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สรางคนดีของสังคมไทย ที่เปนคนเกงในสังคมโลก โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕

ฉบับที่ ๑๘ วันศุกรที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ภาควิมังสา ปการศึกษา ๒๕๕๓

ขาวที่นาสนใจ
- เสวนา ̌เด็กสมาธิสั้น̍
- กาวยางจากประถมตน
สูประถมปลาย
- บัตรสมาชิกซีเอ็ด

เรื่องเลาจากหองเรียน
- Math Day
- ชช. ๑ : เรียนรูเรื่องวันมาฆบูชา
- ภาคสนามชั้น ๓ : เขาใหญ
- ชช. ๒ : ปฏิทินปลายภาควิมังสา
- ชช. ๒ : เพศศึกษาในวัยเรียน
- มัธยม : ชื่นชม-ชื่นใจ
- มหกรรมดนตรีชีวิต
- มัธยม : เทศกาลมโนรมห

ชุมชนแหงการเรียนรู

สวัสดีคะ ทานผูปกครอง
สองสัปดาหที่ผานมามีกิจกรรมการเรียนรูที่นาสนใจหลายงานเกิดขึ้นในโรงเรียนของ
เรา ทั้งกิจกรรมการเรียนรูของเด็กๆ คุณครู และผูปกครอง เชน เสวนา ̌เด็กสมาธิสั้น̍
ของสวนการศึกษาพิเศษ, โครงการ Math Day, การเรียนรูเรื่องวันมาฆบูชาของชวงชั้นที่ ๑,
การบรรยายเรื่องเพศศึกษาในวัยเรียนของชวงชั้นที่ ๒, เรื่องนาชื่นใจของเด็กมัธยม, การแสดง
มหกรรมดนตรีชีวิตของครอบครัวเพลินพัฒนา เปนตน จดหมายขาวฉบับนี้ประมวลความรูที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมเหลานี้มาบอกเลาแบงปนกันคะ

เสวนา ̌เด็กสมาธิสั้น̍
วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ทีผ่ า นมา สวนการศึกษาพิเศษจัดงานประชุมผูป กครอง
เด็กพิเศษเรียนรวม โรงเรียนเพลินพัฒนา ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ ในหัวขอ ̌เด็กในกลุมเสี่ยง
ที่เขาขายภาวะสมาธิสั้น̍ นำสาระจากการบรรยายของ ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปยะศิลป สถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี วิทยากรในวันนั้นมาแบงปนกัน เพื่อเปนแนวทางในการดูแลและ
พัฒนาเด็กๆ คะ

- สานสัมพันธอนุบาล+ชั้น ๑
- คายซีเอ็ด
- ชวนรวมบริจาคโลหิต

∗ พื้นฐานการเลี้ยงดูเด็ก
- ผูใหญมีหนาที่กำหนดกติกาใหชัดเจน สัมพันธภาพที่ดี กติกาที่เหมาะสม และการฝกฝน
สม่ำเสมอดวยเทคนิคที่ดี จะทำใหเด็กปฏิบัติตามกติกาได
เพลินตา เพลินใจ
- เด็กฉลาดมักจะทดสอบกติกา ถากติกาไมชัดเจน เด็กจะมีการตอรอง ถาพอแมโอนออน
- วิ่งสะสมไมล ปที่ ๕
ไมชัดเจน เด็กจะเรียนรูวิธีการหลบเลี่ยงกติกา แลวหาขออางมาตอรอง
- การเลี้ยงดูเด็กดวยการ ̌บอก บน ชวย ทำแทน ทำให̍ เมื่อเติบโตถึงวัยประถม เรา
จะไดลูกวัยประถมที่เปนเหมือนเด็กอนุบาล
∗ เด็กที่มีปญหาทางการการเรียนรู (LD-Learning Disability)
- เกิดจากสมองสวนควบคุมดานการอาน การเขียน และการคำนวณ ไดรับความเสียหาย ทำใหเด็กกลุมนี้มีปญหาดานการอาน
การเขียน และการคำนวณ ดานใดดานหนึ่ง หรือทุกดาน โดยพบประมาณรอยละ ๙
ของเด็กวัยเรียน และราวรอยละ ๑๐ ของเด็กวัยเรียน จะเปน LD อาการนอย เชน
อานไดแตไมเกง เขียนไดแตไมดี คิดเลขไดแตไมเหมาะสมกับวัย
- ปญหาของเด็ก LD คือ ภายนอกดูปกติ เปนเด็กฉลาด ทำใหพอแมและ
ครูไมเขาใจ ไมรูวาเด็กมีปญหา จึงไมไดรับการชวยเหลืออยางเหมาะสม เมื่อเติบโต
ไปเด็กกลุมนี้จะถูกมองวาเปนเด็กเรียนไมเกง ไมตั้งใจเรียน
- การคัดกรองเด็กตั้งแตวัยอนุบาล แลวชวยเหลืออยางเหมาะสม จะชวย
ลดความรุนแรงของอาการเมื่อเด็กขึ้นสูชั้นประถม
- การสังเกตและคัดกรองเด็ก จะทำใหเด็ก LD ไดรับการฝกฝนและ
ชวยเหลือดานการเรียนรูอยางเหมาะสม เชน การใชเครื่องชวยอานสำหรับเด็กที่
เปน LD ดานการอาน การใชเครื่องคิดเลขชวยสำหรับเด็กที่เปน LD ดานการ
คำนวณ เปนตน
รักษโลก รักษสิ่งแวดลอม รวมลดการใชทรัพยากรกระดาษ
สมัครสมาชิก “จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส ฉบับ ๔ สี” ที่ plearnnews@gmail.com
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∗ เด็กซน-สมาธิสั้น (ADHD-Attention Deficit /
Hyperative Discrder)
- พบราวรอยละ ๕-๖ ของเด็กวัยเรียน และพบใน
เด็กชายมากกวาเด็กหญิง
- เด็กสมาธิสั้นมีอาการบงชี้สำคัญ ๓ ประการ คือ
๑.สมาธิสั้นกวาเด็กอื่นในหลายสถานที่ หลายกิจกรรม
๒.ซุกซน อยูไมนิ่ง หรือพูดมาก ๓.ขาดความยับยั้งชั่งใจ หรือ
ทำโดยไมคิดใหรอบคอบ
- ภาวะสมาธิสั้นเกิดจาก ๒ สาเหตุ คือ ฐานการ
เลี้ยงดู การเรงเราหรือเรงรัดเด็กในดานตางๆ เชน เรงเรียน
เรงขอมูล เรียนพิเศษมาก เพราะโดยธรรมชาติแลวสมองจะ
เรียนรูและจัดเรียงขอมูลไดดีในบรรยากาศที่สบาย ผอนคลาย
แตในบรรยากาศที่เรงรัด เรงและอัดขอมูล สมองเด็กจะยอย
ขอมูลไมทัน ทำใหไมเขาใจ เรียนไมรูเรื่อง จึงไมสนใจเรียน
และเกิดภาวะสมาธิสั้น ความบกพรองของสมอง เกิดจาก
สมองสวนหนาผลิตสารโดปามีนออกมานอย ซึ่งสารโดปามีน
นี้เปนสารสื่อประสาทที่ชวยสรางสมาธิ
- ไมวาจะเกิดจากสาเหตุใด พอแมและครูควร
ทำความเขาใจ เพื่อชวยเหลือเด็กแตเนิ่นๆ การคัดกรองเด็ก
ตั้งแตอยูในวัยอนุบาล จะชวยใหพบเด็กที่มีปญหาและแกไข
ไดเร็ว แตหากปลอยใหอาการเนิ่นนานโดยไมไดรับการ
ชวยเหลือไปจนถึงวัยประถมปลายจะแกไขไดยาก

