
จดหมายข่าว   
ฉบับที่ ๖ วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ภาควิริยะ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

 

ข่าวที่น่าสนใจ
 
- การรับมือกับไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ 

- รักโลก… ให้โลกรัก 

- งานวันรักษ์ภาษาไทย 

- โครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม 


เรื่องเล่าจากห้องเรียน
- ภาคสนามอนุบาล 

- บอกเล่าก้าวพอดี ชช.๑ 

- กระดานสื่อสาร ชช.๒ 

- สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

- นิทรรศการ “สุริยุปราคาข้างถนน” 



ชุมชนแห่งการเรียนรู้
- ผู้ปกครองเยี่ยมชมงานครัว 

- การประดิษฐ์เครื่องบินจำลอง 

- Survival Swimming 

- ชวนกันทำบุญ 

- ชวนชมละคร “เลือดสุพรรณ” 

- คอนเสิร์ตดีๆ ที่อยากแนะนำ 

 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 

 ในสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ โรงเรียนของเรา

ยังคงดำเนินมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ทั้งการรณรงค์เรื่องสุขอนามัยกับนักเรียน

และคุณครู การร่วมกันทำหน้ากากอนามัยของกลุ่มผู้ปกครอง  รวมไปถึงงานสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ประจำปีนี้ที่มาพร้อมกับแนวคิด “Influenza 2009 Mission Possible” ใน

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๘ ส.ค. ๕๒ และจะมีงานใหญ่ในวันวิทยาศาสตร์ วันอังคารที่ ๑๘  

ส.ค. ๕๒ อย่าลืมมาร่วมงานกันนะคะ 

การรับมือกับไข้หวัดใหญ่๒๐๐๙
 เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไข้หวัด

ใหญ ่๒๐๐๙ โรงเรยีนไดม้มีาตรการดแูลสขุอนามยั

ในโรงเรียน อาทิ จัดให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ

เรียนและพื้นที่ส่วนกลางด้วยแอลกอฮอล์เป็น

ประจำทุกช่วงจบกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งจัด

เตรียมเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคไว้ทุกชั้นเรียน และ

ตามจุดสาธารณะต่างๆ รวมทั้งรณรงค์ให้

นักเรียนหมั่นล้างมือเป็นประจำในช่วงหลังเข้าแถว  

ก่อนรับประทานอาหารวา่งและอาหารกลางวนั หลงัเขา้หอ้งนำ้ หลงัปฏบิตักิจิกรรมตา่งๆ 

และเพือ่สขุอนามยัที่ดีหลังล้างมือ นักเรียนทุกคนควรมีผ้าเช็ดมือส่วนตัว ซึ่งจะช่วยป้องกัน

การแพร่เชื้อโรคได้ดีกว่าการใช้ผ้าเช็ดมือส่วนกลางร่วมกัน จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองจัด

เตรียมผ้าเช็ดมือหรือผา้ขนหนผูนืเลก็ใหเ้ดก็ๆ ตดิตวัมาโรงเรยีนทกุวนั และดแูลนำกลบัไปซกั

ทำความสะอาดเปน็ประจำทุกวันด้วย เพื่อสุขอนามัยของนักเรียนค่ะ 

 ขณะที่องค์กรครอบครัวก็ร่วมรณรงค์ด้วยเช่นกัน โดยวันศุกร์ที่ผ่านมากลุ่มผู้

ปกครองได้ร่วมกันเย็บหน้ากากอนามัยแบบนูน ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส 

และยังช่วยให้หายใจได้สะดวก ทำให้ผู้สวมใส่ไม่รู้สึกอึดอัด เพื่อนำกลับไปใช้ในครอบครวั 

โดยมคีณุกาญจนา ประยรูคำ หรอืคณุแมน่อ้ยหนา่ (คณุแมน่อ้งอฐิมอญ ชัน้ ๔/๒, น้องเตา

ผิง ชั้น ๒/๒) คณะกรรมการฯ ฝ่ายกิจกรรม มาจัดเตรียมผ้าและสอนเย็บหน้ากากอนามัย 

ขอขอบคุณคุณแม่น้อยหน่าที่นำความรู้มาแบ่งปันให้กับครอบครัวเพลินพัฒนาค่ะ  

๑ 

     รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ด้วยการสมัครสมาชิก “จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์” ที่plearnnews@gmail.com 



 

          ผู้ปกครองอาสาในโครงการ “รักโลก...ให้โลกรัก” เดินหน้ารณรงค์เรื่องการลด

ปริมาณขยะและการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง โดยทยอยให้ความรู้กับนักเรียนใน

ช่วงชั้นต่างๆ ตั้งแต่ภาคฉันทะจนมาถึงภาควิริยะ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความ

สำคัญของการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งจะทำให้สามารถนำขยะแต่ละประเภทไปใช้

ต่อหรือกำจัดได้อย่างเหมาะ เช่น ขยะพลาสติกที่นำไปรีไซเคิล ขยะเศษอาหารที่

สามารถนำไปเลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ยชีวภาพ ขยะมีพิษที่จะนำไปจัดการโดยไม่ทิ้ง

สารพิษตกค้าง ฯลฯ 

          นอกจากนี้ผู้ปกครองอาสายังรณรงค์ให้เด็กๆ หันมาใช้ภาชนะ

ที่สามารถใช้ซ้ำแทนถุงพลาสติก เช่น ปิ่นโต กล่องใส่อาหาร กระติก

หรือกระบอกน้ำ ซึ่งแทบทุกบ้านจะมีอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่คุ้นเคยที่จะใส่

ติดรถ หรือถือติดมือมาใส่อาหารที่ซื้อจากร้าน เพื่อชว่ยกนัลดปรมิาณ

ขยะภาชนะพลาสตกิทีย่อ่ยสลายยาก และยงัเปน็ผลดตีอ่สขุภาพดว้ย 

เพราะมรีายงานวจิยัระบวุา่ การรบัประทานอาหารร้อนจัดที่บรรจุในถุง

พลาสติกเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็ง 

 

