
 

- ปฏิทินการศึกษา 

- การฉีดกำจัดยุง 

- รักโลก...ใหโลกรัก 

 

เรื่องเลาจากหองเรียน 
- ชวงชั้นอนุบาล : การปรับตัวของเด็ก 

- ชวงชั้นที่ ๑ : ชมรมของหนู 

- ชวงชั้นที่ ๒ : เวลารับนักเรียน 

- ชวงชั้นมัธยม : จิตอาสา 

 

เรื่องเลาจากชาวเพลิน 
- เรียนรูจากสนามแขงขัน 

โดย : คุณแมลูกหิน ชั้น ๒/๔ 

 

ชุมชนแหงการเรียนรู 
- ชุดนักเรียนเพื่อนอง 

- เสวนา “ฉลาดไดอีก” 

- ชวนเรียน “ภาษาจีน-ญี่ปุน” 

- กาดดวงจำปา 

- โครงการประกวดวาดภาพ 

 

เพลินตา เพลินใจ 

- พีธีรับนองช้ัน ๑ 

ขาวท่ีนาสนใจ 

สมัครสมาชิก “จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส ฉบับ ๔ สี” ที่ plearnnews@gmail.com 

 รักษโลก   รักษสิ่งแวดลอม   รวมลดการใชทรัพยากรกระดาษ 

ฉบับที่ ๒ วันศุกรที่ ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓  ภาคฉันทะ ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

สวัสดีคะ ทานผูปกครอง 
 

 ในปการศึกษานี้ สวนสื่อสารองคกรจะปรับเปลี่ยนการสงจดหมายขาวเพลินพัฒนา

ใหกบัผูปกครอง โดยจะงดการสงฉบบักระดาษ เพือ่ลดการใชทรพัยากรกระดาษจำนวนมาก 

แลวเปลีย่นมาสงเปนไฟลจดหมายขาวผานทางอเีมล (E-mail address) ท่ีผูปกครองแจง

ไวแทน หากผูปกครองทานใดไมสะดวกรับจดหมายขาวทางอีเมล และตองการรับเปนฉบับ

กระดาษเชนเดิม ขอใหแจงความประสงคไดที่ สวนสื่อสารองคกร (กลุมอาคารสำนักงานดาน

หนาโรงเรียน) โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๓๑๐๓ หรือ nantiya_t@plearnpattana.com 

(อยาลืมระบชุือ่-ชัน้เรยีนของลกูมาดวย) ภายในวันศกุรที ่๑๘ ม.ิย.๕๓ โดยจะเริม่งดการพมิพ

จดหมายขาวฉบับกระดาษ และสงเปนไฟลผานทางอีเมลตั้งแตฉบับที่ ๓ (ฉบับวันศุกรที่ ๒๕ 

มิ.ย.๕๒) เปนตนไปคะ 

๑ 

ปฏิทินการศึกษา ภาคฉันทะ ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

วันที่ 

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิ.ย.๕๓ 

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิ.ย.๕๓ 

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิ.ย.๕๓ 

  วันพฤหัสบดีที่ ๑ ก.ค.๕๓ 

  วันพฤหัสบดีที่ ๘ ก.ค.๕๓ 

  วันศุกรที่ ๒๓ ก.ค.๕๓ 

  วันที่ ๒๖-๓๐ ก.ค.๕๓ 

  วันจันทรที่ ๒ ส.ค.๕๓ 

รายละเอียด 

  พิธีไหวครู ชวงชั้นที่ ๓-๔ 

  พิธีไหวครู ชวงชั้นที่ ๒ 

  พิธีไหวครู ชวงชั้นที่ ๑ 

  พิธีไหวครู ชั้นอนุบาล ๑-๓ 

  พิธีไหวครู ชั้นเตรียมอนุบาล 

  การเรียนวันสุดทายของภาคฉันทะ 

  วันหยุดเรียนภาคฉันทะ 

  วันเปดเรียนภาควิริยะ 

 

                                   สรางคนดีของสังคมไทย ที่เปนคนเกงในสังคมโลก    โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ 
¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇà¾ÅÔ¹¾Ñ²¹Ò w

w
w.plearnpattana.com

การฉีดกำจัดยุงในโรงเรียน 
 

 ขณะนี้เริ่มยางเขาสูฤดูฝนซ่ึงเปนชวงระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเปนพาหะ ทางโรงเรียน

จึงไดประสานกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา ใหมาทำการฉีดสารเคมีกำจัดยุงบริเวณรอบหองเรียน 

หองทำงาน และบริเวณพ้ืนที่รอบๆ โรงเรียน ในวันศุกรที่ ๑๘ มิ.ย.๕๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. จึง 

ใครขอความรวมมือทานผูปกครองมารับเด็กนักเรียนกลับบานกอนเวลาดังกลาวนะคะ 



๒

  

ชวงชั้นอนุบาล : เด็กๆ ปรับตัวไดเร็ว 
 คุณครูชวงช้ันอนุบาลฝากขาวมายังคุณพอ คุณแม และ

ผูปกครองของนองๆ ชวงช้ันอนบุาล โดยเฉพาะนองเลก็ช้ันเด็กเล็ก 

(Pre-nursery) และช้ันเตรียมอนุบาล ที่เพ่ิงมีประสบการณการมา

โรงเรยีนเปนครัง้แรกวา ในสปัดาหที ่๒ ของการเปดภาคเรยีน เดก็ๆ 

เริ่มเรียนรูที่จะปรับตัวเขากับเพ่ือนๆ คณุคร ูและวถิชีวีติในโรงเรยีน

ไดแลว เดก็สวนใหญสามารถทำกจิกรรมรวมกบัเพ่ือนและคณุครู

ไดด ีจงึอยากใหคณุพอคณุแมและผูปกครองคลายความกังวลและ

มัน่ใจท่ีจะฝากเดก็ๆ ไวในความดแูลของคณุคร ูแลวคอยกลบัมารบั 

ในชวงเวลาเลิกเรียนนะคะ โดยนองเด็กเล็กและเตรียมอนุบาลจะ

เลิกเรียนเวลา ๑๔.๓๐ น. สวนนองอนุบาล ๑-๓ จะเลิกเรียนเวลา 

๑๕.๐๐ น. โดยอาจเผื่อเวลาใหเด็กไดเลนตามอัธยาศัยหลังเลิก

เรียนประมาณ ๓๐ นาที แลวคอยมารับก็ไดคะ 
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ชวงช้ันท่ี ๑ : ชมรมของหนู 
 

 เปดเรียนมาในสัปดาหแรก คุณครูชวงชั้นที่ ๑ ประจำชมรมตางๆ 

ไดมานำเสนอรายละเอียดของแตละชมรม เพื่อใหเด็กๆ เลือกตามความสน

ใจ โดยเด็กๆ จะเรียนรูและทำกิจกรรมในชมรมที่ตนเองเลือกเปนเวลา ๒ 

ภาคเรียน จากนั้นในภาคเรียนที่ ๓ จึงจะมีโอกาสเลือกชมรมอีกครั้ง โดยจะ

อยูชมรมเดิมหรือเปลี่ยนไปเรียนรูในชมรมอื่นก็ไดคะ     

 นักเรียนชั้น ๑-๓ จะเรียนชมรมทุกเย็นวันอังคาร เวลา ๑๔.๔๕ -

๑๖.๐๐ น. ขอใหผูปกครองมารับนักเรียนตั้งแตเวลา ๑๖.๐๐ น.เปนตนไป 

สวนวันอื่นๆ เลิกเรียนเวลาปกติ ๑๕.๔๕ น.คะ 

รายชื่อชมรมชวงช้ันที่ ๑ ภาคฉันทะ-วิริยะ ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

