
 

- ปฏิทินการศึกษาภาควิริยะ 

- กฎจราจรในโรงเรียน 

- ขยายวันประกวดโลโก 

 

เรื่องเลาจากหองเรียน 
- ภาคสนามอนุบาล ๒ 

- ภาคสนามชั้น ๔ 

 
ชุมชนแหงการเรียนรู 
- นพลักษณ 

- นิทรรศการศิลปะ 

- หลักสูตรทำอาหารจากปลา 

- เสวนา “ICT for Baby” 

 

เพลินตา เพลินใจ 

-พิธีหลอเทียนพรรษา 

ขาวที่นาสนใจ 

สมัครสมาชิก “จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส ฉบับ ๔ สี” ที่ plearnnews@gmail.com 
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ฉบับที่ ๕ วันศุกรที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ภาคฉันทะ ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

๑ 

“การถวายเทียนพรรษาคือการถวายประทีปหรือแสงสวางใหพระไดใชศึกษาพระธรรม

ยามค่ำคืน แสงสวางนี้มีดวยกัน ๔ ชนิด ชนิดแรกคือแสงจากพระอาทิตย เปนแสงสวาง

ยามกลางวัน ชนิดท่ี ๒ คือ แสงจากพระจันทร เปนแสงสวางยามกลางคืน ชนิดที่ ๓ คือ 

แสงสวางที่มนุษยสรางขึ้น เปนแสงจากเปลวเทียนและโคมไฟตางๆ ท่ีใหความสวางทั้ง

ยามกลางวันกลางคืน โดยแสงสวางที่สามนี้เกิดข้ึนไดจากแสงสวางชนิดท่ี ๔ นั่นคือ สติ

ปญญาของมนุษย ซึ่งเปนแสงสวางที่มีความสำคัญและจะนำพามนุษยเขาถึงไตร

ลักษณและอริยสัจสี่ ดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา... แสงสวางเสมอดวยปญญาไมม ี” 

พระอาจารยปยะลักษณ ปญญาวโร แสดงพระธรรมเทศนา 

แกคณะครูและผูปกครองเพลินพัฒนาที่ไปรวมถวายเทียนพรรษา 

ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ วัดญาณเวศกวัน 

สวัสดีคะ ทานผูปกครอง 
 ตลอดสัปดาหสดุทายของภาคเรยีนฉนัทะนีเ้ปนชวงเวลา “ประมวลความรู” ของเดก็ๆ 

ชวงช้ันประถมและมัธยม เพื่อใหเด็กๆ ไดทบทวนและประมวลส่ิงที่ไดเรียนตลอดภาคเรียนนี้ 

ทัง้การทำแฟมพฒันาตน (Port’AAR) การนำเสนอหนาชัน้เรยีน และการสอบวดัผล กอนทีเ่ดก็ๆ 

จะไดหยุดพักผอนเปนเวลา ๑ สัปดาห แลวกลับมาพบกันใหมในภาคเรียนวิริยะ วันจันทรที่  

๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ คะ 

ปฏิทินการศึกษาภาควิริยะ 

วันที่ 

วันที่ ๑๒-๑๓ ส.ค.๕๓ 

 

วันจันทรที่ ๒ ส.ค.๕๓ 

วันศุกรที่ ๘ ต.ค.๕๓ 

วันที่ ๙-๒๕ ต.ค.๕๓ 

วันอังคารที่ ๒๖ ต.ค.๕๓ 

รายละเอียด 

หยุดวันแมแหงชาติ และวันหยุดราชการ 

 

เปดเรียนภาควิริยะ 

เรียนวันสุดทายของภาควิริยะ 

ปดเรียนภาควิริยะ 

เปดเรียนภาคจิตตะ 

กฎจราจรในโรงเรียน 
 

 แผนกอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัยฯ ฝากขอความรวมมือมายังผูขับขี่รถยนตในโรงเรียนทุกทานวา ในชั่วโมงเรงดวน 

เวลา ๗.๓๐-๘.๑๕ น. มกัมีปญหาการจราจรตดิขดับรเิวณดานหนาโรงเรยีนเปนจำนวนมาก ผูทีข่บัรถมาจากฝงถนนกาญจนาภเิษก สามารถ

จอดรถสงนกัเรยีนไดทีบ่รเิวณลานจอดรถของสวนอาหารเรอืนแกวตัง้แตเวลา ๗.๓๐-๑๐.๐๐ น.หรอือาจจอดสงนักเรยีนทีท่างเทาฝงตรงขาม