   ขอขอบคุณผู้ปกครองอาสาโครงการ“รักโลก...ให้โลกรัก”ทุกท่านที่มาร่วมสร้างการเรียนรู้ให้กับ

งานวันรักษ์ภาษาไทย 
 ผ่านไปแล้วกับงานวันรักษ์ภาษาไทยที่หน่วยวิชา

ภูมิปัญญาภาษาไทยจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม 

๒๕๕๒ เนื่องในวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ 

ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง

ความสามารถในการใช้ภาษาไทยหลากหลายรูปแบบ ทั้ง

การท่องอาขยานประกอบจังหวะและท่าทาง การประกวด

ร้องเพลงจากวรรณคดี การกล่าวสุนทรพจน์ การเล่านิทาน

จากภาพ การประกวดแต่งกลอน เกมภาษาไทย และการ

แสดงละครจากวรรณคดี โดยมีคุณครูใหม่-วิมลศรี 

ศุษิลวรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการความรู้ เป็น

ประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

การประกวด 

 

ระดบัชัน้๑: การประกวดทอ่งอาขยานประกอบจงัหวะและ 

                     ท่าทาง 

รางวัลชนะเลิศได้แก่ชั้น๑/๔

ระดับชั้น๒: การประกวดร้องเพลง “คำมั่นสัญญา” จาก  

        วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี 

รางวัลชนะเลิศได้แก่ชั้น๒/๓

รักโลก… ให้โลกรัก 

ผลการตัดสิน
รางวัลชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ๑

รองชนะเลิศอันดับ๒

รางวัลชมเชย

รายชืิ่อ

ด.ญ.ชนมน รุ้งกำธรธรรม (แป้งจี่) ชั้น ๓/๒ 
ด.ญ.ศุภาพิชญ์ งามสง่าพงษ์ (มุก) ชั้น ๓/๒ 

ด.ญ.จิดาภา ศรีอรุโณทัย (นิ้ง) ชั้น ๓/๒ 

ด.ญ.กมลลักษณ์ แย้มหรั่งทรัพย์ (บัว) ชั้น ๓/๑ 
ด.ญ.ณราดา ดิษยบุตร (แปม) ชั้น ๓/๓ 

ด.ญ.ปิมนภา ลีลาอมรรัตน์ (เซฟ) ชั้น ๓/๓ 

ด.ช.ตะวัน วิจันทร์ตา (ตะวัน) ชั้น ๓/๓ 

เด็กๆและชุมชนเพลินพัฒนาของเราและขอความร่วมมือชาวเพลินพัฒนามาร่วมกันลดปริมาณขยะคัดแยกขยะก่อน

ทิ้งเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนของเราให้น่าอยู่...มารักโลก...ให้โลกรักเรากันเถอะค่ะ

ระดับชั้น๔: การประกวดเล่านิทานจากภาพ 

รางวัลชนะเลิศ             ด.ช.ฐานธัช ติระตระกูลเสรี (พี) ชั้น ๔/๑ 

รองชนะเลิศอันดับ๑      ด.ญ.รติมา บันโนะ (มี่จัง) ชั้น ๔/๒ 

ระดับชั้น๕: การประกวดแต่งกลอน โดยแบ่งการประกวดออกเป็น  

        ๓ ด่านดังนี้ 

ด่านที่๑:ต่อบทครู โดยมีกลอนให้ ๑ วรรค แล้วให้นักเรียนแต่งต่อ 

   จนจบบท ภายในเวลา ๕ นาท ีและนีค่อืบทกลอนทีน่กัเรยีน 

   แต่งกันสดๆ บนเวทีค่ะ 

ระดับชั้น๓:การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 

๒ 



ตะวันรอนอ่อนอับพยับแสง  

สิ้นเรี่ยวแรงเหนื่อยล้าอยากหลับใหล 

ความสุขวันนี้มันหมดไป  

หลับใหลไปแล้วในราตรีกาล 

(ฟารีดาชั้น๕/๓)

ตะวันรอนอ่อนอับพยับแสง  

แสงสีแดงจับขอบฟ้าเมื่อเย็นย่ำ 

เวลาผ่านลับไปถึงตอนค่ำ  

แสงพระจันทร์คอยย้ำเมื่อรุ่งเช้า 

(แนนชั้น๕/๑)

ตะวันรอนอ่อนอับพยับแสง  

เป็นสีแดงแรงฤทธิ์น่าพิศวง 

แล้วมันก็ค่อยๆ ผ่อนตัวลง  

อย่างบรรจงงดงามอร่ามตา 

(ปูนชั้น๕/๒)

ด่านที่๒: แต่งกลอนจากคำที่กำหนด คือคำว่า “กิ่งไผ่” และ “เรือแพ” ซึ่งมี

นักเรียนแต่งเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ๓ นาทีเพียงคนเดียวคือน้องแนน  

ชั้น ๕/๑ กับบทกลอนที่ว่า 

                   วันนี้ฉันนั้นอยากต่อเรือแพ จึงเรียกแม่มาถามวิธีทำ 

                   แม่บอกว่าเท่าที่แม่ได้จำ  เราต้องนำกิ่งไผ่มาต่อเอย 

ด่านที่๓:ต่อกลอน

(แนน) สายลมโบยโชยพลิ้วในยามค่ำ   ก็รีบทำสิ่งดีอย่ารีรอ (ฟารีดา) 

(ปูน) ถ้าสายไปเวลาจะไม่พอ             พวกเราหนอก็ควรทำความดี (แนน) 

(ฟารีดา) ถ้าไม่ทำความดีคนไม่รัก      เรายิ่งชักช้าคนรักเราจะหนี (ปูน) 

 รางวัลชนะเลิศ  ด.ญ.ณัชชา พนมสุข (แนน) ชั้น ๕/๑ 

 รองชนะเลิศอันดับ๑ ด.ญ.ฟ้าใส มณีวงศ์ (ฟารีดา) ชั้น ๕/๓ 

 รองชนะเลิศอันดับ๒ ด.ญ.ปาลิน จันทร์มาลี (ปูน) ชั้น ๕/๒ 

ระดับชั้น๖: การแข่งขันเกม “ภาษาไทยขั้นเทพ” 

