การอบรมครูเรื่อง “เทคการสร้างข้อสอบ

วัดพฤติกรรมขั้นสูง (SAT)” 

การเรียน “ภาษาจีนกลาง” 

การบรรยายเรื่อง 

“เด็กไทย ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ไม่จมน้ำ” 

พิธีไหว้ครู ช่วงชั้นที่ ๑ 

สัปดาห์วันสุนทรภู ่

การอบรมเรื่อง “ดุลยภาพแห่งชีวิต” 

พิธีไหว้ครู ช่วงชั้นอนุบาล 

ผู้จัดงาน-ติดต่อ 

ช่วงชั้นที่ ๓ - ครูหน่อย (ต่อ ๔๑๐๑) 

ช่วงชั้นที่ ๔ - ครูเก๋ (ต่อ ๕๑๐๒) 

 
โครงการ “รักโลก... ให้โลกรัก” 

ครูหมวย (ต่อ ๓๑๐๔) 

 
เพลินรักบี้คลับ (PRC) 

แม่แจง โทร.๐๘๖-๓๐๓-๓๙๖๑ 

ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ครูแพท (ต่อ ๖๑๐๑) 

ช่วงชั้นที่ ๒ - ครูอ้อ (ต่อ ๔๒๐๑) 

 
ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ครูนุช (ต่อ ๖๑๐๒) 

ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ครูแพท (ต่อ ๖๑๐๑) 

ส่วนมาตรฐานการศึกษาฯ 

ครูอัม (ต่อ ๗๑๐๑) 

ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ครูนุช (ต่อ ๖๑๐๒) 

ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ครูแพท (ต่อ ๖๑๐๑) 

ช่วงชั้นที่ ๑ - ครูติ๊ก (ต่อ ๒๑๐๑) 

 
ส่วนพัฒนาหน่วยวิชาภูมิปัญา

ภาษาไทย / ครูอ้อ (ต่อ ๗๑๐๘) 

ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ครูแพท (ต่อ ๖๑๐๑) 

ช่วงชั้นอนุบาล  

ครูนก (ต่อ ๑๑๐๑) 

สถานที่ 

ห้องประชุมใหญ่ 

ลานนาฬิกาแดด 

ข้างอาคารประถมต้น 

- สนามรักบี้ฟุตบอล 

- ห้องประชุมใหญ 

ห้องประชุมใหญ่ 

ห้องประชุมใหญ่  

ห้องประชุมใหญ่ 

ห้องประชุมใหญ่ 

ห้องอเนกประสงค์ 

อาคารเตรียมอนุบาล 

ห้องเรียนชั้น ๒/๓ 

ห้องประชุมใหญ่ 

ห้องประชุมใหญ่ 

โถงอาคาร ชช.๑, ๒ 

ข้างอาคาร ชช.๑  

ห้องประชุมใหญ่ 

ห้องอเนกประสงค์ 

อาคารอนุบาล 

 

หมายเหตุ: กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

๔ 



 

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 
น้องชั้น ๑ เรียนรู้ “ก.ไก่-ข.ไข่”   
สู่ภูมิปัญญาอาหาร  “ไก่ย่าง-ไข่ต้ม” 