โรงเรียน โดยโรงเรียนไดจัดเจาหนาที่ไวคอยรับและดูแลพานักเรียนขามถนนอยางปลอดภัย สำหรับผูปกครองชวงชั้นอนุบาลที่มารับลูกใน

ชวงเย็น ถาพบวาที่จอดรถดานหนาอาคารอนุบาลเต็มแลว ขอความรวมมือนำรถไปจอดที่ลานจอดรถหินกรวด และกรุณาอยาขับรถวนเพื่อ

รอจอดนะคะ เพราะจะทำใหเด็กเล็กๆ ไดรับควันพิษเพิ่มข้ึนคะ  



๒

๑.จอดรถในบริเวณที่โรงเรียนจัดเตรียมไวให 

๒.จอดรถใหตรงชองจอด (เพ่ือใหรถคันตอไปสามารถ

เขาจอดไดงาย) 

๓.จอดรถชิดดานหนาสุด เม่ือนำรถเขาในบริเวณจุด

รับ-สงนักเรียน 

๔.นำนักเรียนเดินตามทางเทาที่โรงเรียนจัดไวให 

๕.ถอยรถดวยความระมัดระวงั อาจมีคนเดนิผานหลังรถ 

๖.ดับเครื่องยนตขณะจอดรถในบริเวณโรงเรียน 

๗.ใหสัญญาณเลี้ยวลวงหนากอนเขา-ออกโรงเรียน  

๑.ไมใชความเร็วและแซงกะทันหัน 

๒.ไมจอดรถซอนคันในทุกกรณี เน่ืองจากเปนอุปสรรค

ในการไหลเวียนรถ และกีดขวางเสนทางจราจร 

๓.ไมจอดรถในจุดท่ีมีสัญลักษณหามจอด เชน รอบวง

เวียน ขางสนามบาส ดานหลัง-ดานขางเรือนอาหาร 

๔.ไมขับรถยอนศร โดยเฉพาะบริเวณรอบวงเวียน 

๕.ไมโทรศัพทขณะขับรถยนต 

๖.ไมใชเสียงแตรรถยนตในบริเวณโรงเรียน 

 

ขยายวันประกวดโลโก 
 

 ขณะนี้มีเด็กๆ และผูปกครองทยอยสงผลงานการออกแบบโลโกมารวมประกวดในโครงการ “ครอบครัว

สัมพันธ” กันกวา ๒๐ แบบแลวนะคะ บางคนเลือกออกแบบเพียงแนวคิดใดแนวคิดหน่ึง แตหลายคนก็ออกแบบ

มาทั้งแนวคิด “คนบานเดียวกัน” และ “สังคมดีไมมีขาย อยากไดตองรวมสราง” พรอมกับมีเสียงเรียกรองให

ขยายวันรับผลงานออกไป เพ่ือจะไดมีเวลาออกแบบมากขึ้น 

 ทางโครงการจึงขอประกาศเลื่อนวันรับผลงานการประกวดออกแบบโลโกออกไปถึงวันพุธที่ ๑๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๓ และจะประกาศผลในจดหมายขาวเพลินพัฒนา ฉบับวันศุกรที่ ๒๓ ส.ค.๕๓ ดูรายละเอียดการ

ประกวดเพิ่มเติมไดที่โปสเตอรโครงการตามจุดตางๆ ในโรงเรียน เว็บไซตโรงเรียน www.plearnpattana.com 

และสงผลงานไดที่สวนสื่อสารองคกร / คุณครูประจำชั้น / สวนสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมพิเศษ หรือ e-mail :  

pranee_c@plearnpattana.com, praweena_c@plearnpattana.com โดยระบุหัวขอ “LOGO  Contest”  

ขอปฏิบัติการจราจรในโรงเรียน 

 ปการศึกษานี้โรงเรียนของเรามีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ปริมาณรถยนตจึง

เพิม่ขึน้ตามไปดวย ทำใหการจราจรอาจตดิขดัไปบาง โดยเฉพาะในชวงชัว่โมงเรงดวน 

ใจเย็นกันสักนิดนะคะ แบงปนพื้นท่ีใชสอยกันอยางถอยทีถอยอาศัย และที่สำคัญ 
รวมกันขับรถตามกฎจราจร ปายจราจร และปฏิบัติตามคำแนะนำของ