ชมรม ครูผูรับผิดชอบ สถานที่เรียน 

  พับกระดาษ   ครูนิต   หอง ๒/๒ 

  ศิลปะ   ครูโตง   หอง ๒/๓ 

  ทำอาหาร   ครูญา   โรงครัวขางหอง ๑/๔ 

  ทำมือ   ครูแอน ๒/๑   หอง ๒/๑ 

  โครเชต   ครูกุง ๒/๔   หองคอมพิวเตอร ชั้น ๒ 

  ทำขนม   ครูตั๊ก   โถงชั้น ๓ 

  ถักนิตต้ิง   ครูแคท   หอง ๓/๑  

  หมากกระดาน   ครูแลมป   หนาหองพักครูชั้น ๑ 

  ภาษาอังกฤษ   ครูปุกกี้   หองโสตฯ ชั้น ๓ หองสมุด 

  วิทยาศาสตร   ครูแหมม   ลานขางหอง ๒/๔ 

  นาฏศิลป    ครูแปง   หอง ๑/๑  

  อนุรักษ   ครูนก ESL   หอง ๑/๒ 

  เกงยกทีม   ครูปอ   โถงชั้น ๒ 

  หนังสือพิมพ   ครูแอน ๒/๒   หองพักครูชั้น ๒ 

๓ 



๔

ขาวจากคุณครูกีฬา 
 

 • เทศกาลรักบ้ีเพลินพัฒนา  

 คุณครูกีฬาขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นรวมกิจกรรม 

“เทศกาลรักบ้ีเพลินพัฒนา” ต้ังแตวันจันทรที่ ๑๔ มิ.ย.๕๓  

ตอเน่ืองไปจนถึงภาคเรียนวิริยะ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.  

ณ สนามรักบี้ฟุตบอลเพลินพัฒนา เพื่อใหนักเรียนทั้งชายและหญิง

ไดรวมเลนกฬีารกับีอ้ยางตอเนือ่ง จนเกดิเปนวฒันธรรมการเลนกฬีา

ในชีวิตประจำวัน โดยจะมีทั้งการฝกซอม การแขงขันตามระดับชั้น 

(แบงทมีชาย-ทมีหญิง) และการคดัตวัทมีรกับีเ้พลนิพฒันาทีจ่ะเปน

ตวัแทนโรงเรียนไปแขงขันในรายการตางๆ นักเรียนที่สนใจสามารถ

แจงชื่อไดที่คุณครูกีฬาคะ 

 • การยืม-คืนอุปกรณกีฬา 

 นักเรียนที่จะยืมอุปกรณกีฬาขอใหนำบัตรนักเรียนมายื่น

ประกอบการยืม และสงอุปกรณคืนภายในเวลา ๑๗.๐๐ น. ถาคืน

ไมทันในเวลาดังกลาว ขอใหนักเรียนนำอุปกรณกีฬานั้นกลับบาน 

แลวนำมาคืนในวันรุงขึ้น โดยเสียคาปรับวันละ ๑ บาท/ชิ้น 

ชวงชั้นที่ ๒ : เวลารับนักเรียน 
 

 ปกติแลวนักเรียนชั้น ๔-๖ เลิกเรียนในเวลา 

๑๕.๔๕ น. ยกเวนในวันพุธและวันศุกร โดยวันพุธเปนวัน

เรียนลูกเสือ และวันศุกรเปนชัว่โมงชมรม ซึง่จะเลกิเรยีน

เวลา ๑๖.๐๐ น. รบกวนผูปกครองมารับนักเรียนหลังจาก

เวลาดังกลาวนะคะ 

 การเรียนรูในชวงช้ันมัธยม (ช้ัน ๗-๑๒) นอกเหนือ

จากการมุงเนนใหนักเรียนคนหาและพัฒนาศักยภาพ สติ

ปญญา ตลอดจนฝกฝนทักษะตางๆ แลว สิ่งที่ตองสรางและ

ปลกูฝงควบคูไปพรอมกนั คอื คณุคาอนัดงีามและการพฒันา

จติใจของนักเรียนใหพรอมจะไปเปนสมาชิกที่มีคุณภาพของ

สังคม หนึง่ในน้ันคือ “กจิกรรมจิตอาสา” ทีเ่นนการมจีติอาสา

กบัคนใกลตวักอน เชน ในครอบครวั ในชมุชนโรงเรียน แลว

คอยขยายไปสูสังคมใหญตอไป 

 ในภาคฉันทะ-วิริยะนี้ นักเรียนชั้น ๗-๑๒ จะตอง

ทำงานจิตอาสาในโรงเรียนอยางนอยคนละ ๒๐ ชัว่โมง โดย

เลอืกทำงานตามทีส่วนงานตางๆ ในโรงเรยีนขอความชวยเหลอื

มา ซึง่หลงัจากเปดภาคเรยีนไดไมนาน นักเรียนบางสวนไดเริ่ม

จัดแบงเวลามาทำงานจิตอาสาตามที่แตละคนสนใจกันบาง

เจมส มะพราว ชั้น ๗/๑ และไปท ชั้น ๗/๒ ชวยครู

เตรียมดินไวใหนองอนุบาลเรียนศิลปะ 

ชวงชั้นมัธยม : จิตอาสา 

แลว เชน ชวยแยกประเภทและจัดหนังสือในหองสมุด ชวยรับ

นองอนุบาลในตอนเชา ชวยดูแลนองอนุบาลในหองเรยีน เปน

ตน เพื่อใหการทำงานจิตอาสานั้นกลมกลืนเปนสวนหนึ่งในวิถี

ชีวิตของนักเรียน ใหนักเรียนมองเห็นและชื่นชมคุณคาในตัว

เอง ใหเกียรติคุณคาของผูอื่น ตลอดจนมีจิตสำนึกรับผิดชอบ

สังคมสวนรวมและรวมดูแลโลกใบนี้อยางยั่งยืน 

 