- ถาเด็กสมาธิสั้นจากการเลี้ยงดู การชวยเหลือ
อยางเหมาะสมตั้งแตวัยอนุบาลจะชวยแกไขอาการใหหายได
แตถาเกิดจากสาเหตุดานชีวภาพ การชวยเหลือเร็วจะชวย
บรรเทาอาการเมื่อขึ้นชั้นประถม
- เด็กสมาธิสั้นที่เกิดจากสาเหตุดานชีวภาพ ถา
ผูใหญไมเขาใจ แลวเด็กไมไดรับการฝกฝนเพียงพอ หรือ
ชวยเหลือไมดี ไมเหมาะสม เด็กมีแนวโนมจะเติบโตไปเปน
เด็กที่ตอตาน วิตกกังวล ทำผิดกฎหมาย ซึมเศรา ติดยา ฆา
ตัวตาย ฯลฯ
- สมาธิสั้นที่เกิดจากความบกพรองของสมองนั้น
เปนอาการติดตัวระยะยาว การใชยาอยางเดียวไมสามารถ
ชวยได เพราะยาเพียงชวยเพิ่มสมาธิ ชวยใหเด็กสามารถทำ
สิ่งที่อยากทำไดนานขึ้น แตยาไมสามารถชวยทำใหเด็กอยาก
เรียน ดังนั้นทุกฝายตองรวมมือกัน ปลายทางของการรักษา
เด็กสมาธิสั้นนั้นไมใชการรักษาใหหาย แตเพื่อใหเด็กมีความ
รูมากพอที่จะดำรงชีวิตอยูในสังคมได
นอกจากการบรรยายขางตนแลว ภายในงานการ
ประชุมในวันนั้นยังมีการแสดงของเด็กในโครงการเรียนรวม
การจัดแสดงนิทรรศการการจัดการเรียนรูในโครงการ ผลงาน
การเรียนรูของเด็กๆ ตลอดจนการแสดงทักษะความสามารถ
ดานตางๆ ของเด็กๆ ที่สะทอนใหเห็นถึงความสำเร็จของ
โครงการเรียนรวม ในการจัดระบบการชวยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพเด็กที่ตองการการชวยเหลือเปนพิเศษไดเปนอยางดี

กาวยางจากประถมตนสูประถมปลาย
ขอเชิญผูปกครองนักเรียนชั้น ๓ รวมงาน ̌เรียนรู...รูเรียนแบบเพลินพัฒนา : กาวยางจาก
ประถมตนสูประถมปลาย̍ เพื่อสรางความรูความเขาใจกอนเด็กจะกาวจากชั้นประถมตนสูชั้นประถมปลาย
ในปการศึกษาหนา เชน พัฒนาการตามวัยของนักเรียน การทำงานรวมกันเพื่อพัฒนานักเรียนของชวงชั้นที่ ๑ และ
ชวงชั้นที่ ๒ กิจกรรมสำหรับนักเรียนในการเปลี่ยนผานจากชั้น ๓ สูชั้น ๔ ตลอดจนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณระหวางคุณครูและผูปกครองเพื่อสรางความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน ในวันอังคารที่ ๑
มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ หองอเนกประสงคใหญ (ลานหินกรวด)

