
สวัสดีคะ ทานผูปกครอง 
 ชวงนี้หันไปทางไหนก็พบแตคนเปนหวัด เพราะเปนชวงระบาดของไขหวัดและไข

หวัดใหญ ซึ่งนายแพทยธนรักษ  ผลิพัฒน (คุณพอนองไผ อ.๒/๔) ผอ.สำนักจัดการความรู 

กรมควบคมุโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสขุ ใหขอมลูวาการระบาดในปนีไ้มเหมอืนกบัปทีแ่ลว 
เนื่องจากปนี้มีเชื้อไขหวัดใหญ ๓ ตัวแพรระบาดในเวลาเดียวกัน คือ ไขหวัดใหญ ๒๐๐๙ 

(H1N1) ไขหวัดใหญชนิดเอ และไขหวัดใหญชนิดบี (H3N2) 

ทำใหเรามีโอกาสเส่ียงปวยเปนไขหวัดใหญมากขึ้น จึงใคร

ขอความรวมมือทานผูปกครองงดนำเด็กปวยมาโรงเรียน

โดยเด็ดขาด และขอใหเด็กท่ีปวยหยุดพักอยูกับบานอยาง

นอย ๗ วัน หรือจนกวาเด็กจะหายปวยเปนปกติ เพื่อปองกัน

การแพรระบาดของไขหวัดธรรมดาและไขหวัดใหญทั้งสาม

สายพันธุในโรงเรียนของเราคะ 

 

                                   สรางคนดีของสังคมไทย ท่ีเปนคนเกงในสังคมโลก    โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ 
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ฉบับที่ ๘ วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ ภาควิริยะ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

๑ 

ตลาดนัดหนังสือมือสอง 
 ขอเชิญชวนหนอนหนังสือเพลินพัฒนารวมงาน “ตลาดนัดหนังสือมือสอง” ใน

วันพุธที่ ๘ และวันพฤหัสบดีที่ ๙ ก.ย.๕๓ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๑ 

อาคารประถมตน ภายในงานจะมีกิจกรรมสำหรับผูรักการอานมากมายดังนี้ 

 เวทีกิจกรรม 

 • วันพุธที่ ๘ ก.ย.๕๓ อ.กรองทอง บุญประคอง (คุณครูกา) จะพาเด็กๆ ทองไป

ในโลกนิทาน เพื่อสรางสรรคจินตนาการ ปลุกความคิด และสรางมิติของภาษาอยางมี

สุนทรียภาพ 

 • วันพฤหัสบดีที่ ๙ ก.ย.๕๓ ชวนกันหรรษากับการเลานิทานของ อ.ชีวัน 

วิสาสะ นักเขียน นักวาดภาพประกอบ และนักเลานิทานช่ือดังของไทย 

 • การแสดงสงเสริมการอาน การตอบคำถาม และการแสดงดนตรี 

 ซุมหนังสือ 

 • รานจำหนายหนังสือมือสองของเด็กๆ คุณครู และผูปกครอง ในราคา

มิตรภาพ ไมคิดคาออกราน แตขอรับบริจาคเพื่อสมทบทุนการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน

ตอไป 

 • ซุมรวมมิตร สำหรับผูที่มีหนังสือจำนวนนอยแลวตองการฝากขาย โดยตั้ง

ราคาตามความเหมาะสม แลวบริจาคครึ่งหนึ่งของราคาที่ตั้งไว ผูที่จะนำหนังสือมาฝาก

ขายในซุมน้ี สามารถนำหนังสือมาสงไดที่คุณครูติ๊ก เลขาฯ ชวงชั้นท่ี ๑ ภายในวันจันทรที่ 

๖ ก.ย.๕๓ คะ 

 • ซุมรับบริจาคหนังสือเพื่อการกุศล โดยจะนำไปถวายแดพระสงฆ มูลนิธิ

และโรงเรียนในถ่ินทุรกันดารตามความเหมาะสม สามารถนำหนังสือมารวมบริจาคไดที่

กลองรับบริจาคหนาหองพักครูชั้น ๑ อาคารประถมตน ต้ังแตวันท่ี ๑-๙ ก.ย.๕๓ 

 • ซุมหมุนเวียนเปลี่ยนกันอาน สำหรับนักอานท่ีนำหนังสือมือสองมาแลก

เปลี่ยนกัน 

 • ซุมบริการดูแลหนังสือ เชน ซอมแซม เย็บเลม ทำปก รายไดสมทบทุนเพื่อ

การกุศล 

 หนอนหนังสือทั้งรุนใหญและรุนเยาวอยาลืมมารวมงานกันนะคะ 

 

 
- การแพรระบาดของไขหวัดใหญ 

- ตลาดนัดหนังสือมือสอง 

- ลมขาวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ๕๓ 

- การปรับปรุงพื้นท่ีในโรงเรียน 

- น้ำประปาเพลินพัฒนาดื่มได 

 
รักโลก ใหโลกรัก 
- เร่ืองนารูของขยะบรรจุภัณฑ 

 
สาระกนครัว 
- น้ำเตาหู 

 
เรื่องเลาจากหองเรียน 
- หองเรียนดนตรีของเด็กเล็ก  

- ภาคสนามชวงชั้นท่ี ๑ 

- สัปดาหวันวิทยาศาสตร 

- เตรียมพรอมกอนแขงคณิต  

- โครงการอัจฉริยะภาพวิทย-คณิต 

- เก็บตกภาคสนาม ชช.๓ 

 
ชุมชนแหงการเรียนรู 
- สานสัมพันธ...วันครอบครัว ๕๓ 

- The Leader in Me Camp 

- อบรมผูนำกิจกรรมธรรมชาติ 

- ชวนรวมงาน “ครบรอบ ๕ ป สทศ.” 

  
เพลินตา เพลินใจ 
- เม่ือพูดถึงแม ฉันนึกถึง...? 