        การเรียนรู้ในหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยของชั้น ๑ 

ในสัปดาห์ที่ ๑-๓ คุณครูชักชวนเด็กๆ ไปทำความรู้จักกับ

พยัญชนะไทย ๒ ตัวแรก คือ ก.ไก่ และ ข.ไข ่ดว้ยบทรอ้งเลน่ที่

เกีย่วกบัไกแ่ละไข ่ เชน่ “ตัง้ไขล่ม้ตม้ไขก่นิ ไขต่กดนิอดกนิ

ไขต่ม้” ก่อนจะให้ด็กๆ ช่วยกันคิดคำที่มีคำว่า “ไก่” กับ “ไข่” ที่

เดก็ๆ รูจ้กั ซึง่แตล่ะคนตา่งยกมอืชว่ยกนัตอบอยา่งกระตอืรอืรน้ 

จนเกิดเป็นคลังคำศัพท์มากมายที่มาจากความคิดของเด็ก 

ทุกคนในห้อง อาท ิ ไก่ย่าง ปีกไก ่ ขาไก ่ ไก่ทอด ไก่อบ ไข่เป็ด  

ไข่ไก่ ไข่ไดโนเสาร์ ไข่มุก ไข่เจียว ไข่ตุ๋น โดยคุณครูช่วยเขียนคำ

เหล่านี้ทีละคำบนกระดาน พร้อมสอนการอ่านและการสะกด

คำควบคู่ไปด้วย ก่อนจะให้เด็กๆ เขียนคำเหล่านี้ลงในสมุด

แบบฝึกหัดอย่างน้อยคนละ ๕ คำ เพื่อฝึกทักษะการเขียนและ

การสะกดคำพร้อมทั้งวาดภาพระบายสีให้สวยงาม                

      การเรียนรู้ในครั้งนี้ คุณครูได้นำภูมิปัญญาไทยเรื่อง

อาหารเข้ามาบูรณาการ ให้เด็กๆ ได้เชื่อมโยงการเรียนรู้เรื่อง

ภาษาไทยไปสู่การทำอาหาร และยังช่วยสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา โดยเริ่มต้นจากอาหารที่ปรุงง่ายอย่างไก่

ย่างและไข่ต้ม ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ทำความรู้จักกับส่วน

ต่างๆ ของไก่ที่จะนำมาย่าง ส่วนผสมในการหมักไก่ และ

ลักษณะของไข ่ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ลงมือย่างไก่

และต้มไข่ด้วยตัวเอง ก่อนจะนำไก่ย่างและไข่ต้มฝีมือตัวเอง

มาแบ่งปันกันรับประทานเป็นอาหารกลางวันอย่างเอร็ดอร่อย 

          จากคลังคำเกี่ยวกับไก่และไข่ การเรียนรู้ได้ขยายไปสู่

คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ก.ไก่ ข.ไข่ และพยัญชนะต้นตัว

อื่นๆ รวมทั้งสระ และตัวสะกด ที่จะทยอยเรียนรู้ในสัปดาห์

ต่อๆ ไป รายการอาหารที่นำมาบูรณาการก็จะมีส่วนผสมและ

ขั้นตอนการทำที่ซับซ้อนขึ้นตามการเรียนรู้ของเด็กๆ เช่น ยำ

ไข่ต้ม ไข่ลูกเขย และไข่พะโล้ เพื่อสร้างความท้าทาย 

          กระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มมาจากเด็กด้วยการช่วย

กันคิดคลังคำฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกสะกดถ้อยคำที่พวก

เขาคิดขึ้น และยังเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติที่สัมพันธ์กับ

ถ้อยคำเหล่านั้น ทำให้เด็กๆ เกิดแรงบันดาลใจและ

เรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะ

 

๕ 



ชมรมภาคฉันทะ-วิริยะ 
 “ชมรม” เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของเพลินพัฒนา ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑-๔ เลือกเรียนรู้เพิ่มเติม

ตามความถนัดและความสนใจ โดยคุณครูแต่ละช่วงชั้นได้สำรวจความสนใจของนักเรียน แล้วจัดเตรียมชมรมมาให้เลือกอย่าง

หลากหลาย ทั้งชมรมด้านวิชาการ ชมรมพัฒนาทักษะ และชมรมที่เป็นความสนใจเฉพาะ ซึ่งเด็กๆ มีเวลาเลือก ทดลองเรียนรู้ และ

เปลี่ยนชมรมภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคเรียน เมื่อเลือกแล้วก็จะอยู่ในชมรมนั้นไป ๒ ภาคเรียนจนถึงภาควิริยะ เพื่อเรียนรู้และ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง แล้วจึงจะมีโอกาสเลือกชมรมใหม่อีกครั้งในภาคเรียนจิตตะค่ะ 

               ปีการศึกษานี้มีชมรมน้องใหม่เกิดขึ้นหลายชมรม เช่นชมรมถักนิตติ้งของช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ มีครูเอิ้น ครูกุ้ง ครูสาว 

และครูน้ำเป็นผู้สอน ทางชมรมวางเป้าหมายไว้ว่า เด็กแต่ละคนจะถักผ้าพันคอให้เสร็จทันใช้แก้หนาวในปีนี้ แต่ถ้าน้องเล็กช่วงชั้น 

๑ คนไหนไม่ไหวก็อาจถักเป็นที่คาดผมแทน ชมรมภาพยนตร์และเพลงต่างประเทศของทีมครู ESL ช่วงชั้นที่ ๒ ที่จะพาเด็กๆ ไป

รู้จักคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์และบทเพลง ชมรมนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ของช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ 

ซึ่งมีครูชนกเป็นที่ปรึกษา แว่วว่าทางชมรมมีโครงการจะจัดทำ “กระดาษพิมพ์ราย (ครึ่งๆ กลางๆ) เดือน” ออกมาเร็วๆ นี้ รอติดตาม