บัตรสมาชิกซีเอ็ด
นักเรียนเพลินพัฒนาทีต่ อ งการสมัครสมาชิกบัตรรานหนังสือซีเอ็ด
เพื่อใชเปนสวนลดในการซื้อหนังสือที่รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร (สวนลด ๑๐%
สำหรับหนังสือที่จัดพิมพโดยสำนักพิมพซีเอ็ด, สวนลด ๕% สำหรับ
หนังสือทั่วไป, งดสวนลดสำหรับวารสาร นิตยสาร) สามารถสมัครพรอมรับ
บัตรไดโดยไมมีคาใชจาย (นักเรียน ๑ คน ตอบัตร ๑ ใบ) ไดที่สวนกิจกรรม
พิเศษฯ อาคารเรือนอาหาร ตั้งแตวันนี้เปนตนไป สอบถามเพิ่มเติมโทร.
๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๖๑๐๑ คะ
๒
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̌Math Day̍คณิตคิดสนุก
วันศุกรที่ ๑๑ กุมภาพันธที่ผานมา บริเวณโถงชั้น ๑ และพื้นที่โดยรอบอาคารประถมตน คึกคักไปดวยนานากิจกรรมความรู
คณิตศาสตรในงาน ̌Math Day̍ กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูคณิตศาสตรที่คณะครูหนวยวิชาคณิตศาสตรรวมกันจัดขึ้นเปน
ประจำทุกป เพื่อเปนพื้นที่และโอกาสใหเด็กๆ ไดนำความรูดานคณิตศาสตรมาประยุกตใชจริง เรียนรูผานเกมคณิตศาสตรสนุกๆ ที่
คุณครูและพี่ๆ ชวงชั้นมัธยมจัดขึ้น ทั้งยังเปนการสรางบรรยากาศการเรียนรูหนวยวิชาคณิตศาสตร ใหเด็กๆ รูวาคณิตศาสตรนั้นไมใช
แคโจทย (ชวนงวง) บนกระดาน แตคณิตศาสตรนั้นสนุกสนาน (ได) และมีอยูในชีวิตประจำวันของเขานี่เอง

Math Exhibition : ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í
á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒË¹‹ÇÂÇÔªÒ¤³ÔµÈÒÊµÃ
¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¢ŒÍ¤Ô´´Õæ ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õè
ªÍº¤³ÔµÈÒÊµÃ áÅÐ¤Ó¤Á¢Í§¤ÃÙ
¤³ÔµÈÒÊµÃ
Math Art : ¾ÕèªÑé¹ÁÑ¸ÂÁ¡ÓÅÑ§ÊÍ¹¹ŒÍ§æ
¾Ñº¡ÃÐ´ÒÉà»š¹ÃÙ»ÊÒÁÁÔµÔ

Math Game : ¡ÒÃ¤Ò´¤Ðà¹¹éÓË¹Ñ¡
¢Í§à¹×éÍÊÑµÇ ¼Ñ¡ áÅÐ¼ÅäÁŒ
Math Food : ÍÒËÒÃÍÃ‹ÍÂæ
´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃÙŒ¤³ÔµÈÒÊµÃ

Math Game : áÁŒáµ‹ÅÇ´ÅÒÂº¹¡ÃÐà»‰ÒàÊ×éÍ
·ÕÁ¤ÃÙ¤³Ôµ¡çà»š¹â¨·Â·ŒÒ·ÒÂãËŒ¤Ô´

การสรางบรรยากาศการเรียนคณิตศาสตรที่สนุกสนาน เชน สื่อการเรียนรูที่หลากหลาย เกมที่ทาทาย และกิจกรรมที่เชื่อม
โยงสูชีวิตจริง จะทำใหเด็กมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน และเรียนรูคณิตศาสตรไดดียิ่งขึ้น เพราะบรรยากาศที่สนุก มีความสุข และการ
รูวาเรื่องนั้นสัมพันธกับชีวิต จะทำใหสมองของเด็กเรียนรูไดดี
ขอบคุณคุณครูหนวยวิชาคณิตศาสตร และคุณครูทุกทาน ที่รวมกันจัดกิจกรรม Math Day ใหเด็กๆ ไดเรียนรู
อยางทาทาย สนุกสนาน และมีความสุขเชนนี้คะ
๓

ชวงชั้นที่ ๑-๒ : เรียนรูเรื่องวันมาฆบูชา
เนื่องในวันมาฆบูชา
เมื่อปลายสัปดาหกอน คุณครู
ชวงชั้นที่ ๑ (๑๕ ก.พ. ๕๔)และ
ชวงชัน้ ที่ ๒ (๑๖ ก.พ.๕๔) ไดจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหเด็กๆ
ไดรูถึงความสำคัญของวันมาฆ
บูชา ซึ่งเปนวันสำคัญในศาสนา
พุทธ โดยมีพระอาจารยสมุทศักดิ์
ดา จากวัดกระจัง ซึ่งทางโรงเรียน
นิมนตมาสอนวิชาพุทธศาสนาและความดีงามใหกบั เด็กๆ เปนประจำทุกวันสัปดาห เปน
ผูอ ธิบายใหความรู มีใจความสำคัญดังนี้
วันมาฆบูชาในสมัยพุทธกาลเปนวันที่มีเหตุการณเกิดขึ้นพรอมกัน ๔ ประการ
คือ ๑.เปนวันที่พระจันทรเต็มดวงเสวยมาฆฤกษในเดือนสาม ๒.พระสงฆ ๑,๒๕๐ องค
มาเขาเฝาพระพุทธเจาโดยมิไดนัดหมาย ๓.พระสงฆทุกองคลวนเปนเอหิภิกขุอุป
สัมปทา คือ ไดรับการอุปสมบทจากพระพุทธเจาโดยตรง และ ๔.พระสงฆทั้งหมดนี้ลวน
เปนพระอรหันต ในวันนั้นพระพุทธเจาไดตรัสสอนโอวาทปาฏิโมกข กลาวถึงหลักคำ
สอนอันเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา และเปนหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล
นั่นคือ ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจใหบริสุทธิ์
ในวันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนจะประกอบพิธีตางๆ เพื่อบูชามาฆฤกษ
ประกอบดวยเครื่องบูชา ๓ ประการ คือ ธูป บูชาพระปญญาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ

และพระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจา เทียน
บูชาพระธรรมและพระวินัย ดอกไม บูชาพระ
สงฆ โดยมีความหมายวา แมดอกไมจะมาจาก
หลายที่หลายแหลง แตเมื่อมารวมกันก็เปน
ดอกไมที่สวยงาม เฉกเชนหมูสงฆจากหลายถิ่น
ที่ แตเมื่อรอยเรียงกันดวยพระธรรมวินัยก็เกิด
เปนหมูสงฆที่งดงาม
หลังจากใหความรูเด็กๆ แลว พระ
อาจารยสมุทศักดิ์ดาไดนำคุณครู ผูปกครอง
และเด็กๆ รวมประกอบพิธีเวียนเทียน เพื่อบูชา
พระรัตนตรัย อันเปนพิธีกรรมสำคัญในวันมาฆ
บูชา วันแหงความรักของชาวพุทธ ดังรับสั่งของ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๕ ที่วา
̌ถาจะถือวามีวันแหงความรัก ก็ตองถือ
วันมาฆบูชา วันที่พระพุทธเจาทรงประกาศ
ความรักอันบริสุทธิ์สูงสง̍นั่นคือ ความ
รักความเมตตาตอเพือ่ นรวมโลกและตัวเอง

ภาคสนามชั้น ๓ : ยอนรอยทรัพยากร สะทอนคุณคา จากปาเขาใหญ
วันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ คุณครูชวงชั้นที่ ๑ นำโดยคุณครูตติยา มุงธัญญา (ครูกอย) ไดพานักเรียนชั้น ๓
ทั้ง ๔ หอง (รวม ๙๒ คน) ออกภาคสนามบูรณาการ ๘ สาระวิชา (หนวยวิชามานุษกับโลกเปนแกนหลัก) ในเรื่อง ̌ยอน
รอยทรัพยากร สะทอนคุณคา จากปาเขาใหญ̍ ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ และแหลงน้ำผุดหมูบานทาชาง อำเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนไดเห็นถึงความหลากหลายและความสำคัญของทรัพยากร
ธรรมชาติ ความสัมพันธเชื่อมโยงกันและกันของทรัพยากรธรรมชาติแตละชนิด ที่มาของการเกิดทรัพยากรธรรมชาติ วิธีการ
จัดการและผลของการจัดการ ปญหาการจัดการทรัพยากรในพื้นที่เขาใหญ และตัวอยางการแกปญหาการ
จัดการทรัพยากร ตลอดจนรูจักวิธีการจัดการทรัพยากรและจัดการตนเองอยางเหมาะสม
การออกภาคสนามในครั้งนี้ เด็กๆ ไดสัมผัสถึงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณของปาเขาใหญ
ผานการทำกิจกรรมตางๆ เชน การเดินปาในเสนทางศึกษาธรรมชาติหนองผักชีเปนระยะทาง ๔.๓ กิโลเมตร
การสำรวจทรัพยากรรอบบริเวณที่พัก การฟงเรื่องเลาจากเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญถึงผลกระทบที่
เกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมสองสัตวยามค่ำคืน การตื่นมาดู
ปาตื่นและนกชนิดตางๆ ยามรุงเชา และอำลาเขาใหญดวยกิจกรรมยิงลูก
กระสุนเมล็ดพันธุเพื่อปลูกตนไมตนใหมๆ เพิ่มใหกับปาเขาใหญและโลกใบนี้
̌การไดไปสัมผัสกับปาจริงๆ ทำใหเด็กๆ เห็นคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ รูวาปาไมมีความสัมพันธและสำคัญกับชีวิตเขา
อยางไร ทุกคนตางบอกเปนเสียงเดียวกันวาจะรวมดูแลธรรมชาติและ
ปาไม เพื่อใหปาเขาใหญทำหนาที่เปนออกซิเจนของโลกตอไป̍
คุณครูตติยากลาวถึงความประทับใจของการพาเด็กๆ ออก
ภาคสนามในครั้งนี้
๔
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ชวงชั้นที่ ๒ : เรียนรูเรื่องเพศศึกษาในวัยเรียน
หมอสุกมลมีความเชี่ยวชาญและมีวาทศิลป สวนเด็กๆ ชั้น ๖ นั้น
ยังขึ้นอยูกับวุฒิภาวะของแตละคน บางคนที่เขาวัยรุนแลวก็จะ
เกิดประโยชนชัด สวนยังเด็กอยู ฟงแลวก็สามารถเก็บเปนขอมูล
ใชในเวลาอันใกล สวนเด็กๆ ชวงชั้นมัธยมตนที่ขอเขารวมฟงดวย
นั้นคิดวาเกิดประโยชนเต็มที่คะ̍ คุณครูปรางอุษา ตันติอนันท
กุล หัวหนาชวงชั้นที่ ๒ กลาว

งานแนะแนวชวงชั้น ๒ ไดจัดโครงการอบรมเรื่อง
“เพศศึกษาในวัยเรียน” ขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ
๒๕๕๔ โดยเชิญ นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล หัวหนาหนวยจิตเวช
โรงพยาบาลพญาไท ๒ ซึ่งเปนพิธีกรรายการโทรทัศนและ
วิทยากรบรรยายเรื่องจิตเวชและเพศศึกษาในวัยรุน มาเปน
วิทยากรบรรยายสรางความรูความเขาใจกับนักเรียนชั้น ๖
และนักเรียนชั้น ๗-๙ ที่ขอเขารวมฟงดวยในหัวขอเรื่อง
“เรียนรูเรื่องรัก...รูจักเรื่องเพศศึกษา” เพื่อใหนักเรียนมี
ความเขาใจในเรื่องพัฒนาการทางเพศตามวัยและมี
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม มีความสามารถในการจัดการ
สถานการณที่เกี่ยวของ เชน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ
ปฏิเสธ ทักษะการตัดสินใจและแกปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ
เปนตน ตลอดจนมีคานิยมในเรื่องเพศที่เหมาะสมสอดคลอง
กับสังคมและวัฒนธรรมไทย และการบรรยายในหัวขอเรื่อง
“เลี้ยงลูกใหดี...มีวัคซีนใจ” สำหรับผูปกครองนักเรียนชั้น
๔-๖ เพื่อสรางความรูความเขาในพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลง
ไปเมื่อลูกเขาสูวัยรุน และมีเทคนิควิธีนำไปใชเปนแนวทางใน
การสื่อสารกับลูกวัยรุนไดอยางเหมาะสม