เจาหนาที่ตำรวจและเจาหนาที่ อป.ที่มาชวยดูแลการจราจรอยางเครงครัด 

ซึ่งจะชวยบรรเทาการจราจรที่แนนขนัด และทำใหรถเคล่ือนตัวคลองขึ้นคะ  

(ดูผังการเดินรถในโรงเรียนไดที่ผังการจราจรดานหลังจดหมายขาวฉบับนี้คะ) 



๓
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“ดูแลหวงใยใสใจผูอื่น” 
ภาคสนามอนุบาล ๒ 
 ในภาคเรียนน้ีเด็กๆ ชั้นอนุบาล ๒ เรียนรูเรื่องการดูแลหวงใย

และใสใจผูอื่น ในวันท่ี ๑๒-๑๓ ก.ค.๕๓ คุณครูจึงไดพาเด็กๆ ออก

ภาคสนามไปเรยีนรูเรือ่งความดแีละการทำความดกีนัท่ีวดัญาณเวศกวนั 

ซึ่งอยูไมไกลจากโรงเรียนมากนัก เมื่อไปถึงวัด เด็กๆ ไดรวมฟงพระธรรมเทศนาเรื่องสุวรรณสามที่ปลูก

ฝงเร่ืองความกตญัแูละการระลกึรูคณุพอแม จากนัน้กช็วยกนัเกบ็เบาะรองนัง่ ทำความสะอาดลานศาลา

วดัทีใ่ชฟงธรรม และชวยกนัเกบ็เศษใบไมในบรเิวณ

วดั เพือ่เปนการบำเพญ็ประโยชนกอนกลับคะ  

 การออกภาคสนามในครั้งนี้ นอกจากเด็กๆ จะไดรับการปลูกฝงเรื่องความดี

และลงมือทำความดีตามกำลังความสามารถของตนแลว เด็กๆ ยังไดเรียนรูที่จะดูแล

และปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสถานที่ เชน การน่ังฟงพระเทศนอยางสงบและสำรวม 

การไมสงเสียงดังในวัดที่เปนศาสนสถาน ซ่ึงเด็กๆ สามารถดูแลและกำกับตนเองได

อยางนาชื่นชม สะทอนใหเห็นพัฒนาการของเด็กแตละคนที่คอยๆ เติบโตงอกงาม

อยางนาชื่นใจคะ 

 

“อาหารคือชีวิต” 
ภาคสนามชั้น ๔/๓ และ ๔/๔ 
 วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน – วันท่ีศุกรที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คุณครูเหนง- 

อรุโณทัย คอวนิช คุณครูหนวยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกตวิทยา พานักเรียน

ชั้น ๔/๓ และ ๔/๔ ออกภาคสนามเรียนรูแหลงที่มาของอาหารจากธรรมชาติเรื่อง  

“อาหารคือชีวิต” ณ ไรทักสม อ.องครักษ จ.นครนายก 

 ไรทักสมเปนไรเกษตรอินทรียที่มีระบบนิเวศหลากหลายและสมดุล 

นอกจากจะมีการทำนาและปลูกพืชผักในระบบอินทรียที่ไมใชสารเคมีแลว ในไรยังมี

การทำประมงอินทรีย และปศุสัตวอินทรีย เชน การเล้ียงปลาดวยฟางขาวและเศษ

อาหาร โดยอาศัยหลักสมดุลของระบบนิเวศ ท้ังยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาเปนแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อการพึ่งพาตนเองอยางเปนรูปธรรม และสราง

ความเขมแข็งใหกับชาวไรทักสม 

 ตลอด ๓ วัน ๒ คืน ณ ไรทักสมแหงนี้ เด็กๆ ไดสัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกร

ที่พึ่งพาตนเองอยางเกื้อกูลกับธรรมชาติ ท้ังยังไดเรียนรูการทำการเกษตรและการ

แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรมาใชในการบริโภค อุปโภค และจำหนาย ผานฐาน