 ปิดท้ายงานวันรักษ์ภาษาไทยในปีนี้ด้วยการ

แสดงละครของพี่ๆ ช่วงชั้นที่ ๓ ที่สร้างความประทับใจให้

กับผู้ชมไม่น้อย โดยเฉพาะน้องๆ ช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ ที่รอ

ชมการแสดงของพี่ๆ ด้วยใจจดจ่อ ทั้งเรื่อง “พระอภัยมณี

หนีนางผีเสื้อ” ของพี่ชั้น ๗ เรื่อง “แก้วหน้าม้า” ของพี่ชั้น ๘ 

และเรื่อง “สายสืบ” ของพี่ชั้น ๙ ทำให้งานวันรักษ์ภาษา

ไทยปีนี้จบลงด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ 

ขอขอบคุณคุณครูหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยทุกท่าน

ที่จัดกิจกรรมให้เด็กๆได้พัฒนาและแสดงศักยภาพใน

การใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์และขอชื่นชมเด็กๆทุก

คนทีม่ารว่มสรา้งสสีนัและความสนกุสนานในงานครัง้นีค้ะ่



รองชนะเลิศอันดับ๒

รองชนะเลิศอันดับ๑

รางวัลชนะเลิศ

ผลการแข่งขัน รายชื่อ

ด.ญ.กันยาพร หยาง (ถิงถิง) ชั้น ๖/๒ 

ด.ญ.สริดา ถาวรวิภาส (ข้าวปุ้น) ชั้น ๖/๒ 

ด.ญ.ปุณณมน มกรแก้วเกยูร (ฟอน) ชั้น ๖/๑ 

ด.ช.ณภัทร กองรัตนานันท์ (วิน) ชั้น ๖/๑ 

ด.ช.วีรชัย ประเสริฐศรี (ไอซ์) ชั้น ๖/๒ 

ด.ช.ปารย์ ตั้งสกุล (หมีพูห์) ชั้น ๖/๒ 

น้องแป้งจี่ ชั้น๓/๒ 

๓ 



โครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม
 

           โครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม ช่วง

ชั้นที่ ๑ ได้กำหนดหลักสูตรเพื่อพัฒนาเด็ก

ให้มีทักษะด้านวิชาการควบคู่ไปกับการ

พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้เด็กๆ มีทักษะที่

สามารถดูแลตัวเองและดำรงชีวิตอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข ส่วนการศึกษา

พิเศษจึงได้จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิตที่

จำเป็น เช่น การดูแลตัวเอง งานบ้าน การ

ประกอบอาหาร งานช่าง งานประดิษฐ์ ให้

เด็กๆ ชั้น ๑-๓ ได้เรียนรู้ตลอดปีการศึกษา 

โดยจัดให้เด็กชั้น ๑   เรียนรู้ในชั่วโมง

ชมรมทักษะชีวิต ขณะที่ชั้น ๒ และ ๓ จะ

เรียนรู้ในโครงการพัฒนาทักษะชวีติ เพือ่

เปดิโอกาสใหเ้ดก็ๆ ไดร้ว่มกจิกรรมที่ตนเอง

สนใจในชั่วโมงชมรมเช่นเดียวกับเพื่อนชั้น 

๒ และชั้น ๓  

          ในภาคเรียนวิริยะนี้ กิจกรรมพัฒนา

ทักษะชีวิตของเด็กๆ ชั้น๑ เป็นเรื่องการ

ประกอบอาหารง่ายๆ เช่น แพนเค้ก  

ผลไม้ปั่น หุงข้าว ไข่เจียวชั้น๒เป็น

หัวข้องานบ้าน เด็กๆ จะได้ฝึกเก็บผ้า 

พับผ้า ซักรีดเสื้อผ้า เย็บผ้า และเย็บตุ๊กตา 

ส่วนชั้น๓ เป็นหัวข้องานช่าง เด็กๆ จะได้

ทำความรู้จักเครื่องมือช่าง ฝึกตอกตะปู 

ทำของเล่นจากไม้ และปิดท้ายด้วยการทำ

เก้าอี้ของตัวเอง โดยมีคุณครูเอ๋ ส่วนผลิต

สื่อ ซึ่งมีความรู้ความสามารถเรื่องงานไม้

มาช่วยสอน 

            ขณะที่เด็กๆ กำลังเรียนรู้และ

พัฒนาตนอย่างเบิกบาน คุณครูในส่วน

การศึกษาพิเศษก็ได้เรียนรู้และพัฒนาตน

เช่นกัน โดยในช่วงปิดภาคเรียนฉันทะที่

ผ่านมา คุณครูสุขจันทร์ สุขประกอบ 

หวัหนา้สว่นการศกึษาพเิศษ ไดจ้ดัโครงการ

พัฒนาครูการศึกษาพิเศษขึ้นเป็นเวลา  

๓ วัน ๒ คืน เพื่อให้ครูได้พัฒนาเทคนิค

การสอนเชิงพฤติกรรมและเทคนิคการ

สอนทักษะชีวิต พัฒนาทักษะการทำงาน

เป็นทีม ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมาก เพราะ

การจัดการเรียนรู้ในโครงการเด็กพิเศษ

เรียนร่วมนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจาก

หลายฝา่ย ทัง้คร ูหมอ พอ่แม ่ครกูารศกึษา

พิเศษจึงต้องประสานงานและทำงานเป็น

ทมีไดด้ ีขณะเดยีวกนัโครงการนีย้งัมุง่สรา้ง

ขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการทำงาน

ให้กับคุณครูการศึกษาพิเศษด้วย 

           “โครงการอบรมครูครั้งนี้เป็นการ

ให้ความรู้คู่ไปกับขวัญกำลังใจ เพราะครู

การศึกษาพิเศษต้องอยู่กับเด็กทั้งวัน จึงมี

โอกาสเกดิสภาวะเครยีดได ้การจดัโครงการ

อบรมครัง้นีจ้งึเปน็เหมอืนการปลกุพลงัและ

สร้างขวัญกำลังใจ ให้ครูรู้สึกว่าเขายังมี

เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่พร้อมจะช่วยเหลือกัน

อยู่เสมอ” คุณครูสุขจันทร์ กล่าว 

 