 

ขาวที่นาสนใจ 

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

รักษโลก   รักษสิ่งแวดลอม   รวมลดการใชทรัพยากรกระดาษ 
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 ในชวงปลายฤดฝูนตนฤดหูนาว ราวเดือน ๑๑-๑๒ ของ

ไทย จะมลีมเยน็สดชืน่พดัจากทางเหนอืมาตามลุมแมนำ้เจาพระยา 
กอนจะกลายเปนลมหนาวอันแหงแลง ลมนี้เปนลมเย็นสบาย พัด

มาในชวงเวลาที่น้ำเปยมฝง ขาวเต็มนา ปลาเต็มหนอง ทองฟาใส

กระจาง พชืพนัธุเขยีวชอุม ซึง่มาพรอมกบัของขวญัจากทองนา คอื 
ขาวชุดแรกที่สุกเร็วที่เรียกวา “ขาวเบา” ลมแหงความสุขนี้จึงถูก

เรียกขานกันวา “ลมขาวเบา” 

 ในชวงนี้ชาวบานจะวางจากงานในไรนา เพ่ือรอคอยเก็บ

เกี่ยวผลผลิตที่ลงไวตั้งแตเมื่อฤดูฝน เปนชวงเร่ิมตนฤดูหนาวที่สด

ชืน่ อากาศแจมใส ฟาใสปลอดเมฆฝน จึงเกิดมปีระเพณรีืน่เรงิของ

ชาวบานในชวงเดือน ๑๑-๑๒ นี้ เชน ประเพณีวันสารท วันออก

พรรษา ประเพณีลงแขกเก่ียวขาว ลงแขกจับปลา การเท่ียวทุง 

(ปคนิคโบราณดวยการพายเรือ) การรองเลนเพลงพื้นบาน การ 

ละเลนตางๆ และที่เปนสีสันของเทศกาลในชวงนี้ก็คือ ประเพณี

ลอยกระทง ประเพณีอันดีงามของไทยท่ีแสดงความรูคุณตอ

ธรรมชาติที่นำความสุขและความอุดมสมบูรณมาสูชีวิต โรงเรียน

เพลนิพฒันาตระหนกัถงึคณุคาของประเพณีทีด่งีามนี ้จงึไดจดังาน

เทศกาล “ลมขาวเบา…เงาเดือนเพ็ญ” ขึ้นเปนประจำทุกป 

 เทศกาล “ลมขาวเบา...เงาเดอืนเพญ็” เปนงานประเพณี

แหงความรื่นเริงและความสุขของเพลินพัฒนาที่จัดขึ้นในชวง

สัปดาหที่มีวันลอยกระทง เพื่อใหชุมชนเพลินพัฒนาไดเรียนรูถึง

วิถีชีวิตและประเพณีของชาวไทยในลุมน้ำเจาพระยา อันเปนราก

เหงาของเศรษฐกิจ สังคม และภูมิปญญาของชาวไทยภาคกลาง 

ทั้งยังเปนการแสดงความกตัญูตอธรรมชาติ ระลึกถึงคุณของแม

น้ำ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยใหคงอยูสืบไป โดย

เด็กๆ คุณครู และผูปกครองจะมารวมกันออกรานจำหนายอาหาร

และผลติภณัฑจากธรรมชาต ิมีการจัดซุมเกมสนุกสนาน การแสดง 
การสาธิต และการละเลนที่สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และในวัน

สุดทายของงานหลังพระอาทิตยตกดิน ครอบครัวเพลินพัฒนาจะ

ไปลอยกระทงรวมกันเพื่อระลึกถึงคุณของแมน้ำ ณ สระน้ำดาน

หนาโรงเรียน เพื่อแสดงความกตัญูตอสายน้ำที่หลอเลี้ยงชีวิต

ชาวไทยมาแตอดีตตราบถึงปจจุบัน 

 ขอเชิญชวนนักเรียน ผูปกครอง คุณครู และบุคลากร 

รวมสมัครจัดซุมนิทรรศการ การละเลน การสาธิต การออกราน 

และนำเสนอการแสดงบนเวทีกลางที่สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

อันงดงาม ในงานเทศกาล “ลมขาวเบา…เงาเดือนเพ็ญ” 
ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ ซ่ึงจะมีขึ้นในวันที่ ๑๗-๑๙ พ.ย.๕๓ 

เวลา ๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ น. ณ สนามรักบ้ีฟุตบอล โรงเรียนเพลิน

พัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 วัตถุประสงคของการจัดซุมและการออกราน 

 ๑.เพื่อความสุข สนุกสนาน สรางความสัมพันธ และ

สรางการเรียนรูของชุมชนเพลินพัฒนา 

 ๒.ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อการคา 

 ๓.เพื่อหาทุนสมทบ“กองทุนสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ไทย”สำหรับจัดหาการแสดงอันมีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมไทย

ในเทศกาล “ลมขาวเบา...เงาเดือนเพ็ญ” 

 ๔.เพื่อสงเสริมจิตอาสา โดยขอใหผูรวมออกซุมและราน

คา รวมบรจิาคสมทบกองทนุสงเสรมิศิลปวฒันธรรมไทย (ในขอ ๓.) 
 ซุมและรานคาการกุศล 

   ซุมนิทรรศการ / การละเลน / การสาธิต / กิจกรรม ที่

สงเสริมภูมิปญญาและความเปนไทย 

   รานการกุศลจำหนายอาหาร บริการ หรือผลิตภัณฑ

จากธรรมชาติที่เปนมิตรตอทุกชีวิตและส่ิงแวดลอม สะทอนความ

เปนไทย 

 เงื่อนไข 

   ติดปายชื่อราน ปายแสดงขอมูลความรูเกี่ยวกับการละ

เลน / การสาธิต / ผลิตภัณฑ หรือบริการ 

   ใชภาชนะท่ีทำจากวัสดุธรรมชาติ หรือภาชนะที่

สามารถนำกลับมาใชซ้ำ งดใชโฟมหรือพลาสติก 

   ตกแตงรานอยางสรางสรรค 

   โรงเรียนจะจัดเตรียมโตะและเกาอี้ใหตามความ

เหมาะสม 

 เวทีการแสดง 

   การแสดงและการละเลนท่ีสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

อันงดงามและสรางสรรค 

   แสดงบนเวทีกลางต้ังแตเวลา ๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. 