กิจกรรมการเรียนรูทั้ง ๙ ฐาน ประกอบดวย การคัดเลือกเมล็ดพันธุขาว การสีขาว

ดวยเครื่องสีขาวมือหมุน การทำครีมขัดหนาจากขาวกลองงอก การทำน้ำนมขาว

กลองงอก การทำอาหารจากธรรมชาติ การทำไอศกรีมขาวกลองงอก การทำซาหริ่ม

สายรุง การเลี้ยงสัตวโดยไมใชอาหารเม็ด และการทำนารวมกับการเลี้ยงกุง-ปลา 

 การรวมใชชีวิตและเรียนรูในฐานกิจกรรมตางๆ ทำใหเด็กๆ มองเห็นคุณคา

ของธรรมชาติรอบตัวที่เปนแหลงที่มาของอาหารนานาชนิด มองเห็นประโยชนของ

การทำเกษตรอินทรีย ประมงอินทรีย และปศุสัตวอินทรีย ท่ีสรางความสมดุลใหกับ

ระบบนิเวศภายในไร ซึ่งเอื้อประโยชนมาถึงชาวไรทักสมทุกคนท่ีไดอิงอาศัย

ธรรมชาติเหลานี้ในการหลอเลี้ยงชีวิตอยางสมดุลและย่ังยืน 
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ศูนยทอง 
(สัญชาตญาณ) 

ศูนยใจ 
(อารมณ ความรูสึก) 

ศูนยหัว 
(ความคิด) 
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เก็บมาฝากจากหองเรียน “นพลักษณ” 
 ความขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนความขัดแยงใน

บาน ในที่ทำงาน หรือในสังคม ลวนเปนเพราะเราตางยึดมั่นในความ

คิดความเชื่อของตัวเอง จนลืมมองไปวา คนจำนวนมากมายรายรอบ

ตัวเรานั้นตางก็มีชุดความคิดความเช่ือของเขาเองเชนกัน ซ่ึงอาจจะ

เปนชุดเดียวกันหรือตางกันกับเราก็ได 

 วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคมท่ีผานมา สวนกิจกรรมพิเศษฯ 

และผูปกครองเพลินพัฒนา รวมกันจัดการอบรมเร่ือง “เขาใจลูก

ดวยนพลักษณ” ใหกับผูปกครองและคุณครูเพลินพัฒนาที่สนใจ 

เพื่อไปพบกับธรรมชาติที่แตกตางในคนแตละคน ซึ่งมีผลตอความ

รูสึกนึกคิด บุคลิก นิสัย และการกระทำตางๆ ของคนเรา โดยมีคุณ

อัญชลี อุชชิน จากสมาคมนพลักษณไทย มาเปนวิทยากรการอบรม 

นำสาระดีๆ ในวันนั้นมาฝากกันคะ 

 นพลักษณ (Enneagram) เปนองคความรูโบราณที่

ผสมผสานหลักจิตวิทยาสมัยใหม ซึ่งแบงคนในโลกน้ีออกเปน 

๙ ลักษณ หรือ ๙ ลักษณะ โดยคนแตละลักษณก็จะมีจุดแข็ง

และจุดออนแตกตางกันไป และดวยลักษณที่แตกตางกันนี้เอง

ทำใหแมอยูในเหตุการณ สถานท่ี และเวลาเดียวกัน แตคนทั้ง 

๙ ลักษณก็จะรูสึกนึกคิดและแสดงออกตอเหตุการณนั้นแตก

ตางกันไป หรือบางครั้งอาจแสดงออกเหมือนกัน แตก็ตางดวย

เจตนา เชน คนลกัษณ ๑, ๘, ๙  มกัใชสญัชาตญาณจัดการสิ่ง

ตางๆ แตคนลกัษณ ๑ จะจดัการในสิง่ท่ีไมเปนไปตามกฎเกณฑ 

คนลักษณ ๘ จัดการในส่ิงที่ไมยุติธรรมหรือไมชัดเจน ขณะที่

คนลักษณ ๙ จะจัดการเพื่อการประนีประนอม  

 

ศูนย ช่ือลักษณ 

๘ : เจานาย (The Protector) 

๙ : ผูประสานไมตรี (The Mediator) 

๑ : คนเนี้ยบ (The Perfectionist) 

๒ : ผูให (The Giver/The Helper) 

๓ : นักแสดง (The Performer) 

๔ : คนโศกซึ้ง (The Romantic) 

๕ : นักสังเกตการณ (The Observer) 

๖ : นักปุจฉา (The Questioner) 

๗ : นักผจญภัย (The Adventurer) 