“วัคซีนทางใจ” ๓ ประการ ที่ตองพัฒนาตั้งแตวัยเด็กชั้น
ประถมและตองชัดเจนมากในชวงมัธยม เพื่อใหเด็กเติบโตเปน
ผูใหญที่มีความพรอมในการดำเนินชีวิต ไดแก
๑.ความนับถือตนเอง (Self-esteem) คือการตระหนักรูใน
คุณคาที่มีในตนเอง นำไปสูความภาคภูมิใจ
๒.วุฒิภาวะ (Maturity) คือความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ
หรือควบคุมอารมณความตองการของตนเอง

๓.การแสวงหาความสุขในชีวิต ความสุขมีรูปแบบที่
หลากหลาย แบงเปน ๓ ระดับ เรียกวา “๓ ระดับของความสุข
จากสนุกสูสงบ” คือ
∗ ความสนุกสนานจากกิจกรรมบันเทิง
∗ การเสพสุนทรีภาพของงานศิลปะ
∗ ความสงบสบายจากการใกลชิดธรรมชาติ

̌โครงการอบรมนี้ชวงชั้น ๒ จัดเปนครั้งแรก
เนื่องจากสังเกตเห็นถึงความจำเปนของเด็กในชวงชั้นที่ ๒ ที่
เริ่มมีภาวะวัยรุน อยากรูอยากเห็น สนใจเรื่องหนุมสาว คุณครู
ชั้น ๖ และคุณครูแนะแนวจึงไดรวมกันจัดการอบรมใหความรู
ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือสำหรับเด็กในการตัดสินใจเรื่อง
รักและเพศศึกษาในอนาคต ซึ่งพบวาไดผลดีมาก ดวยตัวคุณ

บางสวนจากบทความเรื่อง “วัคซีนทางใจ...ในวัยรุน”
โดย นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล
๕

ผมเคยอานพบวามีการแบงความรักเปน ๔ แบบ
เทียบกับการวัดผลการสอบของนักศึกษาเรียกวาเปน
“ความรัก ๔ เกรด” คือ
เกรด ๑ - รักใครใฝกามา (Lust)...
ตองการเพียงแคมกี ารสัมผัสสัมพันธ แตไมตอ งการความผูกพัน
เกรด ๒ - รักปรารถนามาคูกัน (Eros)...
มีความผูกพัน อยูใกลใจเปนสุข - อยูไกลใจคิดถึง แตมีผลขาง
เคียงตามมาคือการยึดถือเปนเจาเขาเจาของ ที่เรียกวาความ
หึงหวง
เกรด ๓ - รักปนแบงความสุข(WellWish)...
เกรดนี้มีการพัฒนา เปลี่ยนจากความหึงหวงมาเปนหวงใย
ใสใจในความรูสึกของอีกฝายหนึ่ง แตก็ยังมีความคาดหวังให
คนรักทำในสิ่งที่ตนพึงพอใจ
เกรด ๔ - รักยอมทุกขเพื่อสุขเธอ (Devoted
Love)...เปนความรักแบบอุทิศ เชน ความรักของพอแมที่มีตอ
ลูก มีองคประกอบที่สำคัญคือความหวังดีและเสียสละ (หรือ
ปลอยวาง)

ความรักเกรด ๔ ซึ่งถือวาเปนรักอันสูงสุดนั้น ในทาง
พุทธศาสนาเรียกวา “พรหมวิหารธรรม ๔” คือ เมตตา กรุณา
มุทิตา และอุเบกขา
บางสวนจากบทความเรื่อง “เรื่องรักเรื่องใคร...ในวัยรุน”
โดย นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล
ความเห็นบางสวนของผูปกครองที่เขารวมฟง
การบรรยายในครั้งนี้
̌ไดรับความรูและความเขาใจในชีวิตวัยรุนมาก
ขึ้น และมองเห็นวาบางครั้งสิ่งที่เราตามใจและปฏิบัติกับลูก
ยังไมถูกตอง ไมสมควร และตองแกไข̍
̌ไดขอคิดและความรูมากๆ เลย เหมาะกับ
สภาวะปจจุบันที่เผชิญและคุยกับลูก̍
̌ไดเรียนรูวิธีการจัดการกับลูก พรอมๆ กับการ
สรางลักษณะนิสยั ทีจ่ ะเปนวัคซีนปองกันลูกเมือ่ เขาเติบโตขึน้ ̍

ชวงชั้นมัธยม : ชื่นชม-ชื่นใจ

รายชื่อนักเรียนที่ไดรับประกาศเกียรติบัตร

ในภาคเรียนนี้ คุณครูชวงชั้นมัธยมไดพานักเรียนไปรวม
แสดงทักษะและความสามารถในการแขงขันรายการตางๆ ที่
หนวยงานภายนอกจัดขึ้น คือ การประกวดวาดภาพเนื่องใน
โอกาสวันครู ๒๕๕๔ จัดโดยคุรุสภา และงานมหกรรมการศึกษา
เอกชน สูความเปนเลิศ เทิดไทองคราชัน ณ อิมแพ็คเมืองทอง
ธานี ระหวางวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ที่ผานมา นอก
เหนือจากประกาศนียบัตรและรางวัลที่เปนขวัญกำลังใจแลว การ
ออกไปรวมการแขงขันภายนอกโรงเรียนเชนนี้ยังทำใหเด็กๆ มี
โอกาสแสดงความสามารถ ไดพัฒนาตนจากการรับรูความ
สามารถของนักเรียนคนอื่นๆ ไดรูจักเพื่อนใหม และไดรับ
ประสบการณอันนาประทับใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล

ชั้น

ด.ญ.โสภิสา จิระศิริโสภณ (ฟอง)

๗/๑

ด.ญ.กัญจน์ธิดา ฉัตรไมตรี (มีมี่)

๗/๒

ด.ช.ภูริณัฐ สุทธิพร (สมาร์ท)

๗/๒

ด.ญ.ธนภรณ์ เกรียงยุทธภูมิ (ป่าน)