อ่านกันได้ค่ะ 

ช่วงชั้นที่๓-๔ วันจันทร์, วันพุธ-วันศุกร์ เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ 

น. และวันอังคาร เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยแต่ละชมรมมี

วันและเวลาเรียนหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือก

ชมรมได้มากกว่า ๑ ชมรม ตามความถนัดและความสนใจ 

๑.งานประดิษฐ์/งานฝีมือ ๘.ดนตรีสากล 

๒.หมากกระดาน  ๙.คณิต-วิทย์ 

๓.คนรักหนังสือ  ๑๐.ทำอาหาร 

๔.นักออกแบบ  ๑๑.ละคร 

๕.นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ๑๒.นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ 

๖.หุ่นยนต์และไฟฟ้า ๑๓.รักบี้ 

๗.ศิลปะ 

๖ 

รายชื่อชมรมและเวลาเรียนของแต่ละช่วงชั้น

ช่วงชั้นที่๑ วันศุกร์ เวลา ๑๔.๔๐-๑๕.๒๕ น. 

๑.อาหาร   ๘.วิทยาศาสตร์แสนสนุก 

๒.ถักนิตติ้ง  ๙.รักบี้ 

๓.ร้องประสานเสียง ๑๐.เก่งยกทีม 

๔.พับกระดาษ  ๑๑.ภาษาอังกฤษ 

๕.นิทานหรรษา  ๑๒.เกษตรพิทักษ์โลก 

๖.ภาพพิมพ์  ๑๓.กีต้าร์มหาสนุก 

๗.พัฒนาทักษะชีวิต ๑๔.ศิลปะ 

 

ช่วงชั้นที่๒วันศุกร์ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

๑.ดนตรีสากล   ๖.หมากกระดาน 

๒.ทำอาหารเพื่อสุขภาพ                      ๗.ทอฝัน 

๓.ภาพยนตร์และเพลงต่างประเทศ ๘.วาดภาพและสาดสี 

๔.โอริกามิ (พับกระดาษ)  ๙.ว่ายน้ำ 

๕.แฮนด์เมด   ๑๐.แชร์บอล 

 



เสนอทางแก้ปัญหาจราจร 

เสนอแนะ : คุณพ่อภิญโญเสนอ

แนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรในช่วง

เช้าว่า ให้โรงเรียนติดต่อขอเช่าพื้นที่

จอดรถบรเิวณหนา้โรงเรยีนฝกึสอนกอลฟ์ 

แล้วจัดรถตู้รับนักเรียนมาส่งโรงเรียน

อีกต่อหนึ่ง น่าจะช่วยลดปัญหาการ

จราจรในโรงเรียน และยังช่วยลดมลพิษในโรงเรียนด้วย 

ตอบ : ส่วนสื่อสารองค์กรได้นำข้อเสนอแนะของคุณพ่อแจ้ง

ให้กับแผนกอาคารสถานที่และความปลอดภัยฯ ซึ่งดูแลเรื่อง

การจราจรในโรงเรียนสำหรับพิจารณาแล้ว มีความคืบหน้า

อย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะคะ 

 

เรื่องเสนอแนะ... กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ 
ช่องทางการสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน 

การสื่อสารจากโรงเรียนไปยังท่านผู้ปกครองมี๕ช่องทางคือจดหมายจากโรงเรียน / จดหมายข่าวเพลินพัฒนา / บอร์ด

กำแพงข่าว / เว็บไซต์โรงเรียน www.plearnpattana.com / การแจ้งผ่านข้อความบนโทรศัพท์มือถือ (SMS)ในกรณีเป็นเรื่อง

แจ้งที่ต้องการความร่วมมือจากผู้ปกครอง

การสื่อสารจากผู้ปกครองมายังโรงเรียนเลือกสื่อสารกันได้ตามความสะดวกผ่าน๕ช่องทางคือ

 ๑.เขียนเรื่องเสนอแนะหย่อนลงในกล่องรับเรื่องเสนอแนะ๓จุดคือบริเวณทางเข้าอาคารประถม/หน้าห้องประชุมส่วน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ/หน้าห้องสมุดประถม

 ๒.โทรศัพท์มายังส่วนสื่อสารองค์กร(ครูปราณีเชาว์ชัยพร-ครูณี)โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ต่อ๓๑๐๒