๕

เรียนรูจากสนามแขงขัน 
เลาเรื่องโดย : คุณแมทิพย-คุณแมนองลูกหิน ชั้น ๒/๔ 

 

 ขอสงเรื่องประสบการณของนองลูกหิน-ด.ช.รวีโรจน วสุศุทธิ-

กุลกานต ชั้น ๒/๔ สมาชิกชมรมเทควันโดเพลินพัฒนา มาเลาสูกันฟง

คะ 

 ชวงปดเทอมนองลูกหินไดไปฝกซอมกับครูโจของทีมโอลิมปก

ยิม (โคชที่มาฝกสอนใหกับชมรมเทควันโดของเพลินพัฒนา) แตกวาจะ

ไดลงแขงนัน้เหมอืนละครเรือ่งหนึง่ ซ่ึงไมคดิวาจะเกิดขึน้กบัลกูหนิ เพราะ

กอนการแขงรายการ “2nd GMF SEACON MARTIAL ARTS 

CHAMPIONSHIP” ณ ศูนยสรรพสนิคาซคีอนสแควร วนัที ่๓-๔ เม.ย.๕๓ 

ในชวงค่ำก็ซอมตามปกติ แตซอมเตะขาผิดพลาด กลามเนื้อขาบาดเจ็บ 

เดินลงน้ำหนักไมได  ตองอุมไปหองฉุกเฉินที่โรงพยาบาล สี่ทุมกวาถึง

ไดกลบับาน นอนเกอืบเทีย่งคนื รุงเชากต็องปลกุกนัตัง้แตตหีาคร่ึงเพราะ

สถานที่แขงอยูไกลบานมาก แมยังคิดเลยวาไมนาลงแขงได แตลูกหิน

พูดวา ถาตัวเขาไมลงแขงก็จะทำใหทีมไมไดถวยรวมดวย ตองลงแขงให

ได แมฟงแลวอึ้งเลย เอา แขงก็แขง โชคดีที่วันแรกเปนการแขงขันทารำ 

(พมุเซ) ไมใชประเภทตอสู แตกย็งัทำแมลุนอกี เพราะเวทีเปนแบบยกสงู 

สายตาทุกคนก็จะมองเห็นหมด เกรงวาลูกหินจะอาย ไมกลา แต 

ปรากฏวาลูกหนิตัง้สมาธิด ีคมุอารมณไดดมีาก จนไดเหรียญทองประเภท

พุมเซ (ทารำ) รุนอายุ ๗-๘ ป มาครอง  

นองลูกหิน(คนตัวสูงดานขวา)รับเหรียญรางวัล 

 วันท่ีสองก็มาลุนอีกครั้งเพราะเปนการแขงตอสู ซึ่งลูกหินยังเจ็บขาอยู แมบอกใหยอมแพ เอาไวโอกาสหนาก็ไมยอม จะลง

แขงเหมือนเดิม ผลคือลุยคูตอสูเต็มที่เพราะอยากชนะเร็วๆ เลยโดนคูแขงเตะสวนกลับมาที่ใบหนา จนรองไหเลย แมนึกวาจะบอก

กรรมการขอยอมแพแลว แตลูกหินขอแขงตอ หลังจากนั้นก็เตะไปรองไหไป แมเห็นแลวสงสารมาก อยากเจ็บแทนเลย ผลออกมา

ปรากฏวาแพคะแนน แตลกูหนิกย็อมรบัในการแขงครัง้นีว้าเปนเพราะใจรอนและไมเชือ่ฟงแผนการของโคช ขณะเดียวกนักเ็ริม่ถอดใจ 

ทีจ่ะลงแขงประเภทตอสูอกี 

 หลังจากนั้นลูกหินยังไปซอมตามปกติคะ เกือบทุกวัน แทบไมหยุดเลย จนกระทั่งมีรายการแขงขันประเภทตออสูอกีครัง้ 