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 
ภาคสนามน้องๆอนุบาล

                ภาคเรียนนี้เด็กๆ ชั้นอนุบาล ๑-๓ จะเริ่ม

ออกภาคสนามกันแล้ว เริ่มด้วยน้องอนุบาล ๓ กับการ

เรียนรู้ในหัวข้อ “หนูๆ เรยีนรูห้อ้งสมดุนอกโรงเรยีน” 

ที่ห้องสมุดอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK PARK ห้างสรรพ

สนิคา้เซน็ทรลัเวริล์ ซึง่มหีนงัสอืสำหรบัเดก็จำนวนมาก

จัดเตรียมไว้ให้เด็กๆ ได้ทำการสำรวจ ได้เปิดโลกการ

อา่นและการเรยีนรูท้ีก่วา้งใหญก่วา่หอ้งสมดุในโรงเรยีน 

ทั้งยังจะได้ฟังนิทานสนุกๆ จากเจ้าหน้าที่ TK PARK 

และประดิษฐ์หนังสือทำมือเป็นของขวัญกลับบ้านด้วย 

ในวันที่ ๑๘-๒๑ สิงหาคมนี้ค่ะ (ไปวันละ ๑ ห้อง) 

     สัปดาห์ต่อมาน้องอนุบาล ๒ จะไปเรียนรู้

กันที่พระที่นั่งวิมานเมฆ ในวันที่ ๒๕-๒๘ สิงหาคม 

๕๒ (ไปวันละ ๑ ห้อง) ปิดท้ายด้วยน้องอนุบาล ๑ ที่

จะออกภาคสนามเรียนรู้เรื่องพืชสวนทีส่วนเจียมตน

ของคุณลุงชวน ชูจันทร์ ในวันที่ ๑-๔ กันยายน ๕๒ 

(ไปวันละ ๑ ห้อง) แล้วจะนำภาพบรรยากาศการเรียน

รู้ของเด็กๆ มาให้ชื่นชมชื่นใจกันในฉบับต่อๆ ไปค่ะ 

 

๔ 



ตารางภาคสนามช่วงชั้นอนุบาล

หมายเหตุ : * ตรวจสอบกำหนดการของแต่ละห้องได้จาก  

        จดหมายแจ้งของช่วงชั้นอนุบาล 

บอกเล่าก้าวพอดีชช.๑
             สัปดาห์ที่แล้วช่วงชั้นที่ ๑ 

จัดงาน “บอกเล่า...ก้าวพอดี” 

เชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้น ๑-๓ มา

ร่วมพูดคุยถึงการเรียนรู้ของลูกๆ ใน

แต่ละหน่วยวิชาตลอดปีการศึกษา ทั้ง

หลักสูตร เนื้อหา กิจกรรม การบ้าน 

ตำราเรียน และหนังสือที่แนะนำให้อ่าน 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้ถึงการเรียนรู้ของลูกที่โรงเรียน และสามารถนำไปใช้เป็น

แนวทางในการสร้างและเสริมการเรียนรู้ให้กับลูกที่บ้านอย่างสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับโรงเรียน รวมทั้งขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองในเรื่องต่างๆ

เช่น ดูแลให้ลูกทำการบ้านทุกวัน ไม่คั่งค้าง ดูแลให้ลูกจัดเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมที่

คุณครูแต่ละหน่วยวิชาแจ้งไว้ในคู่มือนักเรียน เพราะอุปกรณ์บางอย่างไม่สามารถ

หยิบยืมหรือใช้ร่วมกับเพื่อนได้ ถ้าเด็กลืมนำมาจะทำให้เสียโอกาสการเรียนรู้ใน

กิจกรรมดังกล่าว การกระตุ้นหรือเปิดโอกาสให้เด็กนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 

เช่น การฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การคิดเงิน-ทอนเงินเวลาไปซื้อของ 

ฯลฯ ซึ่งจะทำให้เด็กๆ มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนอย่างเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

 

 ตัวอย่างความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มาร่วมงาน “บอกเล่า...ก้าว

พอดี ช่วงชั้นที่ ๑” 

 “ต้องขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ได้ทุ่มเทจัดเตรียมงานบอกเล่า...ก้าว

พอดีขึ้นในวันนี้ ซึ่งก็คงจะเหน็ดเหนื่อยกันเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากต้องสอน

นักเรียนมาทั้งวันแล้ว ยังต้องมาบอกเล่าอธิบายเนื้อหาของวิชาที่จะต้องสอนเด็กให้

แก่บรรดาผู้ปกครองทั้งหลายฟัง น่าเห็นใจครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่ามีอยู่ในตัวของ

คุณครูทุกท่าน นั่นคือ “ความมุ่งมั่น” ที่จะสั่งสอน

วิชาต่างๆ ให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งก็สมกับที่ผู้

ปกครองทั้งหลายได้มอบความไว้วางใจฝากลูก

หลานมาเรียน ณ โรงเรียนเพลินพัฒนาแห่งนี้” 

คุณทองเทอด มหาสุวรรณ คุณพ่อน้องไท 

ชั้น ๒/๒ 

 “ขอชื่นชมคุณครูทั้งหลายที่มีความ

ตั้งใจทำงานดี ขยัน อดทน เห็นพัฒนาการหลาย

อย่างดีมาก ทั้งการพัฒนาหลักสูตร วิธีการสอนที่

สนุกและได้ผล รวมถึงการที่ครูมีหัวใจ “ความ

เป็นครู” ขอบคุณมากๆ ค่ะ ปล.สไลด์ของวิชา

กีฬาทำได้ดีมาก สนุก สื่อความได้ดีค่ะ ชอบที่

บอกว่า กีฬาทำให้เป็นคนดีมากกว่าคนเก่ง”  