๗/๒

ด.ญ.ชัญญา ศิริโหราชัย (แพน)

๗/๒

ด.ญ.วริศรา งานสถิล (กิ๊ฟ)

๗/๒

ด.ช.ณภัทร กองรัตนานันท์ (วิน)

๗/๒

ด.ช.ถกลเกียรติ มโนรถกุล (วิน)

๗/๒

น.ส.ฐิติรัตน์ สิริภัทรวณิช (ฟ้า)

๑๐

น.ส.วิสิณีย์ ชาญวิทยาพัชร์ (ยูนีค)

๑๑

น.ส.ศิรดา จันทร์รุจิพัฒน์ (แนน)

๑๑

“วัตถุประสงคหลักที่พานักเรียนออกไปแขงขันภายนอก
โรงเรียนก็เพื่อใหเขาไดคนพบศักยภาพภายในตนเอง ไดพัฒนา
ทักษะการเขาสังคม ไดรวมแลกเปลี่ยนกับเพื่อนใหมๆ ซึ่งมีคา
มากกวารางวัลที่เปนเพียงผลพลอยได” คุณครูธัญลักษณ ตรีรยา
ภิวัฒน (ครูวิ) คุณครูหนวยวิชาแสนภาษา ชวงชั้นมัธยม กลาวถึง
วัตถุประสงคของที่พาเด็กๆ ไปรวมการแขงขันในครั้งนี้

การประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู ๒๕๕๔
และงานมหกรรมการศึกษาเอกชน
๖

งานมหกรรมการศึกษาเอกชน สูความเปนเลิศ เทิดไทองคราชัน
รายชื่อนักเรียนที่ไดรับรางวัลในงานมหกรรมการศึกษาเอกชนฯ

การแขงขันประกอบอาหาร รอยยำตามใจ
ชื่อ-สกุล

ชั้น

รางวัล

ด.ญ.วริษฐา ธาราธิคุณเดช (มิ้นท)

๗/๒

เหรียญทอง

น.ส.ณิชา จุฬาลักษณานุกูล (หญิง)

๑๑

เหรียญเงิน

น.ส.ศิรดา จันทรรุจิพัฒน (แนน)

๑๑

เหรียญเงิน

การแขงขันการเกลาผมแฟนซี
ชื่อ-สกุล
น.ส.ฐิติรัตน สิริภัทรวณิช (ฟา)

ชั้น

รางวัล

๑๐

เหรียญทอง

การแขงขันวาดภาพระบายสีรุนอายุ ๑๐-๑๒ ป
ชื่อ-สกุล

ชั้น

รางวัล

คุณครูลกั ษิกาพร รมยะสมิต (ครูออ ย) คุณครูที่
ปรึกษาผูพ านักเรียนไปรวมการแขงขันในครัง้ นีบ้ อกเลาถึง
ด.ช.ภูริณัฐ สุทธิพร (สมารท)
๗/๒
เหรียญทองแดง การแขงขันประกอบอาหาร “รอยยำตามใจ” วา การแขงขัน
ครั้งนี้มีโจทยใหทำอาหารประเภทยำอะไรก็ไดคนละ ๑
ด.ญ.วราลี สังขะวัฒนะ (มิ้นท)
๗/๑
ชมเชย
เมนู โดยมีกรรมการจากสถาบันสอนทำอาหารชื่อดังอยาง
การแขงขันวาดภาพระบายสีรุนอายุมากกวา ๑๕
เลอ กอรดอง เบลอ และอาจารยยิ่งศักดิ์ มาเปนกรรมการ
ตัดสิน เกณฑการใหคะแนนพิจารณาจากรสชาติ และ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
รางวัล
ความคิดสรางสรรคเปนหลัก
“ครูมเี วลาเตรียมตัวใหเด็กๆ ฝกทำอาหารเพียง
น.ส.ฐิติรัตน สิริภัทรวณิช (ฟา)
๑๐
ชมเชย
แค ๒ วัน แตเด็ก ๆ ของเราก็สามารถควารางวัลมาได จากผู
น.ส.วิสินีย ชาญวิทยาพัชร (ยูนีค)
๑๑
ชมเชย
เขารวมแขงขันกวา ๒๐ คน” คุณครูลักษิกาพร กลาว
“รูสึกสนุกกับการเขารวมแขงขันในครั้งนี้มาก เพราะชวยใหไดเปดหูเปดตา สิ่งที่ทำใหชนะใจกรรมการนาจะอยูที่การใชความคิด
สรางสรรคจากการนำผลไมอยางสมมาปรุงกับกุง โดยมีเคล็ดลับความอรอยอยูที่การเลือกวัตถุดิบสด สะอาด และการปรุงที่นำกุงมาลวก
คลุกกับสมจีนและเครื่องยำ แลวใชซีอิ๊วขาวแทน น้ำปลาเพื่อไมใหคาว เพิ่มความหอมนารับประทานดวยการโรยใบสะระแหนและผักชี”
ด.ญ.วริษฐา ธาราธิคณ
ุ เดช (มิน้ ท) เจาของเหรียญทองจากเมนู “ยำกุงสดสม” บอกเลาถึงความประทับใจ
ด.ญ.โสภิสา จิระศิริโสภณ (ฟอง)