ในรายการ “KIAKKAI  BANGKOK TAEKWONDO CHAMPIONSHIP  2010”  ณ ศูนยกีฬาประชานิเวศน วันที่ ๑๕-๑๖ พ.ค.๕๓  

ลูกหินบอกวาไมอยากลง แตแมคุยกับลูกหินวา ขอใหแขงแกมือไดไหม ถาแพครั้งนี้ก็ลงแขงเฉพาะทารำ ลูกหินก็ตกลงตามนั้น  

 พอถึงวันแขงหลังจากรายงานตัวแลว ลูกหินเดินออกมาที่สนามแขงพรอมคูตอสู แมใจเสียเลย เพราะคูแขงตัวสงูกวามาก 

ลูกหินสูงไมถึงหูคูแขงเลย แมคุยกับพอวาแขงคราวนี้ลูกหินแพแน และคงหมดความมั่นใจดวย ก็ไดแตลุนอยางเดียว ผลปรากฏวา

ลูกหินทำแตมไดดี คะแนนออกมาที่ ๙ ตอ ๖ ทุกคนชมกันมาก บอกวาตัวเล็กแตใจสูมาก ไลเตะคูแขงแบบไมกลัวเลย ถึงแพแตก็ได

ใจกองเชียร หลังจากนัน้พี่ๆ  ในทมีกม็าบอกแมวามีความผิดพลาดในการจดัคูสายเพราะคูแขงของลกูหนินัน้อยูในประเภท ๙-๑๐ ขวบ 

แตลูกหินจะแขงในอายุ ๗-๘ ขวบ งานน้ีลูกหินบอกวาพอใจกับผลงานของตัวเองแลว โดยไดเหรยีญทองแดงประเภทมอืใหม รุนอาย ุ

๗-๘ ป จึงเรียกความม่ันใจกลับมาไดคะ 

 เรื่องนี้ใหขอคิดกับแมและลูกหินไดมาก ก็เลยอยากนำมาแบงปนใหอานกัน กีฬานั้นมีแพมีชนะ มีความอดทน 

และความมุงมั่นคะ 

àÃ×èÍ§àÅ‹Ò¨Ò¡ªÒÇà¾ÅÔ¹.. 
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             ชุ ด นั ก เ รี ย น เ พ่ื อ น อ ง  
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 คุณหมอจั่น-คุณแมองหนูดี ชั้น ๓/๔ และนองปน ชั้น ๑/๔ เชิญชวนครอบครัวเพลินพัฒนารวมทำบุญ

บริจาคอุปกรณการเรียนและชุดนักเรียนเพื่อนองในชนบท โดยจะเปดรับบริจาคในวันที่ ๒๑-๓๐ มิ.ย.๕๓  

ณ เรือนอาหาร หลังจากนั้นในวันที่ ๑ และ ๒ ก.ค.๕๓ ขออาสาสมัครมาชวยกันคัดแยกสิ่งของ ณ จุดรับบริจาค 

ตั้งแตเวลา ๘.๓๐ น.เปนตนไป กอนจะนำไปมอบใหกับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปมอบใหกับนองๆ ที่ขาดแคลน

ในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหมตอไปคะ 

 รายละเอียดของรับบริจาค 

 - ชุดนักเรียน (ใหม-มือสอง) สำหรับเด็กอายุ ๓-๑๕ ป (ชุดนักเรียนของเพลินพัฒนาก็ใชไดคะ) 

 -ชุดลูกเสือ-เนตรนารี (เสื้อ กางเกง กระโปรง รองเทา ถุงเทา หมวก ผาพันคอ ฯลฯ) 

 - อุปกรณการเรียน เชน สมุด เครื่องเขียน 

 - อุปกรณกีฬา 

ปลอดภัยไวกอน 
 

 คุณแมหญิง-กฤตยา รามโกมุท คุณแมนองภูผา อ.๒/๔ สงขอเตือนใจเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆ อนุบาล

มาขอความรวมมือกับผูปกครอง ๒ เรื่องคะ 

 • งดใหเด็กๆ นำสิ่งของหรือของเลนมาโรงเรียน ถาเปนเด็กที่ยังติดตุกตา ผา ฯลฯ ก็ควรตรวจตราวาชิ้นสวน