ตลอดชวงเทศกาล 

 ขอรับใบโครงการออกรานคาและการแสดงไดที่ : 

คุณครูแพท สวนกิจกรรมพิเศษฯ (อาคารเรือนอาหาร) 

โทร.๐–๒๘๘๕–๒๖๗๐-๕ ตอ ๖๑๐๑ ตั้งแตวันที่ ๑๓ กันยายน 

– ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ คะ 
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เรื่องนารูของขยะบรรจุภัณฑ 
 ทราบหรือไมวา ขยะบรรจุภัฑณตางๆ ท่ีเราใช

กันในครัวเรือนนั้น ถาทำความสะอาดแลว สามารถนำ

มาขายเพื่อรีไซเคิลได โดยผูประกอบการดานรีไซเคิล

บอกวา การทำความสะอาดขยะบรรจุภัณฑตั้งแตตนทาง

จากผูบริโภคนั้น สะดวกกวาการมาลางทำความสะอาด

ยังปลายทางที่โรงงานรีไซเคิล และยังชวยใหผูบริโภคใช

ผลิตภัณฑอยางคุมคาอีกดวย มาดูตัวอยางขยะบรรจุ

ภัณฑเหลานั้นกันคะ 

 • หลอดยาสีฟน หลังจากใชจนบีบไมออกแลว 

แทนที่จะทิ้งลงถัง ลองตัด/ผาหลอดยาสีฟนออก จะพบ

ยาสีฟนติดอยูในหลอดใหเราใชไดอีกหลายคร้ัง จากน้ัน

คอยลางใหสะอาดกอนแยกท้ิงในถังรีไซเคิล 

น้ำประปาเพลินพัฒนาดื่มได 
 สำนักงานประปาสาขาบางกอกนอย การประปา

นครหลวง ไดมาเก็บตัวอยางน้ำประปาจากโรงเรียนเพลิน

พัฒนาจำนวน ๔ ตัวอยาง ไปวิเคราะหเพื่อทำการทดสอบ

คุณภาพน้ำ ผลปรากฏวาตัวอยางน้ำประปาทั้ง ๔ ชุดที่เก็บ

ไปตรวจนั้นมีคุณภาพน้ำที่สามารถด่ืมไดอยางปลอดภัย

ตามเกณฑแนะนำขององคการอนามัยโลก ป ค.ศ.๒๐๐๖ 

คะ 

การปรับปรุงพื้นที่ในโรงเรียน 
 ในภาคเรียนนี้โรงเรียนของเรามีการปรับปรุงพื้นท่ี

บริเวณขางสนามบาสเกตบอล (ใกลเรือนอาหาร) เพ่ือทำประตู

ทางเขาใหมสำหรับนักเรียนชวงช้ันที่ ๑-๔ พรอมทั้งทำทางเดิน

มีหลังคาคลุมตลอดแนวจากจุดรับ-สงจนถึงอาคารเรียน โดยมี

กำหนดแลวเสร็จในภาคจิตตะนี้ อยางไรก็ตามในระยะการ

กอสรางอาจทำใหเกิดความไมสะดวกดานการจราจรบาง ขอ

ความรวมมือเด็กๆ คุณครู และผูปกครอง ปฏิบัติตามกฎจราจร 

และแบงปนพื้นที่ใชสอยอยางถอยทีถอยอาศัยกันนะคะ 

น้ำเตาหู 
 “น้ำเตาหู” หรือ “นมถ่ัวเหลือง” ทำจากการบดถ่ัวเหลืองและนำไปตมกรอง โดยจะไดน้ำเตาหู ซึ่งก็คือนมถั่วเหลืองที่เจือจาง

ลงนั่นเอง 

 ประโยชนของน้ำเตาหู 
 ถ่ัวเหลืองมีโปรตีนสูง จึงเปนแหลงโปรตีนสำหรับผูที่ไมบริโภคเน้ือสัตว เพราะถั่วเหลืองมีคุณคาทางโภชนาการใกลเคียงกับ

โปรตีนจากสัตว ถาเราบริโภคถั่วเหลืองในปริมาณที่สูงพอ รางกายจะไดรับโปรตีนเพียงพอกับความตองการได 

 นอกจากเปนแหลงไขมันและโปรตีนที่มีประโยชนตอรางกายแลว ในถ่ัวเหลืองยัง

อุดมไปดวยสารอาหารอีกมากมาย คือ คารโบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามิน A, B, 

B1, B2, B6, B12 ไนอะซิน วิตามิน C, D, E และในเมล็ดถั่วเหลืองนั้นยังมี “เลซิทิน” ชวย

บำรุงสมอง เพิ่มทักษะความจำ ลดไขมัน และลดโคเลสเตอรอลในรางกายไดอีกดวย 

 การดื่มนมถั่วเหลืองจะไดรับประโยชนกวาเครื่องดื่มอื่นๆ ถาเทียบกับนมแลว นม

ถั่วเหลืองใหโปรตีนเกือบเทานม และมีไขมันที่ดีกวาคือใหกรดไขมันไมอิ่มตัวมากกวานม 

ชวยลดโคเลสเตอรอล แตมีขอเสียคือ นมถ่ัวเหลืองนั้นใหแคลเซียมไดนอยมาก ดังนั้นจึง

ควรดื่มนมถั่วเหลืองเปนอาหารเสริมวันละ ๑-๒ แกว ซ่ึงทางโรงเรียนผลิตนมถ่ัวเหลืองสด

ใหมใหนักเรียนตั้งแตระดับช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ดื่มเปนอาหารวางชวงเชาทุกวันจันทร 

พุธ และศุกร เพื่อสุขอนามัยของนักเรียนทุกคนคะ 

 

 • ขวดซอสปรุงรสหรือน้ำปลา กอนท้ิง ลองเติมน้ำลง

ในขวดแลวเขยา จะไดซอสหรือน้ำปลามาปรุงอาหารเพิ่มเติม 

ทั้งยังไดทำความสะอาดขวดกอนขายอีกดวย 

 • ขวดหรือถุงน้ำยาลางจาน น้ำยาซักผา น้ำยาปรับ

ผานุม สบูเหลว เชนเดียวกับขวดซอส ลองเติมน้ำลางขวดหรือ

ถุงกอนท้ิง ไดน้ำยามาใชและยังไดทำความสะอาดบรรจุภัณฑ

ตั้งแตตนทางกอนรีไซเคิล 

 กอนทิ้งบรรจุภัณฑไปเปนขยะ สำรวจดูกอนนะ

คะวาเราใชผลิตภัณฑเหลานั้นคุมคาแลวหรือยัง 

Ê ÃÐ¡Œ¹¤ÃÑÇ... โดย : ครัวเพลิน 
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ห้องเรียนดนตรีของน้องเด็กเล็ก 
โดย: คุณครูเตย คุณครูดนตรีชีวิตช่วงชั้นอนุบาล