๗/๑

เหรียญทองแดง

ชวงชั้นมัธยม : เทศกาลมโนรมห
ขอเชิญนักเรียน คุณครู และผูปกครอง รวมงาน ̌เทศกาลมโนรมห̍เวทีการสอบความสามารถดานนาฏศิลปและการ
แสดงของนักเรียนชวงชั้นมัธยม ซึ่งเปนสาขาหนึ่งของหนวยวิชาแสนภาษาบูรณาการกับหนวยวิชาดนตรีชีวิต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ฝกฝนนักเรียน “วัยรุน” ใหเกิดทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน และทักษะความรู สามารถกำกับตนเองได มีสมาธิจดจอกับสิ่งที่ทำ และ
ทำงานรวมกับผูอื่นไดดวยความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ของตนเอง ทั้งยังชวยฝกทวงทาบุคลิกของนักเรียนอีกดวย โดยการจัดการ
สอบดวยการแสดงบนเวทีจริง มีผูชมจริง และไดทรงเครื่องจริงนี้ ไมไดมีเปาหมายใหเกิดความอลังการเทานั้น แตการ “ขึ้นเวที” จะทำ
ใหนักเรียนไดรับประสบการณที่แตกตางจากการจัดแสดงในหองเรียน
เทศกาลมโนรมยจะมีขึ้นในวันศุกรที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ สนามหญาใหญ หนาอาคารประถม
ตน บัตรราคา ๒๐๐ บาท/ที่นั่ง ซื้อบัตรและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่คุณครูแพท สวนกิจกรรมพิเศษฯ อาคารเรือนอาหาร
โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๖๑๐๑
๗

มหกรรมดนตรีชีวิต
ยามเย็นหลังเวลาเลิกเรียนของวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธที่ผานมา บริเวณลาน
นาฬกาแดดริมสนามรักบี้ฟุตบอล หนาแนนไปดวยผู
ชมทั้งเด็กๆ คุณครู บุคลากร และผูปกครอง ที่มารวม
ชมการแสดงดนตรีในงาน ̌มหกรรมดนตรีชีวิต̍
เวทีแสดงความสามารถดานดนตรีของชาวเพลินพัฒนา
ในรูปแบบการรวมวงออเคสตรา วงคอรัส และวงดนตรี
ของนักเรียน ดวยมุง หมายจะสรางกลุม ผูฟ ง ทีม่ คี วามรักความเขาใจในดนตรีผา นกิจกรรมดนตรีตา งๆ และสรางสุนทรียะทางดนตรีใหเกิดขึน้ ใน
ชุมชนเพลินพัฒนา
ในวันนั้นเปดงานดวยเสียงเพลงเพราะๆ ของนักเรียนจากชมรมดนตรี
เพื่อชีวิตชวงชั้นที่ ๒ การแสดงรวมวงเพื่อการสอบในหนวยวิชาดนตรีชีวิตของ
นักเรียนชั้น ๘ ในเพลง Pachelbel’s Canon อำนวยเพลงโดยคุณครูสมโภชน มั่ง
สาคร และชั้น ๗/๑ ในเพลง Kangaroo, Kecskemet Canon และเอกเขนก
อำนวยเพลงโดยคุณครูขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท จากนั้นก็ถึงเวลาที่หลายคนรอ
คอย นั่นคือ การขับรองประสานเสียงของวงสวนผักคอรัส (Suanpak Chorus)
และวงเพลินพัฒนาฟลฮารโมนิกออรเคสตรา (Plearnpattana Philharmonic
Orchestra) วงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวกันของครอบครัวเพลินพัฒนาผูมีใจรัก
ในเสียงดนตรีในโครงการ Plearnpattana Philharmonic Project ซึ่งสรางความ
ประทับใจและเรียกเสียงปรบมือจากผูชมกึกกอง กอนจะปดงานดวยการมอบเวทีให
นักเรียนไดมาแสดงความสามารถดานดนตรีตามที่แตละคนถนัด สงทายใหค่ำคืนนั้น
อบอวลไปดวยเสียงเพลงและความสุขของทุกคนในงาน ไมวาจะเปนผูชม นักรอง นัก
ดนตรี และที่จะลืมกลาวถึงไมไดคือ ทีมคุณครูดนตรีชีวิตผูอยูเบื้องหลังงานมหกรรมดนตรี
ชีวิตในครั้งนี้ ไดแก คุณครูวชิรวิชญ ปญญาลักษณ (Conductor) คุณครูสมโภชน มั่ง
สาคร (Conductor) คุณครูขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท (Conductor) และคุณครูตนเถา
ชวยประสิทธิ์ (ผูเรียบเรียงเสียงประสาน)

̌ผมมีความรูสึกชื่นชมและยินดีกับการจัดการแสดง
ในครั้งนี้ และเปนพิเศษกับวง Plearnpattana Philharmonic
Orchestra และวง Suanpak Chorus วงที่เปรียบเสมือนเวทีใน
ชีวิตจริงที่นักเรียนจะสามารถเรียนรูการทำงาน และใชความ
สามารถตัวเองไดเยี่ยงมืออาชีพ”
คุณทนง โชติสรยุทธ ผูอำนวยการโรงเรียน

ของทุกคนมีผลตอวง ตองผานอุปสรรคและตอสูกับตัวเองไมนอย
จนออกมาเปนผลงานในวันนี̍
้ 
คุณครูวีณา วองไววิทย (ครูสม)
รองผูอำนวยการ ฝายสำนักอำนวยการ

̌เปาหมายของการเรียนหนวยวิชาดนตรีชีวิตสำหรับ
นักเรียนมัธยมฯ คือการนำดนตรีมาเปนเครือ่ งมือหนึง่ ในการพัฒนา
นักเรียน เพือ่ พัฒนาทักษะทัง้ ๓ ดาน กลาวคือ นอกจากจะมีทกั ษะ
ดานดนตรีพื้นฐาน คือการอานโนต การเปลงเสียง และการฝกฟง
(ear training) ที่แมนยำและซับซอนขึ้น นักเรียนยังไดพัฒนา
ทักษะชีวิต และทักษะการทำงาน เชน การกำกับตนเอง การเรียน
รูท จี่ ะทำงานกับครูฝก และวาทยากร การทำงานเปนทีมและรวมกับ
ผูคนที่หลากหลาย ซึ่งตองอาศัยการ “ฟง” และการสังเกตกัน การ
ใหอภัยและใหโอกาสกันและกัน เปนตน”
ดร.บงกช เศวตามร (ครูตน) ครูใหญฝายมัธยมฯ