ทุกชิ้นแนนหนา ไมมีโอกาสหลุดออกมาได รวมทั้งพวงกุญแจที่หอยที่กระเปานักเรียนดวยคะ เพราะเด็กๆ อาจจะหยิบ

กระดุมหรือลูกปดที่หลุดออกมาจากของเลนเหลานั้นใสเขาไปในปาก หู จมูก ซึ่งจะเปนอันตรายไดคะ 

 • อีกเรื่องหนึ่งคือ เคยมีเหตุการณผูปกครองนำปายชื่อเด็กมาสงใหครูโดยไมมีบัตรประจำตัวผูปกครองแนบ

มาดวย เมื่อคุณครูโทรสอบถามกับผูปกครองก็พบวาผูปกครองยังไมไดมารับเด็ก ทางโรงเรียนจึงไดกำชับคุณครูเวรให

เขมงวดเรื่องการตรวจบัตรประจำตัวผูปกครอง หากไมไดนำบัตรมาก็ตองใชบัตรประชาชนแนบแทน และคุณครูจะสง

เด็กใหถึงมือผูปกครองทุกครั้ง กรณีจะใหผูอื่นมารับแทน รบกวนผูปกครองโทรแจงคุณครู พรอมระบุชื่อ-นามสกุลผูที่จะ

ใหมารับแทน โดยผูรับแทนจะตองแสดงบัตรประชาชนและลงชื่อในสมุดกอนรับเด็กทุกครั้ง เพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุ

การณไมคาดคิด ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นไดกับทุกครอบครัวคะ 

 ขอขอบคุณคณุแมหญิงท่ีนำขอคิดดีๆ มาฝากกัน รวมกันคนละไมละมือ เพ่ือความปลอดภัยของ

ลูกหลานของเรานะคะ 

 

“ตอนนี้หนาฝนแลว เด็กๆ และผูปกครองระมัดระวังเรื่องไขหวัด และโรค

มือเทาปาก (hand foot mouth) กันดวยนะคะ อยาลืมลางมืออยางถูก

วิธี เพื่อปองกันเชื้อโรคเขาสูรางกาย เพราะไมแนวาอาจจะมีหวัด ๒๐๑๐ 

มาก็ไดนะคะ”  

คุณหมอจั่น-คุณแมนองหนูดี ชั้น ๓/๔ และนองปน ชั้น ๑/๔ 
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เสวนา “ฉลาดไดอีก” 
 

 ขอเชิญรวมงานเสวนาเร่ือง “ฉลาดไดอีก” โดยวิทยากรคนคุนเคย

ของครอบครัวเพลินพัฒนา ดร.วรภัทร ภูเจริญ อดีตวิศวกรนาซา ที่จะมาชวน

เราใชปญญาของมนุษยทั้ง ๓ ชุดในการดำเนินชีวิต ไดแก ปญญาฐานกาย 

ปญญาฐานจิต และปญญาฐานคิด ซึ่งก็คือไตรปญญาสิกขา “อธิศีล อธิจิต 

อธิปญญา” ตามหลักพุทธศาสนานั่นเอง ในวันอังคารที่ ๒๙ มิิ.ย.๕๓ เวลา 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองอเนกประสงคใหญ ร.ร.เพลินพัฒนา คาลงทะเบียน

คนละ ๑๕๐ บาท (รวมอาหารวางและเครื่อง) ลงทะเบียนและสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณครูแพท / คุณครูนิล สวนสนับสนุนและพัฒนา

กิจกรรมพิเศษ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๖๑๐๑-๖๑๐๒ คะ 

ขาวจากชมรมหองสมุดครอบครัวฯ 
 

 ชมรมหองสมุดครอบครัวเพลินพัฒนาฝากแจงมายังสมาชิกนักอานวา เนื่องจากในชวงนี้มีการปรับปรุงพื้นที่

ตางๆ ในโรงเรียน จึงยังไมสามารถเปดใหบริการหองสมุดครอบครัวฯ ได ผูปกครองและเด็กๆ ชวงชั้นอนุบาล (สมาชิก

กลุมใหญของหองสมุดครอบครัวฯ ) คนไหนทีอ่ดใจรอไมไหว ขอแนะนำใหไปใชบรกิารทีห่องสมดุของพีป่ระถมและมัธยม

ไปพลางๆ กอนคะ 

 สำหรับหนังสือที่เด็กๆ นำมาสมัครเปนสมาชิกในปการศึกษาที่แลว ทางชมรมฯ ขออนุญาตนำไปบริจาคให