 ๓.แจ้งด้วยตนเองที่ส่วนสื่อสารองค์กรกลุ่มอาคารสำนักงาน

 ๔.แจ้งผ่านE-mailที่comment@plearnpattana.com

๕.แจ้งผ่านครู/บุคลากร/สภาครอบครัวเพลินพัฒนาเพื่อแจ้งต่อหน่วยงานรับเรื่องเสนอแนะเพื่อดำเนินการต่อไป

                  การรับนักเรียนอนุบาล 
เสนอแนะ : คุณแม่น้องอุ่น อ.๓/๒ เสนอแนะว่า การปรับเปลี่ยนระบบการรับนักเรียนช่วงชั้นอนุบาล โดย

ให้ผู้ปกครองรอด้านนอกประตูนั้นไม่ค่อยสะดวก เพราะผู้ปกครองมองไม่เห็นว่าลูกเดินออกมาหรือยัง 

พร้อมทั้งเสนอแนะให้คุณครูเวรประกาศผ่านไมโครโฟนแจ้งให้ทราบว่ามีเด็กคนไหนเดินออกมาบ้างแล้ว 

ตอบ : การเปลี่ยนแปลงระบบรับนักเรียนช่วงชั้นอนุบาลนี้มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกท่านผู้ปกครองขณะ

รอรับลูก ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองหลายท่าน เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางสะดวกสบายในการ 

รอรับลูก อย่างไรก็ตามทางช่วงชั้นอนุบาลแจ้งว่าจะให้คุณครูเวรหน้าประตูประกาศเรียกผู้ปกครองที่เด็ก

พร้อมจะกลับแล้ว เพื่อแก้ปัญหาที่คุณแม่เสนอแนะมา แต่ขออนุญาตไม่ใช้ไมโครโฟนนะคะ เพราะเกรงว่า

เสียงจะดังรบกวนกับเสียงประกาศเรียกชื่อเด็ก และอาจทำให้สับสนได้ค่ะ 

การสูบบุหรี่ในโรงเรียน 

เสนอแนะ : ผู้ปกครองแจ้งมาว่าพบเห็นผู้ปกครองสูบบุหรี่ใน

โรงเรยีน เกรงจะเปน็อนัตรายและเปน็ตวัอยา่งทีไ่มด่กีบัเดก็ๆ 

ตอบ : ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่านงดสูบบุหรี่ใน

บรเิวณโรงเรยีน เพือ่เปน็แบบอยา่งทีด่ใีหก้บัลกูหลานของเราคะ่ 

เงินอุดหนุนค่าชุดนักเรียน 

เสนอแนะ : คุณแม่น้องบุ๋ม อ.๓/๓ สอบถามมาว่า โรงเรียน

ได้รับเงินอุดหนุนค่าชุดนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรีของ

รัฐบาลหรือไม่ อย่างไร 

ตอบ : โรงเรียนเพลินพัฒนาไม่ได้เข้าโครงการรับเงินอุดหนุน

ใดๆ จากกระทรวงศึกษาธิการ จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขของ

นโยบายเรียนฟรีที่รัฐบาลกำหนดค่ะ 

๗ 



ถามหาครูพละอนุบาล 

เสนอแนะ : คุณแม่น้องออมสิน อ.๓/๓ 

สอบถามถึ งคุณครูพละของช่ วงชั้ น

อนุบาล เพราะอยากให้เด็กๆ ได้ออก

กำลังกายเหมือนกับที่ครูพละสอน 

ตอบ : โรงเรียนยังมีชั่วโมงพละให้เด็กๆ 

ออกกำลังกายและออกไปเคลื่อนไหว

กลางแจ้งเหมือนเดิม โดยมีคุณครูประจำชั้นซึ่งมีความรู้ความ

เชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นผู้ดูแลให้เด็กๆ ออก

กำลังกายไปพร้อมกับทำกิจกรรม Sensory Integration ที่

คำนึงถึงความเหมาะสมกับวัยและความปลอดภัยของเด็ก

เป็นสำคัญค่ะ 

 

อาสาฝึกการปฐมพยาบาลในเด็ก

เสนอแนะ : คุณพ่อน้องภรสิริ เตรียมอนุบาลห้อง ๑ แจ้งมา

ว่า ได้อ่านข่าวการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลให้กับคุณครูใน