คุณศิริรัตน์ ถิรานุชิต คุณแม่น้องปอ ชั้น ๒/๑ 

 

วันที่

๑๘ ส.ค.๕๒ 

๑๙ ส.ค.๕๒ 

๒๐ ส.ค.๕๒ 

๒๑ ส.ค.๕๒ 

๒๕ ส.ค.๕๒ 

๒๖ ส.ค.๕๒ 

๒๗ ส.ค.๕๒ 

๒๘ ส.ค.๕๒ 

๑-๔ ก.ย.๕๒ 

สถานที่

ห้องสมุด TK PARK 

พระที่นั่งวิมานเมฆ 

สวนเจียมตน 

ชั้น/ห้อง

อ.๓/๑ 

อ.๓/๓ 

อ.๓/๔ 

อ.๓/๒  

อ.๒/๑ 

อ.๒/๓ 

อ.๒/๒ 

อ.๒/๔ 

อ.๑* 

๕ 



สัปดาห์วิทยาศาสตร์
 ท่ามกลางสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรค

ติดต่ออันเนื่องมาจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ A H1N1 คุณครูในหน่วยวิชาธรรมชาติ

ศึกษาและประยุกต์วิทยาจึงได้จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” ประจำปีนี้ในหัวข้อ  

“Influenza 2009 Mission Possible” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการระวังและ

ป้องกันตนเองจากโรคติดต่อดังกล่าว ทั้งยังมุ่งสร้างเจตคติที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์

ให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเกิดการ

เรียนรู้ในบรรยากาศที่สนุกสนาน โดยจัดงานระหว่างวันที่ ๑๐-๑๘ สิงหาคมนี้ 

 กจิกรรมในชว่งที่๑ วนัที ่๑๐-๑๗ ส.ค.๕๒ ประกวดการเตน้ประกอบเพลง

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกวิธีของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ การประกวด

การแสดง Science show ของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ 

 กิจกรรมในช่วงที่๒ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ ๑๘ ส.ค.๕๒ 

เวลา ๑๕.๓๐-๑๗.๓๐ น. ณ ลานนาฬกิาแดด ขา้งอาคารประถมตน้ โดยมรีายละเอยีด

กิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมInfluenza2009Missionpossible

การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ชช.๑ : ผัก-ผลไม้ต้านโรค 

ชช.๒ : สมุนไพรต้านโรค 

ชช.๓-๔ : ไวรัส 

การประกวดสื่อสร้างสรรค์รู้ทันไข้หวัด ช่วงชั้นที่ ๓ 

ช่วงชั้น

ช่วงชั้นที่ ๓-๔ 

ช่วงชั้นที่ ๒ 

ช่วงชั้นที่ ๓-๔ 

ช่วงชั้นที่ ๓-๔ 

ช่วงชั้นที่ ๑ 

ช่วงชั้นที่ ๒ 

ช่วงชั้นที่ ๑-๒ 

ช่วงชั้นที่ ๒ 

ช่วงชั้นที่ ๔ 

นิทรรศการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับไข้หวัด ๒๐๐๙  ช่วงชั้นที่ ๓-๔ 

นิทรรศการสมุนไพร “รับมือเชื้อไข้หวัด ๒๐๐๙ ด้วยแพทย์ทางเลือก” 

นิทรรศการ “ทำไมเจลแอลกอฮอล์และสบู่จึงสามารถฆ่าเชื้อโรคได้” 

การสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ และการทำสบู่ล้างมือ(จำหน่ายผลิตภัณฑ์) 

การสาธิตการทำน้ำผลไม้ต้านไข้หวัด ๒๐๐๙ (จำหน่ายผลิตภัณฑ์) 

การสาธิตการทำน้ำสมุนไพรต้านไข้หวัด ๒๐๐๙ (จำหน่ายผลิตภัณฑ์) 

การแสดงเต้นประกอบเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกวิธี 

การแสดง Science show 

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน และการสาธิตการทำผ้าบาติก 

๖ 

กระดานสื่อสารชช.๒
 คณุครมู-ิรุง่รว ีพวงขนุเทยีน หวัหนา้ชว่งชัน้ที ่๒ ฝากประชาสมัพนัธ์

มายังผู้ปกครองว่า ภาคเรียนนี้ทางช่วงชั้นได้จัดกระดานสื่อสารไว้ที่บริเวณ

ผนังด้านข้างอาคารประถมปลาย ใกล้กับทางเข้าห้องสมุด เพื่อให้ผู้ปกครอง

ที่มารับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ ได้ทราบว่า มีนักเรียนคนใดติดทำงานหรือทำ

กิจกรรมเสริมในช่วงหลังเลิกเรียนบ้าง โดยคุณครูผู้นัดหมายนักเรียนจะมา

เขียนแจ้งข้อมูลไว้บนกระดานสื่อสารนี้เป็นประจำทุกวัน เพื่ออำนวยความ

สะดวกท่านผู้ปกครองในการมารอรับนักเรียนช่วงเย็นหลังเลิกเรียนค่ะ 



นิทรรศการ“สุริยุปราคาข้างถนน”
 

 ในช่วงปิดภาคเรียนฉันทะ นักเรียนและผู้ปกครองเพลิน

พัฒนาจำนวนหนึ่งได้เดินทางไปสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคา

เต็มดวงที่เมืองหังโจว ประเทศจีน ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับ

ทุกคนไม่น้อย เด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านจึงอยากแบ่งปัน

ประสบการณ์ดีๆ ในครั้งนี้ให้เด็กๆ และผู้ปกครองเพลินพัฒนาได้

ร่วมสัมผัสด้วย โดยจะจัดนิทรรศการ “สุริยุปราคาข้างถนน” ขึ้น

ที่ห้องประชุมใหญ่ของโรงเรียน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่

๑๘สิงหาคมนี้ ประกอบด้วย บอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง

สุริยุปราคา บทความประทับใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่ร่วม

เดินทางในครั้งนี้ (อ่านได้ที่บอร์ดกำแพงข่าว บริเวณลานกาดดวง

จำปา) และการจำลองเหตุการณ์การตามล่าสุริยุปราคาเต็มดวง 

ณ เมืองหังโจว ที่จำลองสถานที่และบรรยากาศในวันนั้นมาไว้ที่

ห้องประชุมโรงเรียนเพลินพัฒนา พร้อมฉายภาพเหตุการณ์จริง

ประกอบ เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วม โดยจะจัดเป็น ๒ รอบดังนี้ 

รอบ-เวลา

  รอบที่๑ : เวลา ๘.๑๐-๘.๒๕ น. 