          
 หลังจากผานภาคฉันทะมา ๑ ภาคเรียน เขาสูภาควิริยะ คุณครู

และเด็กๆ หองเด็กเล็กไดทำความคุนเคยกันมาสักพักแลว เด็กๆ หองเด็ก

เล็กมีพัฒนาการทางดนตรีที่ดีมาก ไมวาจะเปนการเคล่ือนไหวตามเสียง

เครื่องดนตรี การฟงเสียงของบทเพลง การเลียนแบบทาทางตางๆ รวมถึง

การรองเพลงหรือบทกลอน และถึงแมวาจะมีนองใหมเขามาในภาคเรียน

นี้หลายคน แตเสียงของดนตรีและกิจกรรมสนุกๆ ก็ชวยใหเด็กๆ ปรับตัว

ในการเรียนรูไดเร็วขึ้น 

 มีหลายคนถามวานองๆ หองเด็กเล็กเรียนอะไรในวิชาดนตรี

ชีวิต แลวจะเขาใจจริงๆ หรือ ทั้งๆ ที่ยังพูดไมคลองดวยซ้ำ คุณครูเตย

จึงขอนำความนารักของเด็กๆ หองเด็กเล็กในการทำกิจกรรม London 

Bridge และกิจกรรมนิทานนกกุกกรูมาเลาใหฟงคะ 

 ในกจิกรรม London Bridge คุณครเูตยใหเดก็ๆ น่ังเปนวงกลมรองเพลงพรอมกับทำทาทางประกอบกอน 
โดยใหรองเพลงพรอมทำมือและแขนใหเปนเหมือนสะพาน จากน้ันสะพานก็คอยๆ หักลงทีละนิดๆ   ซึ่งเด็กๆ ก็พยายามทำใหสะพาน

หกัโดยการโยกตวัตามไปดวย ซายท ีขวาท ีตามเสียงรองของบทเพลงแบบสดุชวีติ   ซ่ึงถาใครมาเหน็กต็องแอบอมย้ิมในความพยายาม

ของนองๆ คะ 

 สวนในกิจกรรมนิทานนกกุกกรู คุณครูเตยไดแตงนิทาน โดยมีตัวละครหลักคือนกกุกกรูซึ่งเดินทางออกไปตามหาพรรคพวก 

โดยนกกุกกรูนั้นยังเล็กอยู ไมสามารถพูดได จึงไดแตรองวา “กรู   กุกกรู   กุกกรูกุกกรูกุกกรู” (ใหเด็กๆ รองเพลงพรอมทั้งขยับมือ

เหมือนนกตาม) เจานกกุกกรูเดินทางผจญภัยไปเจอสัตวตางๆ มากมาย ซึ่งเด็กๆ ก็ชวยคุณครูแตงเนื้อเรื่องกันเอง โดยแตละคนไดพูด

ชื่อสัตวที่ตัวเองนึกไวออกมาเปนคำๆ   พรอมท้ังทำทาทางประกอบและรองเสียงของสัตวไปดวย แนนอนวามีสัตวทาทางหรือเสียง

แปลกๆ บาง (ตองใชจินตนาการนิดนึงนะคะถึงจะเดาออก) จึงทำใหคุณครูและเพ่ือนๆ ทุกคนในหองหัวเราะชอบใจกันใหญคะ 

 ถึงตอนนี้หลายคนคงนึกภาพบรรยากาศในการเรียนวิชาดนตรีชีวิตของนองๆ หองเด็กเล็กออกแลวใชไหมคะวาสนุกสนาน

กันแคไหน 

 ปล.ขณะน้ีหองเดก็เลก็มนีกัเตนเทาไฟหลายคน ซึง่ไดรบัการยืนยนัจากคณุครเูตยและคณุครอูกีหลายทาน เร่ืองลีลาการเตน

นัน้ไมตองพดูถงึ โดดเดนไมซำ้ใคร สวนเร่ืองจังหวะการเตนกต็รงตามจงัหวะของคณุครทูกุสเตป็ หากใครสนใจอยากเปนหนนูอยนกัเตน

เทาไฟบาง ติดตอสอบถามไดที่ชวงช้ันอนุบาลนะคะ 

         
 

และเด

เล็กมี

เครื่อ

การ

นี้หล

ในก

 

ชีวิ

จึง

Bri

ในกจิกรรม London Bridge คณค

ภาคสนามชวงชั้นที่ ๑ 

วันที ่

  วันที่ ๓๐-๓๑ ส.ค. และ 

  วันที่ ๑-๒ ก.ย.๕๓ 

(ไปวันละ ๑ หอง) 

  วันที่ ๖-๙ ก.ย.๕๓ 

      (ไปวันละ ๑ หอง และพัก  

  คางคืนที่โรงเรียน) 

ระดับชั้น 

๑ 

๒ 

รายละเอียด 

เรื่อง : ชั้น ๑ พาเพลิน Learn นิเวศ 

ศึกษาการจัดสภาพแวดลอมใหคน พืช สัตว อาศัยอยูรวมกันอยาง

เกื้อกูล ณ สวนเกษตรของคุณพอศานิต วงศเวช (คุณพอนองนิวโม 

ชั้น ๒/๓) อ. กระทุมแบน จ. สมุทรสาคร   

เรื่อง : ชีวิตสัมพันธ 

ศึกษาเรื่องการเกษตรในถิ่นชานเมืองกรุงเทพฯ และพ้ืนท่ีรอบๆ เขต

ทวีวัฒนา ณ สวนเกษตรอินทรียของคุณพวง สุขเกษม แขวงศาลา

ธรรมสพน, วัดปุรณาวาส และพิพิธภัณธทองถิ่นวัดปุรณาวาส 
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สัปดาหวันวิทยาศาสตร 
 “ดาวนับลานที่ลอยอยูบน