ลักษณเดน 

กลาแสดงสิทธิ มุงรักษาความยุติธรรม มีความ

เปนผูนำ และปกปองผูอื่นได 

ใฝสันติ ประนีประนอม ชอบชีวิตท่ีกลมกลืน จึง

มักเห็นคลอยตามคนอ่ืนเพื่อเลี่ยงความขัดแยง 

ทำส่ิงตางๆ ตามความ “ควร-ไมควร” มาตรฐาน

สูง ชอบความสมบูรณแบบ 

ชอบชวยเหลือผูอื่น แตยากจะรูความตองการของ

ตัวเองหรือขอความชวยเหลือจากใคร 

มีพลังเปยมลนเพื่อเปาหมายและความสำเร็จ 

ชอบสิ่งทาทายความสามารถ 

อารมณศิลปน แสวงหาอุดมคติ และมักตำหนิสิ่ง

ที่มีอยูวาเปนของธรรมดา 

โลกสวนตัวสูง ชอบสังเกตการณอยูหางๆ 

มากกวาจะนำตัวเขาไปของแวะ 

หวาดกลัวอยูลึกๆ วาโลกไมปลอดภัย กรอบ

ความคิดจะเต็มไปดวยคำถาม 

กระฉับกระเฉง หลบหลีกเกง ไมชอบการถูก

บังคับ และรักความสนุกสนาน 

ลักษณะของคน ๙ ลักษณ 



๕

  เวลาแมเรียกลูกทานขาวเม่ือถึงเวลาอาหาร ลกูลกัษณ 

๕ ผูมีโลกสวนตัวสูงจะรูสึกหงุดหงิดรำคาญใจ แตลูกลักษณ ๒ 

ซึ่งตองการความรักความเอาใจใส จะยินดีมีความสุขมาก และ

จะรูสึกนอยใจถาแมไมมาเรียกทานขาว หรือถาใหคน ๙ ลักษณ

เดนิทางไปเทีย่วพรอมกนั ก็จะมคีน ๓ ลักษณทีจ่ดักระเปาใบใหญ

กวาคนอืน่อยางเหน็ไดชดั แตดวยเหตผุลท่ีตางกัน โดยคนลกัษณ ๑ 

นัน้เตรยีมของไปมากมายเพือ่ใหมทีกุอยางพรอมครบครัน ไมขาด

ตกบกพรอง ขณะที่คนลักษณ ๖ เตรียมของไปเผ่ือเกิดเหตุไม

คาดฝน เชน เตรียมเสื้อผาไปหลายชุดเผื่อเปยกน้ำ สวนคน

ลักษณ ๗ นั้นเตรียมของไปมากมายเพ่ือความสุขสนุกสนาน

ของตัวเอง 

 การจะดูวาเราเปนคนลกัษณใดนัน้ใหหมัน่สงัเกตการใช

พลังเมื่อเกิดเหตุการณตางๆ วาเรามีแนวโนมที่จะใชความคิด 

(ศูนยหัว) ใชอารมณ ความรูสึก (ศูนยใจ) หรือใชการกระทำ 

(ศูนยทอง) ในการรับมือเร่ืองราวตางๆ รวมท้ังสังเกตพฤติกรรม

ซ้ำๆ ที่เราทำโดยอัตโนมัติรวมดวย 

 ศาสตรนพลักษณนั้นเชื่อวา เราแตละคนมีลักษณ

ประจำตัวที่จะอยูกับเราท้ังชีวิต แตการเรียนรูและประสบการณ

ที่เพิ่มขึ้นตามวัย จะชวยใหเราคอยๆ ปรับสมดุลในตัวเอง จน

สามารถกาวออกจากความเคยชินดานลบ แลวคลี่คลายจนเกิด

คณุลกัษณะของลกัษณอืน่เพิม่เขามา เพ่ือความสุขทัง้ของตวัเรา

และผูคนรายรอบ การปรับสมดุลนี้เองท่ีทำใหคนอายุนอยๆ 

สามารถระบุลักษณของตัวเองไดชัดเจน ขณะที่คนวัย ๓๐ ป 

ขึ้นไปจะพบคุณลักษณะของหลายลักษณอยูในตัวจนยากจะ

บอกไดวาตนเปนคนลักษณใด 

 การศึกษานพลักษณจึงไมใชเพื่อใหเรายึดมั่นถือมั่นใน

ความเปนตวัตนของเรา แลวเรยีกรองใหคนอืน่ยอมรบัหรอืเขาใจ

ในส่ิงที่เราเปน แตมุงหมายใหเรามองเห็นตัวเองอยางลึกซึ้ง นั่น

คือ มองเห็นท้ังจุดแข็งและจุดออน แลวนำจุดแข็งไปใชในทางที่

สรางสรรค คล่ีคลายจุดออนของตัวเราไปสูความสมดุล พรอม

ไปกบัยอมรบัในความตางของผูอืน่ดวยความเขาใจและใจเมตตา 

ซึง่จะทำใหเราสามารถจดัการชวีติสวนตวั ชวีติการงาน และความ

สัมพันธกับผูอื่นไดอยางราบรื่น 

 