รอบที่๒ : เวลา ๑๔.๓๐-๑๗.๓๐ น. 

ผู้ชม

นักเรียนชั้น ๗-๑๒ 

ผู้ปกครองทั่วไป+นักเรียน ชช.อนุบาล ชช.๑ และ ๒ 

เรื่องเสนอแนะ... กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ 
ช่องทางการสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน

         การสื่อสารจากโรงเรียนไปยังท่านผู้ปกครองมี ๕ ช่องทางคือ จดหมายจากโรงเรียน / จดหมายข่าวเพลินพัฒนา / บอร์ด

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

แจ้งที่ต้องการความร่วมมือจากผู้ปกครอง 

         การสื่อสารจากผู้ปกครองมายังโรงเรียน เลือกสื่อสารกันได้ตามความสะดวกผ่าน ๕ ช่องทาง คือ 

 ๑. เขียนเรื่องเสนอแนะหย่อนลงในกล่องรับเรื่องเสนอแนะ ๓ จุด คือ บริเวณทางเข้าอาคารประถม / หน้าห้องประชุมส่วน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ / หน้าห้องสมุดประถม 

 ๒. โทรศัพท์มายังส่วนสื่อสารองค์กร (ครูปราณี เชาว์ชัยพร-ครูณี) โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๒ 

 ๓. แจ้งด้วยตนเองที่ส่วนสื่อสารองค์กร กลุ่มอาคารสำนักงาน 

 ๔. แจ้งผ่าน E-mail ที่ comment@plearnpattana.com 

              ๕. แจ้งผ่านครู / บุคลากร / สภาครอบครัวเพลินพัฒนา เพื่อแจ้งต่อหน่วยงานรับเรื่องเสนอแนะเพื่อดำเนินการต่อไป 

 

๗ 



การก่อสร้างตึก 
เสนอะแนะ:คุณแม่น้องแจน ชั้น ๑๒ เสนอแนะมาว่า ช่วงนี้

โรงเรียนมีการก่อสร้างตึกเรียนเพิ่ม ซึ่งเขตก่อสร้างอยู่ติดกับ

ตัวโรงเรียนมาก อยากให้เพิ่มการตรวจตราความปลอดภัย 

โดยมีเจ้าหน้าที่ อป.คอยดูแลในบริเวณนั้นเป็นพิเศษ ติดไฟ

เพิ่มความสว่าง และควรจะมีกล้องวงจรปิดติดไว้ตลอด ๒๔ 

ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยค่ะ 

 

ตอบ: ขอบคุณในความห่วงใยของคุณแม่ค่ะ ขณะนี้โรงเรียน

ได้ดำเนินการตามที่คุณแม่แนะนำทั้ง ๓ มาตรการ คือ เพิ่ม

เจ้าหน้าที่ อป.ดูแลในบริเวณก่อสร้าง ติดไฟเพิ่มเติม และติด

ตั้งกล้องวงจรปิดตลอด ๒๔ ชั่วโมงในบริเวณดังกล่าว

เรียบร้อยแล้วค่ะ 

การรอรับเด็กช่วงชั้นอนุบาล 
เสนอะแนะ:ผู้ปกครองอนุบาลฝากขอความร่วมมือผู้

ปกครองที่มารับลูกๆ ชั้นเตรียมอนุบาล-อ.๓ ให้นั่งรอที่โต๊ะ-

เก้าอี้หน้าอาคารอนุบาลที่โรงเรียนจัดไว้ให้ จนกระทั่งคุณครู

ประกาศว่าลูกมาแล้วจึงค่อยเดินไปรับ แทนที่จะไปยืนรอหน้า

ประตูทางเข้า-ออก เพราะทำให้ผู้ปกครองท่านอื่นมองไม่เห็น

หรือไม่ทราบว่าลูกๆ ของตนออกมาแล้วหรือยัง 



ตอบ: ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะ ถ้อยที

ถ้อยอาศัยกัน เพื่อความสะดวกของทุกครอบครัวค่ะ 

ป้ายชื่อต้นไม้-ชมรมศิษย์เก่า 
เสนอะแนะ: คุณพ่อน้องกัญจน์ธิดา ชั้น ๖/๑ เสนอแนะมา 

๒ เรื่องดังนี้ ๑.อยากให้ทำป้ายชื่อภาษาไทยติดที่ต้นไม้ใน

บริเวณโรงเรียน เพราะเวลาเด็กๆ ถาม ผู้ปกครองบางท่าน

อาจอ่านชื่อทางพฤกษศาสตร์ไม่ถูก ๒.นักเรียนชั้น ๑๒ จะจบ

การศึกษาในเร็ววันนี้แล้ว ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียน

ที่จบชั้น ม.ปลาย จึงอยากให้มีการจัดตั้งเป็นชมรมศิษย์เก่า 

และจัดงานคืนสู่เหย้า เพื่อจะได้นำประสบการณ์มาแบ่งปัน

ให้กับน้องๆ รุ่นหลัง 

 

ตอบ: ขอบคุณในความใส่ใจของคุณพ่อต่อเรื่องส่วนรวมของ

โรงเรยีนคะ่ ขณะนีค้ณุครกูำลงัพจิารณาวา่จะทำชือ่ภาษาไทย

เพิ่มเติมในป้ายเดิม หรือรอเพิ่มเติมในการทำป้ายครั้งต่อไป 

ส่วนเรื่องการตั้งชมรมศิษย์เก่านั้น คุณครูจะนำไปพูดคุยกับ

เด็กๆ ในชั้น ๑๒ ต่อไปค่ะ 

         ขอบคุณทุกข้อเสนอแนะที่สะท้อนถึงความห่วงใยและ

ใส่ใจของผู้ปกครองที่มีต่อชุมชนเพลินพัฒนาแห่งนี้ค่ะ 

ผู้ปกครองเยี่ยมชมงานครัว

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 

 วันที่ ๓๐ ก.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารสภาครอบครัวเพลิน

พัฒนาและตัวแทนผู้ปกครองได้มาเยี่ยมชมงานครัวของโรงเรียน ทั้งในสว่นที่

เกบ็วตัถดุบิ สว่นลา้ง สว่นเตรยีม และสว่นปรงุอาหาร พรอ้มพดูคยุกบัคณุครวูณีา 

วอ่งไววทิย ์(ครสูม้) รองผูอ้ำนวยการฝา่ยสำนกัอำนวยการ โภชนากร เจ้าหน้าที่

สุขอนามัย และทีมครัวของโรงเรียนในประเด็นต่างๆ อาทิ การจัดซื้อและจัดเก็บ

วัตถุดิบที่จะนำมาปรุงอาหาร การทำความสะอาดวัตถุดิบก่อนปรุง ประเภทของ

อาหาร หลักเกณฑ์ในการกำหนดรายการอาหารแต่ละวัน ฯลฯ ขณะที่ผู้ปกครองที่มีความรู้เรื่องโภชนาการและสุขอนามัยก็ได้

ให้คำแนะนำต่างๆ กับโรงเรียน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานครัวของโรงเรียนต่อไป ซึ่งช่วยให้ผู้ปกครองมีความ

เข้าใจและมั่นใจในงานครัวและงานโภชนาการของโรงเรียนยิ่งขึ้นค่ะ 

 

 “ยายใส่ใจกับเรื่องอาหารมาก เพราะเด็กๆ อยู่ในวัยกำลังโต แล้วเขาก็ฝากท้องไว้ที่นี่ พอมาได้ดูวันนี้ก็รู้สึกมั่นใจและ

สบายใจขึ้นค่ะ” คุณยายน้องภูหินชั้น๓/๒

 

 “การได้มาดูครัวและพูดคุยกับทางโรงเรียนในวันนี้ทำให้คุณแม่ได้รู้ข้อมูลหลายอย่างที่ทำให้มั่นใจมากขึ้น เหตุผลหนึ่ง

ที่ตัดสินใจพาลูกมาเรียนที่นี่ก็เพราะประทับใจโรงครัวนี่ล่ะค่ะ”คุณแม่น้องชิตชั้น๕/๒

๘ 



การประดิษฐ์เครื่องบินจำลอง 
 ในวันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคมที่ผ่านมา ผู้ปกครองชั้น ๔ 

อาทิ คุณพ่อสาธิต คุณแม่เพชรี และคุณแม่นุศรา ชั้น ๔/๒ ได้

จัดโครงการ “การประดิษฐ์เครื่องบินและวิทยุบังคับ” ชักชวน

เด็กๆ ที่สนใจและชื่นชอบเครื่องบินได้มาประดิษฐ์เครื่องบิน

จำลองด้วยตัวเองในวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยเชิญคุณสุรเกียรติ์ 

ลิบลับ จากสมาคมเครื่องบินจำลอง มาเป็นวิทยากรสอน

เด็กๆ หลังจากเรียนรู้และลงมือประดิษฐ์เครื่องบินกัน

เรียบร้อยแล้ว เด็กๆ ต่างนำเครื่องบินของตัวเองออกไปโบย

บินสู่ท้องฟ้าอย่างสนุกสนานและเปี่ยมไปด้วยความภาค

ภูมิใจ 

 ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่สร้างสรรค์

กิจกรรมครั้งนี้ให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

สนุกสนานและเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความสร้างสรรค์

ค่ะ

 
“ไปรับลูกตอน ๔ โมงเย็น เป็นภาพที่ประทับใจมากค่ะ เด็กๆ กับเครื่องบินของเขา 

สีสันสดใส ร่อนกันอยู่เต็มสนาม โยนขึ้นฟ้าแล้ววิ่งเก็บครั้งแล้วครั้งเล่า ปีกหัก ทรงตัว

ไม่ดี ถ่วงน้ำหนักไม่พอ ก็วิ่งไปซ่อม ไปแก้ไข เอาใหม่ ไม่มีท้อ มีพ่อแม่หลายคนคอย

ช่วยคอยเชียร์ แต่ที่สดใสกว่าสีสันของเครื่องบินคือรอยยิ้มและแววตาเปล่งประกาย

ความสุขของเด็กๆ ที่ฉายฉานเมื่อเห็นเครื่องบินตัวเองทะยานขึ้นท้องฟ้าครั้งแล้วครั้ง

เล่า ท่ามกลางหยาดเหงื่อของผู้ใหญ่ใจดีหลายๆ คนที่มาช่วยกัน เห็นภาพพ่อตุ๊ยม้วน

สายไฟไปวางบนข้าวของอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ขนกันมากับแม่ปูจากบ้าน ก็รู้สึก

ขอบคุณทุกคนจากหัวใจที่เสียสละ ขอบคุณอีกครั้งค่ะที่ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ แม้จะ

เริ่มต้นจากความไม่รู้ของบางคน แต่ตอนท้ายก็จบลงอย่างมีความสุข” 

แม่แดง-คุณแม่น้องแตงชั้น๔/๒

ปล.ลูกแตงกับลูกคิดบอกว่าสนุกมากๆถ้ามีหลักสูตรต่อเนื่อง...จะมาอีกค่ะ

SurvivalSwimming
ฝึ ก ทั ก ษ ะ ด้ ว ย ก า ร ป ฏิ บั ติ จ ริ ง 

 เปิดแล้วตามคำเรียกร้อง หลักสูตร Survival Swimmingฝกึทกัษะดว้ยการปฏบิตัจิรงิสำหรับผู้ปกครองเพลินพัฒนาที่สนใจ