ทองฟา จะมีไหมหนาที่ลอยอยูเอง

เฉยๆ ไมยอมโคจรหมุนไปไหนเลย  

ไมเคยไมเห็นเลยสักดวง...” เด็กๆ ช้ัน

ประถมเตนประกอบเพลง “เธอหมุนรอบฉัน 

ฉันหมุนรอบเธอ” อยางสนุกสนาน กอนคุณ

ครูจะนำเขาสูความรูเรื่องการโคจรของ

ดวงดาว ในงานสัปดาหวันวิทยาศาสตรชวง

ชั้นที่ ๑ และ ๒ ในวันที่ ๑๖-๒๐ ส.ค.๕๓ 

 ยอนกลับไปเม่ือวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๑๑ เปนวันท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๔ 

เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ หลังจากที่พระองคทรง

คำนวณการเกดิสรุยิปุราคาไวลวงหนา ๒ ป ตอมาจึงกำหนดใหวนัที ่๑๘ สงิหาคมของทกุปเปน “วันวิทยาศาสตรแหงชาติ”   
   งานสัปดาหวันวิทยาศาสตรในปนี้ คุณครูชวงชั้นท่ี ๑-๒ ใชชวงเวลา ๓๐ นาทีหลังการเขาแถวเคารพธงชาติ จัด

กิจกรรมเสริมสรางทักษะดานวิทยาศาสตรใหกับเด็กๆ ภายใตชื่อกิจกรรม “Show & Share สัปดาหวันวิทยาศาสตร” เพื่อ

ใหเด็กๆ ไดรวมแบงปนความรูดานวิทยาศาสตรผานการบอกเลาและการสาธิตการแสดงทางวิทยาศาสตร (science show) 

ของนักเรียนระดับช้ันตางๆ ในชวงช้ัน เชน การเรียนรูเรื่องสัตวผานการเลานิทานของนองชั้น ๑ การแสดงชุดแรงดันอากาศ

ของนักเรียนชั้น ๓ การสาธิตการทำยาหมองสมุนไพรของชั้น ๕ และการสาธิตการทดลองของพ่ีชั้น ๖ เรื่องการแยกชั้นสาร

ออกจากกันดวยคุณสมบัติการละลายท่ีแตกตางของเกลือแกงกับลูกเหม็น เปนตน 

 “กิจกรรมในครั้งนี้จะชวยกระตุนใหเด็กๆ เห็นวาวิทยาศาสตรเปนเรื่องใกลตัว และความรูตางๆ นั้นมีอยูรอบตัว

เด็กๆ สอดคลองกับการเรียนรูในหนวยวิชามานุษกับโลก มานุษและสังคมศึกษา และธรรมชาติศึกษาและประยุกตวิทยา ซึง่

เปนหนวยวชิาทีร่วมเอาความรูดานวทิยาศาตรและสงัคมเขาดวยกนั ชวยใหเดก็ๆ เหน็ความเชือ่มโยงระหวางวทิยาศาสตรกับ

ชีวิตประจำวันไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น” คุณครูเหนง-อรุโณทัย คอวนิช คุณครูหนวยวิชาธรรมชาติศึกษาฯ เลาถึงวัตถุประสงค

ของกิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตรในปนี้  

เตรียมพรอมกอนแขงคณิตศาสตร 
 คุณครูสุมนา  แทนบุญชวย (คุณครูโนต) หัวหนาหนวยพัฒนาวิชาคณิตศาสตร ชวงชั้นท่ี ๑-๓ ฝากประชาสัมพันธ

มายังนักเรียนที่สมัครสอบแขงขัน “การคิดและแกปญหาคณิตศาสตร” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ใหเตรียมตัวมา

เรียนเสริมเพื่อเตรียมความพรอมในวันจันทร พุธ และศุกร เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๔๕ น. เริ่มตั้งแตวันจันทรที่ ๖ กันยายนน้ีเปนตน

ไปคะ 

โครงการอัจฉริยะภาพวิทย-คณิต 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดการสอบแขงขันทางวิชาการในโครงการพัฒนา

อัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจำป พ.ศ.๒๕๕๓ โดยจะทำการสอบคัดเลือกรอบที่ ๑ ในวันเสารที่ ๖ 

พ.ย.๕๓ จึงขอเชิญชวนนักเรียนที่ชื่นชอบและอยากทาทายความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร รวมสมัคร

เขารวมโครงการ โดยติดตอขอรับใบสมัครไดที่คุณครูเลขาฯ ของแตละชวงชั้น และสงใบสมัครไมเกินวันที่ ๑๐ ก.ย.๕๓ 
พรอมแนบรูปถายนักเรียนใสเสื้อพิธีการ ติดกระดุมคอเสื้อทุกเม็ด หนาตรง (ไมยิ้ม) ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถาสมัคร ๒ 

วิชา ตองใชรูปถาย ๖ รูป) หลังจากน้ันทางโรงเรียนจะทำการเตรียมความพรอมทางดานวิชาการและการฝกทำขอสอบใหกับ

นักเรียนที่สมัครเขารวมโครงการในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๓ ตอไปคะ 

 การสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมโครงการของ สสวท.ในคร้ังนี้มุงหมายใหนักเรียนไดเผชิญกับความยากท่ีทาทาย 

ไดเรียนรูกระบวนการเตรียมตัวสอบและฝกทำขอสอบที่มีมาตรฐานทางเนื้อหาวิชาการที่สูงมากเปนพิเศษ และยังเปนการ

กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จนเกิดแรงบันดาลใจใหอยากเรียนรูมากเกินกวา

หลักสูตรดวยตัวเองตอไปคะ 

 

่
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 ในวันที่ ๗-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ นักเรียนชั้น ๗-๙ ออกศึกษาภาคสนามบูรณาการทุกหนวยวิชาไปยังแหลง

เรียนรูตางๆ ใน ๔ จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ โดยนักเรียนแตละชั้นไดแยกไปเรียนรู

ตามเนื้อหาของระดับช้ันตน แลวนำสิ่งที่ไดเรียนรูมาแลกเปล่ียนกันระหวางรุนพี่รุนนอง และในชวง ๒ วันสุดทายของ

การออกภาคสนาม นักเรียนทั้ง ๓ ระดับช้ันไดมาเรียนรู ทำกิจกรรม และใชชีวิตรวมกัน กอใหเกิดการเรียนรูระหวาง

กัน การชวยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน และเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางรุนพี่รุนนอง ซึ่งเด็กๆ หลายคนบอกเปน