ช่วงปิดภาคเรียน แต่เห็นจากรูปว่าเป็นการฝึกกับผู้ใหญ่

เท่านั้น จึงอยากเสนอแนะให้จัดการฝึกอบรมเรื่อง “การฟื้น

คืนชีพพื้นฐานในเด็ก” ให้กับครูและบุคลากรเพิ่มเติม โดยคุณ

พ่อซึ่งเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ยินดีจะมาช่วยสอน

หรืออาจติดต่อเจ้าหน้าที่มาสอนให้ 

ตอบ : ขอขอบพระคุณคุณพ่อที่จะสละเวลามาให้ความรู้กับ

คุณครูและบุคลากร ขณะนี้โรงเรียนกำลังพิจารณาหาวันเวลา 

ที่เหมาะสมที่จะเรียนเชิญคุณพ่อมาเป็นวิทยากรให้กับคุณครู

ต่อไปค่ะ 

ถามหาห้องสมุดครอบครัว

เสนอแนะ : คุณแม่น้องอิงแลนด์ อ.๑/๔ สอบถามมาว่า 

ทราบข่าวว่าจะไม่มีการดำเนินงานของห้องสมุดของเด็กๆ ที่

เคยอยู่ที่โรงอาหารอีกแล้ว เพราะโรงเรียนต้องการพื้นที่คืน จึง

รู้สึกเสียดายโครงการดีๆ มีประโยชน์ เพราะห้องสมุดเป็นสิ่ง

จูงใจสำคัญให้เด็กเล็กๆ อยากมาโรงเรียน และมีกิจกรรมร่วม

กับคุณพ่อคุณแม่หลังเลิกเรียน จึงอยากให้โรงเรียนสนับสนุน 

ต่อไป 

ตอบ : ห้องสมุดครอบครัวเพลินพัฒนายังไม่หายไปไหนค่ะ 

แต่ปิดปรับปรุงชั่วคราว และขณะนี้ก็ได้เปิดให้บริการแล้ว ถ้า

อย่างไรลองอ่านรายละเอียดจาก “ข่าวสารจากชมรมห้อง

สมุดครอบครัว” ด้านล่างได้ค่ะ 

 

ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะดีๆที่ส่งกันเข้ามาเพื่อ

สรรค์สร้างสังคมเพลินพัฒนาของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ

 

โดย:พ่อแม่อาสาชมรมห้องสมุดครอบครัวฯ 

 เปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ หลายคนถามหาว่า “ห้องสมุดหายไปไหน?” ขอตอบว่า 

ห้องสมุดไม่ได้หายไปไหนค่ะ แต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพื่อความเหมาะสมและเอื้อ

ประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายในโรงเรียน และล่าสุดห้องสมุดก็กลับมาเปิดให้บริการแล้วค่ะ เพราะ

เรารู้ว่า การส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านจะส่งผลให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาสร้างสังคมอุดมปัญญา

ในอนาคตได้ แต่ในช่วงแรกนี้ยังเปิดให้บริการเฉพาะยืมอ่านในห้องสมุดก่อน ยังไม่พร้อมให้ยืม

กลับไปอ่านที่บ้าน อดใจรอสักนิดนะคะ และทีจ่ะลมืไมไ่ด ้ขอขอบคณุแมเ่ก-๋คณุแมน่อ้งโตะ๊

โกะอ.๑/๒ทีม่าชว่ยจดัหนงัสอืในหอ้งสมดุใหเ้ดก็ๆไดอ้า่นกนัคะ่

 สำหรับครอบครัวใหม่ในเพลินพัฒนา ชมรมห้องสมุดครอบครัวฯ เป็นชมรมที่

ดำเนินงานโดยพ่อแม่อาสา เพื่อช่วยจัดเตรียมหนังสือและจัดกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ให้กับเด็กๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กอนุบาล 

โดยหนังสือดีๆ ก็ได้รับบริจาคมาจากผู้ปกครองที่สมัครเป็นสมาชิกค่ะ รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมจะหาโอกาสแจ้งให้ทราบใน

อนาคตค่ะ ใครต้องการมีส่วนร่วมในคณะทำงานห้องสมุดสามารถติดต่อ แม่หมี ๐๘๑-๖๔๖-๓๑๐๓ ค่ะ 

 

ข่ า ว ส า ร จ า ก ช ม ร ม ห้ อ ง ส มุ ด ค ร อ บ ค รั ว ฯ

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้

๘ 



หอกระจายข่าว 
 

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
         สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บ.ทรู 

คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษา

๔-๖ประจำปี๒๕๕๒ในหวัขอ้โครงงานวทิยาศาสตร์

กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน โดย

แบ่งการประกวดออกเป็น ๓ ประเภท คือ โครงงาน

ประเภทสำรวจ โครงงานประเภททดลอง และโครงงาน

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนชั้น ๔-๖ ที่สนใจสามารถ

รวมกลุ่มสมัครได้ทีมละไม่เกิน ๓ คน เปิดรับผลงานตั้งแต่

วันที่ ๑ มิ.ย.-๖ ก.ค.๕๒ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

www.truecorp.co.th และ www.trueplookpanya.com 

เสวนาดีๆที่เพลินพัฒนา 
 

              • การบรรยายเรื่อง “เด็กไทย ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ไม่จมน้ำ” โดย พ.อ.อดิศักดิ์ สุวรรณประกร ผู้ช่วยเลขาธิการ

สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ ในว ันพุธที่ ๑๗ มิ.ย.๕๒ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (ลานหินกรวด) สมทบทุน

สนับสนุนการจัดกิจกรรม ๑๐๐ บาท/ท่าน (พร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่าง) 

            • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ดุลยภาพแห่งชีวิต (Life Balancing)” การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเพื่อสามารถนำไปใช้ได้

จริงในชีวิตประจำวัน ผ่านฐานการเรียนรู้ ๓ ฐาน ได้แก่ กาย ใจ จิต ทำความเข้าใจพลังของท่วงท่าง่ายๆ ที่จะรักษาสมดุลและสร้าง

พลังไหลเวียนอย่างทั่วถึง ท่วงท่าที่ผ่อนคลายเซลล์ทั่วร่างกายอย่างลึกซึ้ง ทั้งการนอน นั่ง ยืน เดิน เป็นการฝึกสื่อสารและสร้าง

สัมพันธ์กับพลังชีวิต (ซี่) เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล โดย อ.ฌานเดช พ่วงจีน ผู้สอนศิลปะแห่งการเคลื่อนไหวร่างกายให้เกิดพลัง

ฟื้นฟูสุขภาพผ่านการรำมวยจีนไท่ฉีฉวนกว่า ๒๐ ปี และ อ.สมพร พึ่งอุดม นักการศึกษาผู้ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการเด็กและนัก

ปฏิบัติด้านไท่ฉีฉวนซี่กง ในวันอังคารที่๒๓-วันพฤหัสบดีที่๒๕มิ.ย.๕๒ เวลา ๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (ลานหิน

กรวด) ค่าลงทะเบียน ๓,๙๐๐ บาท/ท่าน (รวมเครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวัน) 

            ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและชำระเงินได้ที่คุณครูแพท ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๖๑๐๑ ค่ะ 

ประกวด“บันทึกชีวิต” 
 กรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกับ บ.ซีนิธ เอ็นเตอร์

ไพรส์ จำกัด จัดโครงการประกวดบันทึกชีวิต (The Story of life) 

ในหัวข้อ “บันทึก... ประทับใจ” โดยเชิญชวนเด็กๆ ระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป 

เขียนถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจที่ผ่านเข้ามาในชีวิต 

ด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษA4 

 แล้วส่งไปที่ บ.ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ๑๒๙/๒๑๖-๒๑๘  

ซ.เฉลิมพระเกียรติ ๘๓ ม.๑๔ ถ.สุขาภิบาล ๑ แขวงประเวศ 

เขตประเวศ กทม.๑๐๒๕๐ โทร.๐-๒๗๒๖-๘๘๐๕-๘  

โทรสาร ๐-๒๗๒๖-๗๗๖๓ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 

www.zequenz.com ปิดรับผลงานในวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๒ และ

ประกาศผลในวันที่ ๑๕ ก.ค.๕๒ ค่ะ  

๙ 

เพลินพัฒนาในรายการทีวี 
 ทีมงานรายการ “สะพานสายรุ้ง” ได้มาถ่ายทำ

สารคดีเรื่องการเรียนการสอนที่สร้างคุณค่าให้แก่เด็ก ที่ 

โรงเรียนเพลินพัฒนา โดยสัมภาษณ์ ครูปาด-ศีลวัต 

ศุษิลวรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูตั้ม-

เพียงฤทัย นนท์ธนารักษา ครูมานุษและสังคมศึกษา  

ช่วงชั้นที่ ๓ ในประเด็น “โครงงานขยะ” โดยจะออก

อากาศทางสถานีโทรทัศน์ ASTV News1 ในวัน

อาทิตย์ที่๑๔มิถุนายน๒๕๕๒เวลา๘.๓๐-๙.๓๐น. 

อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ 

 

 



 

เพลินตา เพลินใจ 
สนุกในวัยอนุบาล 

๑๐ 

ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร 

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓ 

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