หองสมุดประถม และบางสวนนำไปบริจาคยังโรงเรียนที่ขาดแคลน ถาผูปกครองและเด็กๆ มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

สามารถติดตอไดที่คุณแมจั่น ๐๘๖-๓๔๓-๐๐๑๔ หรือคุณแมหมี ๐๘๑-๖๔๖๓-๑๐๓ คะ 

ชวนเรียน “ภาษาจีน-ญี่ปุน” 
 

 สวนสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมพิเศษ ขอเชิญชวนนักเรียนและผูปกครองที่สนใจเรียนรูภาษาตางประเทศ

เพิ่มเติม มารวมเรียนภาษาจีนและภาษาญี่ปุน สอนโดยคุณครูจากโรงเรียนภาษาและภูมิปญญาตะวันออก (OKLS) 

คาลงทะเบียนเรียนคนละ ๒,๕๐๐ บาท/๘ คร้ัง สมัครเรียนไดที่ คุณครูแพท / คุณครูนิล สวนสนับสนุนและพัฒนา

กิจกรรมพิเศษ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๖๑๐๑-๖๑๐๒ (ผูปกครองสมัครกอนวันที่ ๑๖ มิ.ย.๕๓) 

หลักสูตร ภาษาจีน  

(วันอังคารและศุกร) 
ภาษาญี่ปุน 

(วันพุธและศุกร) 

สถานที่เรียน 
 

ผูปกครอง เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. หองกิจกรรมพิเศษ 

อาคารเรือนอาหาร 

นักเรียน เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. จะแจงใหทราบภายหลัง 
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“กาดดวงจำปา” กลับมาแลว 
 

 “กาดดวงจำปา” ตลาดจำหนายอาหารเพ่ือสุขภาพ เชน ผักสด อาหาร

ทะเลสด ไขไก ขนมไทย และอาหารปรุงสำเร็จ จากผูผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพของผูบริโภค กลับมาใหครอบครัวเพลินพัฒนาไดจับจายซื้อหากันอีกครั้งกอน

กลับบาน พบกันเปนประจำทุกวันศุกร เวลา ๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ ลานหินกรวด 

หนาหองอเนกประสงคใหญ แลวอยาลืมหิ้วถุงผา ตะกรา กระเชา มาจับจายซื้อของ

กันดวยนะคะ 

โครงการประกวดวาดภาพ 
 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ขอชวนเด็กๆ อายุ ๘-๑๒ ป 

รวมประกวดภาพวาดในหัวขอ “เมืองของฉันปลอดภัยจากภัยพิบัติ (My city, my future : 

making ASEAN cities safe from disasters)” โดยวาดภาพท่ีสือ่ใหเหน็ถงึเมอืงหรอืชมุชนท่ีมี

ความปลอดภัยจากภยัพบิตั ิทั้งเชิงโครงสราง การวางผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค สภาพ

แวดลอมที่ปลอดภัยและสามารถลดผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมถึงประชาชนมีการเตรียมความ

พรอมรับมือภัยพิบัติเปนอยางดี ลงในกระดาษขนาด ๕๙๔-๘๔๑ มม.(A1) พรอมเขียนคำ

บรรยายแนวคิดไมเกิน ๕ บรรทัด แลวจัดสงไปยังกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนัก

วิจัยและความรวมมือระหวางประเทศ เลขท่ี ๓/๑๒ ถ.อูทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

๑๐๓๐๐ วงเล็บมุมซองวา “ประกวดภาพวาดระดับภูมิภาคอาเซียน” ภายในวันที่ ๑๖ 

ก.ค.๕๓ น้ี 

 ทางคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกภาพที่มีคะแนนสูงสุด ๓ อันดับ เพื่อรับใบ

ประกาศเกียรติคุณ พรอมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท ตามลำดับ และ

จะจัดสงภาพท่ีไดรับรางวัลที่ ๑ เปนตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับภูมิภาคอาเซียน

ตอไป สนใจดูรายละอียดเพิ่มเติมไดที่ www.disaster.go.th/html/english/addm๒๐๑๐ 

๘ 



๙

 

สงขอมูลขาวสารและแบงปนการเรียนรูไดที่ 

 สวนสื่อสารองคกร 

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๓๑๐๓ 

E-mail : school@plearnpattana.com / 

www.plearnpattana.com 
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