(ศกึษาเรือ่งนพลักษณเพิม่เตมิไดทีเ่วบ็ไซตสมาคมนพลกัษณไทย 
www.enneagramthailand.org) 

นิทรรศการ “งอกเงยดวยธรรม งดงามดวยศิลป” 
 

 กลุมจิตรกรไทยรวมกับหอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ ขอเชิญ

ชมนิทรรศการศิลปะ สารศิลป ปกิณกธรรม โดยพระพรหมคุณาภรณ  

(ป.อ. ปยตุโต) ชดุ “งอกเงยดวยธรรม งดงามดวยศลิป ” โดยกลุมจติรกรไทย 

ซึ่งจะจัดแสดงในวันที่ ๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ฯ ถ.ราชดำเนินกลาง (เวนวันพุธและวันหยุดนักขัตฤกษ) สอบถามขอมูล

เพิ่มเติม โทร.๐-๒๒๘๑-๕๓๖๐-๑ 

คุณอัญชลี อุชชิน 



๖

ชวนฟงเสวนา “Baby ICT, ICT for Baby” 
 

 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญคุณพอคุณแมและผูที่สนใจ

รวมฟงการเสวนาเรื่อง “Baby ICT, ICT for Baby” พบกับประสบการณการ

เลี้ยงดูเด็กในยุคดิจิตอล และการรูเทาทันเทคโนโลยีที่จะชวยใหพอแมนำไป

พัฒนาลูกๆ ใหเติบโตในสังคมไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข โดยวิทยากร 

ผูเชี่ยวชาญดานเด็กและไอซีที อาทิ นพ.ชูศักด์ิ โอกาสเจริญ กุมารแพทย  

โรงพยาบาลรามาธิบดี นายปรเมศวร มินศิริ นักธุรกิจผูกอตั้งเว็บไซต 

Sanook.com และ Kapook.com ดำเนินรายการโดยคุณพัชรศรี เบญจมาศ 

พิธีกรรายการผูหญิงถึงผูหญิง ในวันศุกรที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐-

๑๖.๐๐ น. ณ หอง Grand Auditorium ชั้น ๔ อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัย

มหิดล ศาลายา (ไมเสียคาใชจาย) ดูรายละเอียดและลงทะเบียนลวงหนาไดที่ 

http://www.ict.mahidol.ac.th, ict@mahidol.ac.th โทร.๐-๒๘๔๙-๖๓๙๙, 

๐-๒๓๕๔-๔๓๓๓ 

หลักสูตรทำอาหารปลานานาชาติ 
 

 สวนกจิกรรมพเิศษฯ ขอเชญิชวนผูปกครองผูรกัการทำอาหาร

มาเพิม่เมนอูรอยในครอบครวักบัหลักสตูร “เรยีนทำอาหารปลา 

นานาชาต”ิ ไดแก สเต็กปลา ปลาซาบะยางซีอิ๊ว ปลาน่ึงบวย ปลา

กะพงทอดน้ำปลา สอนโดยผูปกครองเพลินพัฒนา คุณแมสุชาดา 

สุขแซม จากโรงเรียนสอนทำอาหารและศิลปะประดิษฐ ในวันอังคาร

ที่ ๑๐, ๑๗, ๒๔, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ 

หองอเนกประสงคกจิกรรมพเิศษ อาคารเรอืนอาหาร คาลงทะเบยีน

คนละ ๑,๕๐๐ บาท / ๔ ครั้ง (รวมเครื่องปรุงและอุปกรณครัว) โดย 

ผูเรียนจะตองเตรียมผากันเปอน ผาเช็ดมือ เขียง จาน และกลองใส

อาหารกลับบานมาเอง  

 สอบถามขอมลูและลงทะเบยีนเรยีนไดที ่คณุครภูสัพร  

(ครแูพท) สวนกจิกรรมพศิษฯ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๖๑๐๑ คะ 

 



๗

พิธีหลอเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 
วันศุกรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

เพลินตา เพลินใจ 

สงขอมูลขาวสารและแบงปนการเรียนรูไดที่  
สวนส่ือสารองคกรโทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๓๑๐๓ 

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

๓
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