จะเรียนรู้การเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัยทางน้ำ วิธีการให้ความช่วยเหลือคนตกน้ำที่ถูกต้องและปลอดภัย การปฐมพยาบาล การกู้ชีพด้วย

การผายปอดและนวดหัวใจ โดยวิทยากร พ.อ.อดิศักดิ์ สุวรรณประกร ผู้ช่วยเลขาธิการ

สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ และคณะ ในวันที่๒๔-๒๕สิงหาคม๒๕๕๒เวลา๙.๐๐-

๑๒.๐๐น. ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเพลินพัฒนา ค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๐๐๐ บาท  

(รวมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน ตลอด ๒ วัน) ผู้ปกครองท่านใดสนใจ สอบถาม

เพิ่มเติมหรือสมัครเรียนได้ที่คุณครูแพท ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ โทร.๐-๒๘๘๕-

๒๖๗๐-๕ ต่อ ๖๑๐๑ รีบหน่อยนะคะ รับจำนวนจำกัดเพียง ๓๐ คนเท่านั้น 

 สิ่งที่ผู้เรียนต้องเตรียม : ชุดว่ายน้ำแบบสุภาพ มิดชิดเรียบร้อย หรือใส่เสื้อยืด

คอกลมแขนยาวทับอีกชั้น หมวกว่ายน้ำ ผ้าเช็ดตัว และอุปกรณ์อาบน้ำอื่นๆ 

 

๙ 



ชวนกันทำบุญ 
 กลุ่มผู้ปกครองใจบุญ นำโดยหมอจั่น-พญ.สุมาลี รังษี

นพมาศ (คุณแม่น้องหนูดี ชั้น ๒/๔, น้องปัน อ.๓/๒) ขอเชิญชวน

ชาวเพลินพัฒนาร่วมแบ่งปันปัจจัยและของใช้จำเป็นให้กับผู้ที่

ขาดแคลนในโครงการ “ชวนกันมาทำบุญ” เพื่อนำไปมอบให้กับ

วัดโบสถ์วรดิษฐ์ ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ซึ่งรับอุปการะ

และให้การศึกษากับเด็กกำพร้าจำนวนมาก โดยมีรายการสิ่งของ

ที่ต้องการดังนี้ ข้าวสารและอาหารแห้ง สมุดและอุปกรณ์การ

เรียน ของใช้ประจำวัน เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม 

เมล็ดพันธุ์ผัก ปัจจัย ฯลฯ (งดรับเสื้อผ้าเพราะมีผู้บริจาค

จำนวนมากแล้ว) ผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมกันทำบุญ สามารถนำ

สิ่งของมาบริจาคได้ที่ห้องสมุดครอบครัว ณ เรือนอาหารบ้าน

ชุมชน หรือถ้าจะบริจาคเป็นเงินสามารถโอนไปได้ที่ ธนาคาร

กสิกรไทย สาขาป่าโมก บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี:

วัดโบสถ์วรดิษฐ์เลขที่บัญชี:1822-11-3-644  ตั้งแต่วันนี้ถึง

วันที่ ๑๗ ส.ค.๕๒ 

 กลุ่มผู้ปกครองจะนำสิ่งของไปมอบ พร้อมเลี้ยงภัตตา

หารเพลที่วัดโบสถ์วรดิษฐ์ ในวันพุธที่ ๑๙ ส.ค.๕๒ ขอเชิญชวนผู้

ปกครองที่สนใจร่วมเดินทางไปมอบสิ่งของและทำบุญร่วมกัน 

(ขบัรถไปกนัเอง) โดยจะเดนิทางออกจากโรงเรยีนในเวลา ๘.๐๐ 

น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แม่จั่น ๐๘๖-๓๔๓-

๐๐๑๔, แมล่กัษณ ์๐๘๑-๘๑๙-๖๐๒๘ และลงุโชค ๐๘๑-๘๙๙-

๙๑๖๔ คะ่ 

ชวนชมละคร “เลือดสุพรรณ” 
 ขอเชิญชวนคอละครร่วมชมการแสดงละคร

เรื่อง “เลือดสุพรรณ” ของสำนักการสังคีต กรม

ศิลปากร ที่จะจัดแสดงในวันเสาร์ที่ ๘ และ ๑๕ 

สิงหาคมนี้ รอบเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี บัตรราคา ๘๐ บาท/

๖๐ บาท และ ๔๐ บาท สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เข้า

ชมเป็นหมู่คณะจะจำหน่ายบัตรในราคา ๓๐ บาท 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐-๓๕๕๓-

๕๑๑๖ ค่ะ 

คอนเสิร์ตดีๆ ที่อยากแนะนำ 
 น้องโอลี่ (พี่สาวน้องโอล่า ชั้น ๘) ศิษย์เก่าเพลิน

พัฒนาที่ขณะนี้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ฝาก

เชิญชวนชาวเพลินพัฒนาไปร่วมชมคอนเสิร์ต Annual Pre-

College Concert 4th เวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนของวิทยาลัย

ดุริยางคศิลป์ได้มาแสดงความสามารถและศักยภาพทางดนตรี 

ภายใต้แนวคิด “Yesterday once more”  ที่เป็นการนำเพลงเก่า

กลับมาบรรเลงใหม่ในรูปแบบของ Guitar Orchestra, Thai 

Music Program, Concert Band และละครบอรด์เวย์เรื่อง 

West Side Story ที่นำกลับมาเล่นใหม่ในบรรยากาศของ

กรุงเทพฯ โดยจะจัดแสดงในวันที่ ๑๓-๑๕ สิงหาคมนี้ เวลา 

๑๙.๐๐ น. (วันที่ ๑๕ ส.ค.เพิ่มรอบ ๑๓.๐๐ น.) ณ MACM Hall 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล บัตรราคา ๓๐๐-๑,๒๐๐ บาท 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐๘๕-๕๕๕-๐๕๘๗ หรือ 

www.music.mahidol.ac.th/yesterday1more 

๑๐ 



๑๑ 

เพลินตา เพลินใจ  
ครอบครัวเพลินพัฒนาในบรรยากาศ

เพลิน...เพลินยามเย็น 