เสียงเดียวกันวา รูสึกดีที่ไดรูจักเพื่อนๆ พ่ีๆ นองๆ มากขึ้น และประทับใจในความเอาใจใสดูแลระหวางกันคะ 

ศิลปะสะทอนความหลากหลาย 

 ชวงเชาของวันท่ี ๙ ส.ค.๕๓ ซึ่งเปนวันท่ี ๓ ของการออกภาคสนาม

ในครั้งนี้ นักเรียนชั้น ๗ และช้ัน ๙ ไดไปเรียนรูที่ “หมูบานศลิปน” อ.หวัหนิ 

จ.ประจวบครีขีนัธ ซึง่เปนการรวมตวักนัสรางสรรคงานของศลิปนไทยหลาก

หลายคนในนาม “กลุมศิลปนเมืองหัวหิน” ท่ีนี่เด็กๆ ไดสังเกตการณการ

ทำงานของศิลปนแตคนท่ีมีเทคนิคและการส่ือความหมายอันเปนเอกลักษณ

ตามสตูดิโอตางๆ กอนจะมาสรางสรรคผลงานสีน้ำของตัวเอง 

 อ.ทวี เกษงาม ประธานกลุมศิลปนเมืองหัวหิน ไดนำผลงานสีน้ำ

ของนักเรียนแตละคนมาวิจารณวา งานของนักเรียนน้ันมีความหลากหลาย

มาก ทั้งในแงของเทคนิค การใชสี และการส่ือความหมาย สะทอนใหเห็นถึง

ความหลากหลายของคนเราท่ีลวนมีความงดงามเฉพาะตัวแตกตางกันไป  

ทักษะการเรียนรูของเด็กเพลิน 
 การศึกษาระบบนิเวศของปาชายเลนธรรมชาติที่วนอุทยานปราณบุรี  

จ.ประจวบคีรีขันธ แมแดดจะรอนไปบาง แตเด็กๆ หลายคนก็สนใจเรียนรู ท้ังสังเกต  

ตั้งคำถาม จดบันทึก และเก็บตัวอยางมาศึกษาเพิ่มเติม จนวิทยากรถึงกับชื่นชมวา... 

เพ่ิงเจอเด็กแบบน้ีเปนโรงเรียนแรก 

 “เด็กๆ กลุมนี้เขาดูสนใจมาก ผมพูดอะไรไปเขาจะคอยฟง สังเกต 
ชางถาม และจดบันทึกตลอด ตอนหลังยังมาขอฝกโกงกางไปทดลองปลูก ซึ่งปกติ

ผมไมคอยใหใครนะ แตเห็นเด็กๆ เขาสนใจจริงๆ เลยให แลวก็แนะวิธีปลูก ๒ แบบ 

ใหเขาไปทดลองดูวาแบบไหนที่จะทำใหฝกโกงกางอยูรอด ผมเปนวิทยากรพาเด็กๆ 

ศึกษาปาชายเลนมาหลายโรงเรียนแลว สวนใหญเด็กเขาก็จะเดินๆ ดู เพิ่งเจอ

โรงเรียนนี้เปนโรงเรียนแรกท่ีเด็กชางซัก ชางถาม แลวก็คอยจดตลอด” คุณสุพจน  

จิตละเอียด เจาหนาที่วนอุทยานปราณบุรี กลาวถึงความประทับใจในความสนใจใฝรู

ของเด็กเพลินพัฒนา 
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อุปสรรค...ยากแตตองทำ 

 
 ในวันสุดทายของการออกภาคสนาม นักเรียนไดสรุปประสบการณในครั้งนี้ตามหัวขอตางๆ ท่ีคุณ

ครูกำหนดไว โดยมีหัวขอที่สำคัญ ๒ ขอ คือ “สิง่ทีอ่อนแอในตัวฉนัและฉนัสามารถเอาชนะได” และ  

“นยิามปญหาและอปุสรรค” ซึ่งเปนเปาหมายหน่ึงของการออกภาคสนามในครั้งนี้ มาดูกันวาเด็กๆ เขา

สะทอนไววาอยางไร 

 สิ่งที่ออนแอในตัวฉันและฉันสามารถเอาชนะได เด็กๆ ตอบวา การตั้งคำถามกับวิทยากร 

การเมาเรือตอนไปดำน้ำ อาการปวดหัวแตก็อดทนอยูตอ การจัดสรรเวลา ความกลัวตางๆ เชน กลัวหอยเมน 

แมลง กลัวสิ่งที่ไมมีจริง ฯลฯ 

 ปญหาและอุปสรรค ในความหมายของเด็กๆ ไดแก ส่ิงที่ยากแตเราตองทำ การทดสอบตัวเอง 

สิ่งที่มีไวแก กำแพงแหงความสำเร็จ ความทาทาย ฯลฯ 

 คุณครูตน-ดร.บงกช เศวตามร ครูใหญมัธยม ที่รวมเดินทางออกภาคสนามกับนักเรียนตลอดท้ัง  

๕ วันกลาววา กิจกรรมท่ียากท่ีสุดในครั้งนี้คือ “การทำอาหารเย็น” ท่ีแสนทุลักทุเลเพราะมีฝนตกลงมา 

อุปกรณปงยางมีอยูนอย เด็กๆ ชวยกันออกเงินและใหตัวแทนแตละชั้นไปจายตลาดดวยงบประมาณที่จำกัด 

ซึ่งโจทยที่คุณครูตั้งใหคือ ปรุงอาหารอะไรก็ไดดวยวิธีการปงยาง เด็กๆ วางแผนการทำงานอยางเปนระบบ 

เริ่มตั้งแตการคิดเมนูอาหาร  แบงหนาที่กัน การกอไฟ การลาง การหั่น การปรุง การปง กวาจะไดกินพรอม

หนาก็เกือบหาทุม เมนูอาหารวันนั้นก็มีหลากหลาย เชน บารบีคิวไก-หมู ปลาเผา หมึกเผา ลูกชิ้นปงที่เด็กๆ 

ไดแบงปนกันอยางทั่วถึง จากกิจกรรมน้ี  คุณครูตนเชื่อมั่นวา เด็กๆ สามารถเอาตัวรอดไดโดยไมตอง
เปนหวง 
 “ชอบกับคำตอบของนักเรียนที่วา ปญหาหรืออุปสรรคเปนส่ิงที่ยาก แตเราตองทำ เชนเดียวกับเรา

เลือกพอแมไมได แตเราเลือกท่ีจะเปนลูกแบบไหนได เราเลือกครูไมได แตเราเลือกที่จะเปนศิษยแบบไหนได 

เราเลือกเพื่อนไมได แตเราเลือกท่ีจะเปนเพื่อนแบบไหนได” คุณครูตนกลาว 

 
 “ขอฝากถึงรุนนองที่จะออกภาคสนามในปหนาวา ใหตั้งใจเรียนรูในหองมากๆ เพราะเราตองนำ
ความรูเหลานั้นมาใชในการออกภาคสนาม ไมใชมาเอาความรูจากที่นี่อยางเดียว แลวเวลาออกมาเรียนรู
ขางนอกโรงเรียน เราควรทำตัวเรียบรอยดวยคะ” ด.ญ.ธัญญพร เปรื่องเมธางกูร (ธัญ) ชั้น ๘ 
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สานสัมพันธ...วันครอบครัว 
 องคกรครอบครัวเพลินพัฒนาเตรียมจัดงาน “สานสัมพันธ...วันครอบครัว ชั้น ๑-๑๒” กิจกรรมเสริมสราง

ความสัมพันธของครอบครัวเพลินพัฒนาที่จัดขึ้นเปนประจำทุกป โดยปนี้จะพาเด็กๆ และผูปกครองชั้น ๑-๑๒ ไปรวม

ทำกิจกรรมที่ทั้งสนุกและทาทายกันที่รีสอรทบานผางาม จ.ปราจีนบุรี (รีสอรทของครอบครัวเพลินพัฒนาเราน่ีเองคะ) 

พรอมทั้งแวะปลูกปารวมกันกอนกลับ ในวันที่ ๙-๑๐ ต.ค.๕๓ ครอบครัวไหนไปรวมงาน อยาลืมเก็บเรื่องราวความ

ประทับใจมาแบงปนกันดวยนะคะ 

 

เคารพกฎจราจร
 คุณแมนองกันต ช้ัน ๒/๑ เสนอแนะเรื่องการใชรถใชถนนในโรงเรียนอยางเคารพกฎจราจร และถอยทีถอยอาศัยกัน เพื่อ

สรางสรรคชุมชนโรงเรียนใหนาอยู และเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูกหลานเพลินพัฒนาของเรา นำมาใหอานกันคะ 

ขอขอบคุณคุณแมนองกันตที่รวมเสนอแนะส่ิงดีๆ เพื่อครอบครัวเพลินพัฒนาของเราคะ 

 นับวันจำนวนสมาชิกของครอบครัวเพลินฯ ย่ิงเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำใหโรงเรียนดูแคบไปถนัดตา

โดยเฉพาะในชวงเวลาเรงดวน ชางผิดกับบรรยากาศของโรงเรียนในอดีตเมื่อหลายปกอน หรือในวันหยุดท่ีแลดู

กวางขวางใหญโตและเปนระเบียบเรียบรอย ทามกลางความเรงรีบในแตละวัน หากบรรยากาศของการรับ-สงลูกๆ 

จะรื่นรมยมากกวานี้ก็จะดีไมนอย จึงขอแสดงความเห็นในเรื่องการจอดรถในโรงเรียนไวดังนี้คะ 

 ๑.หากประสงคจะยกท่ีจอดรถท่ีตนเองจอดอยูใหมิตรสหาย ควรจะนัดแนะกันลวงหนาใหเรียบรอยกอน 

แทนที่จะจอดรถรอแลวกวักมือเรียกเพ่ือนที่ยังอยูอีกไกลใหมาจอดแทนแซงหนารถคันอื่นท่ีเตรียมจะเขาจอดตอ 

เพราะผูที่เคารพกติกาของการมากอนไดกอนท่ีเตรียมจะเขาจอดอาจหงุดหงิดไดคะ 

 ๒.หากขับรถเลยชองจอดไปแลว หรือบังเอิญเพิ่งเห็นวารถคันหน่ึงกำลังจะออก แตรถของตนไดเลยชอง

จอดไปมากพอสมควรแลวนั้น กอนจะถอยควรดูดวยวามีรถคันอื่นตามหลังมาหรือไม ถามีรถตามมา ก็ควรจะขับ

เลยไปแลวหาชองจอดใหม เพราะนอกจากเปนการเสียมารยาทแลวยังจะทำใหเกิดอันตรายและการจราจรติดขัด

มากขึ้นอีกดวย   

  ทัง้สองกรณีนีอ้าจกอใหเกดิความขดัแยงอยางรนุแรงไดหากกระทำในสถานทีส่าธารณะอืน่ๆ แตเทาทีเ่กิดขึน้

ในโรงเรียนเพลินพัฒนาแลวไมมีเหตุการณทะเลาะเบาะแวงกันก็เพราะโรงเรียนของเรามีบรรยากาศของการเปน

กัลยาณมิตรซ่ึงนาช่ืนชม แตก็ไมอยากใหเห็นเปนเรื่องปกติที่ทำไดทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเด็กๆ เห็นผูใหญทำ

แบบน้ัน เราจะอธิบายกับเด็กๆ วาอยางไร? 

  ขอแสดงความเห็นมาเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้นและรักษาบรรยากาศที่ดีในการอยูรวมกันคะ บรรยากาศที่ดี
ใครก็สรางใหเราไมได เราตองชวยกันสรางเองนะคะ 
 

เรื่องเสนอแนะ... กัลยาณมิตร คิดสรางทำ 
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The Leader in Me Camp 

 
 ขอเชิญชวนนักเรียนชั้น ๔-๖ รวมเรียนรูการกาวไปสูการเปน

ผูนำตนเองและผูอื่นดวยหลัก ๗ อุปนิสัย (The 7 Habits of Highly 

Effective Teens) ในคาย “The Leader in Me Camp” ซึ่งเด็กๆ จะได

ฝกฝนการใชเครื่องมือสรางภาวะผูนำ พัฒนาความรับผิดชอบและ

ความมีวินัย เรียนรูการตั้งเปาหมายท่ีกอใหเกิดแรงบันดาลใจและการ

วางแผนลวงหนา รวมถงึการสรางความสมัพนัธทีด่กีบัเพ่ือนและครอบครวั 

โดยวิทยากร คุณภัทรพร นิยมไทย และคุณปติ เดชสัมภิณพงษ ใน

วันที่ ๑๒-๑๓ ต.ค.๕๓ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองอเนกประสงค

ใหญ โรงเรียนเพลินพัฒนา คาลงทะเบียนคนละ ๓,๕๐๐ บาท (รวม

อาหารวางและอาหารกลางวัน) สอบถามและสมัครไดที่ คุณครูแพท 

สวนกิจกรรมพิเศษฯ อาคารเรือนอาหาร โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ 

๖๑๐๑ คะ 

 

 อบรมผูนำกิจกรรมธรรมชาติ 
 
 ขอเชิญผูที่สนใจเรียนรูและพัฒนาตนเองเพื่อเปนนักกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม คนนำสันทนาการ การนำ

กระบวนการเขาสูเนื้อหาการศึกษาทุกสาระ และสำหรับผูที่อยากนอมนำตัวเองเขาสูการเปนสาวกของธรรมชาติ 

เขารวมการอบรม “เทคนิคการเปนผูนำกิจกรรมธรรมชาติศึกษาไทย-ญี่ปุน” โดยคุณนาโอโกะ มิโยชิ สมาคม

เนเจอรเกมแหงญี่ปุน และคุณเข็มทอง โมราษฎร (จืด เด็กรักปา) ณ ศูนยศึกษาศิลปะธรรมชาติเด็กรักปา บานแสลง

พนัธ ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรนิทร ครัง้ที ่๑ : วันที ่๒-๕ ก.ย.๕๓ / ครัง้ที ่๒ : วนัที ่๙-๑๒ ก.ย.๕๓ คาลงทะเบยีนคนละ 

๓,๘๕๐ บาท (รวมคาวิทยากร/คาลาม อาหาร ท่ีพัก อุปกรณ ไมรวมคาเดินทาง) โดยโอนเงินไปท่ี ธ.กสิกรไทย สาขา

สุรินทร บัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี : กองทุนกลุมเด็กรักปา เลขที่บัญชี ๑๔๑- ๒-๔๓๐๖๒-๖ สอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร.๐๘๓-๑๒๙๒-๘๒๕ หรือ www.dekrakpha.org 

ชวนรวมงาน “ครบรอบ ๕ ป สทศ.” 
 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติฯ (สทศ.) ขอเชิญรวมงาน “ครบรอบ๕ ป สทศ.เรียนรูสูความ

สำเร็จกับการทดสอบการศึกษาระดับชาติ” ในวันเสารที่ ๑๑ ก.ย.๕๓ เวลา ๑๐.๓๐-๑๘.๐๐ น. ณ รอยัลพารา

กอนฮอลล ชั้น ๕ สยามพารากอน ภายในงานมีกิจกรรมทางการศึกษาที่นาสนใจมากมาย อาทิ การเสวนาทางวิชา

การเกี่ยวกับรูปแบบขอสอบ การนำคะแนน O-NET ไปใช การเตรียมความพรอมในการสอบ O-NET  GAT/PAT 

นิทรรศการนวัตกรรมดานการทดสอบ การทดลองทำขอสอบ และการใหบริการตอบคำถามเกี่ยวกับการสอบ ฯลฯ ดู

รายละเอียดและลงทะเบียนเขารวมงานลวงหนาไดที่ www.niets.or.th 



๑๐

àÁ×èÍ¾Ù´¶Ö§áÁ‹ ©Ñ¹¹Ö¡¶Ö§...? 

Ë¹Ù¨Ð¹Ó¤ÇÒÁ´Õ¢Í§áÁ‹ÁÒãªŒ...áµ‹á¹‹¹Í¹Ç‹ÒµŒÍ§ÁÕ
Ë¹Öè§ÍÂ‹Ò§·ÕèÍÂÒ¡ãªŒ·ÕèÊØ´ ¹Ñè¹¤×Í¤ÇÒÁÍ´·¹ ·ÕèáÁ‹
áÊ´§ãËŒàËç¹à»š¹»ÃÐ¨Ó – ÍÒÂ ªÑé¹ ô/ô 

 Ë¹Ù¹Ö¡¶Ö§´Í¡ÁÐÅÔ à¾ÃÒÐ´Í¡ÁÐÅÔà»š¹´Í¡äÁŒ
»ÃÐ¨ÓÇÑ¹áÁ‹ áÅÐË¹Ù¡çÁÍº´Í¡ÁÐÅÔãËŒáÁ‹ã¹
ÇÑ¹áÁ‹·Ø¡»‚ – ¹Ôé§ ªÑé¹ ô/ò 

Ë¹Ù¹Ö¡¶Ö§¤ÇÒÁÊØ¢ à¾ÃÒÐµÍ¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ·Ø¡¢� Ë¹Ù¨Ð
¤Ô´¶Ö§áÁ‹à»š¹ÍÂ‹Ò§áÃ¡ Ë¹Ù¡ç¨ÐÊºÒÂËÃ×ÍÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢
ÁÒ¡¢Öé¹ – á»ÁÁÕè ªÑé¹ ô/ó 

à¾ÅÔ¹µÒ à¾ÅÔ¹ã¨  

สงขอมูลขาวสารและแบงปนการเรียนรูไดที่ สวนส่ือสารองคกร โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๓๑๐๓ 
E-mail : school@plearnpattana.com /www.plearnpattana.com 

 

©Ñ¹¹Ö¡¶Ö§¡ØŒ§ÍºÇØŒ¹àÊŒ¹ à¾ÃÒÐáÁ‹·ÓÍÃ‹ÍÂ áÅŒÇ¹Ò¹æ 
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ãËŒàÃÒ¹Í¹áÅÐä´ŒÍÂÙ‹¡Ñº¤¹·Õè´ÙáÅàÃÒµÑé§áµ‹àÅç¡áÅÐ
âµ – ¤ÃÔÊµÕé ªÑé¹ ô/ó 

áÁ‹¤×Í¼ŒÒË‹Áà¾ÃÒÐáÁ‹à»š¹¤ÇÒÁÍºÍØ‹¹ãËŒàÃÒ áÁ‹à»š¹
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