̌วง Plearnpattana Philharmonic Orchestra และ
สวนผักคอรัส เกิดขึ้นจากกลุมนักเรียน ผูปกครอง และครูจำนวน
หนึ่ง ที่มีใจรักในดนตรี และมีทักษะพอเลนเครื่องดนตรีไดบาง
ขับรองไดบาง มารวมกอตั้งวงดวยกัน โดยโรงเรียนไดเชิญ
คณาจารยจากมหาวิทยาลัยหลายแหงมาชวยฝกซอมและเรียบ
เรียงเพลงขึ้นใหเปนการเฉพาะ เพื่อใหนักดนตรีมือใหมของพวก
เราไดมีโอกาสรวมวงดวยกัน... นักดนตรีเด็กๆ ไดฝกและเรียนรูไป
พรอมกับพี่ๆ คุณครู และพอแม ฝกทั้งทักษะทางดนตรีและการ
กำกับตัวเองเหมือนสมาชิกวงทีเ่ ปนมืออาชีพจริงๆ...เพราะการเลน
๘

เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสรางทำ
ของหาย...ไดคืน

ไวโอลินที่ถูกลืมทิ้งไวหลายป ใครเปนเจาของ
มารับไดที่สวนกิจกรรมพิเศษ

เสนอแนะ :คุณแมประสบปญหาคือ เมือ่ ลูกลืมของไว ของมักจะหาย ติดตามกลับไมได
แมวา เราจะพยายามตรวจสอบตามจุดของหาย แจงคุณครูประจำชั้นหรือครูชวงชั้นเพื่อติดตาม
ของแลวก็ตาม ของที่หายก็มีการติดชื่อไวทั้งสองชิ้น คุณแมเองไดเตือนลูกใหมีความรอบคอบ
มากกวานี้ แตก็รูสึกไมคอยสบายใจจริงๆ คะ เพราะคุณแมคาดหวังวาปญหานี้ไมนาจะเกิดขึ้น
หรือเกิดขึ้นนอยมากในสังคมเพลินพัฒนา ดูเหมือนเราไววางใจอะไรไดนอยลงคะ

ตอบ : โรงเรียนขอบคุณคุณแมมากคะที่เสนอแนะเขามา โรงเรียนจัดระบบดูแลเรื่อง
ของหายไวเบื้องตนดังนี้ ถามีการพบสิ่งของที่มีผูวางลืมทิ้งไว ใหนำมาสงที่คุณครูเพื่อ
รวบรวมไวที่เลขาฯ ชวงชั้นนั้นๆ เมื่อครบ ๑ สัปดาหแลวยังไมมีใครมาแจงขอรับคืน
ทางชวงชั้นจะสงสิ่งของดังกลาวไปรวบรวมไวที่จุดของหาย (Lost and Found) บริเวณ
ชั้นวางของหนาหองสวนกิจกรรมพิเศษฯ อาคารเรือนอาหาร ซึ่งผูปกครองและเด็กๆ
สามารถไปติดตามสอบถามไดคะ อยางไรก็ตามอาจมีบางทานไมทราบระบบการ
จัดการเรื่องของหาย หรือชวยนำสิ่งของไปเก็บไวในสวนใดสวนหนึ่งของโรงเรียนแลว
ลืม ทำใหของชิ้นดังกลาวไมไดเขาสูระบบ จึงไมสามารถติดตามได ทั้งนี้โรงเรียนจะ
ทบทวนเรื่องระบบจัดการของหายใหรัดกุมยิ่งขึ้น และประชาสัมพันธใหชาวเพลิน
พัฒนารับทราบมากขึ้นคะ

๙
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สานสัมพันธอนุบาล และชั้น ๑
องคกรครอบครัวเพลินพัฒนาขอเชิญชวนเด็กๆ และผูปกครองชวงชั้นอนุบาล - ชั้น ๑ รวมงาน ̌สานสัมพันธอนุบาล
และชั้น ๑̍ งานประเพณีสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันของครอบครัวเพลินพัฒนา ภายในงานประกอบดวยกิจกรรม
สนุกสนานสำหรับเด็กๆ และผูปกครองมากมาย อาทิ กิจกรรมสันทนาการ บานลม การแสดงกลางแจง และการรับประทานอาหาร
รวมกัน ในวันเสารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา๑๔.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ สนามรักบี้ฟุตบอล โถงชั้น ๑ อาคารประถมตน ลานนาฬกา
แดด และสนามบาสเกตบอล ซื้อบัตรเขารวมงานไดแลววันนี้ที่ ส.ส.ของหองคะ
คายคณิตศาสตรสำหรับนักเรียนชวงชั้นที่ ๑ และ ๒
รุนที่ ๑ ๒๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔
คาลงทะเบียน คนละ ๔,๐๐๐ บาท
รุนที่ ๒ ๒ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๔
(สำหรับบุคคลภายนอก คนละ ๔,๘๐๐ บาท)

ชวนรวมบริจาคโลหิต
ขอเชิญชาวเพลินพัฒนารวมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ในวันพุที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐-๑๔.๓๐ น.
ณ หองอเนกประสงคใหญ โรงเรียนเพลินพัฒนา ลงชื่อบริจาคโลหิตไดที่สวนกิจกรรมพิเศษ หรือสอบถามเพิม่ เติมไดทีค่ ุณครูแพท
โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๖๑๐๑
คุณสมบัติของผูที่จะบริจาคโลหิต
• อายุระหวาง ๑๗-๖๐ ป บริบูรณ
• น้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัมขึ้นไป
• สุขภาพทั่วไปสมบูรณดี ไมมีประวัติเปนโรคตับอักเสบหรือดีซาน
• ไมเปนไขมาเลเรียในระยะ ๓ ปที่ผานมา
• ไมอยูในระหวางทานยาแกอักเสบในระยะ ๗ วันที่ผานมา
• งดการบริจาคโลหิตสำหรับสตรีที่อยูในระหวางการมีประจำเดือนหรือตั้งครรภ
รภ
• นอนหลับใหเพียงพออยางนอย ๖ ชั่วโมง และดื่มน้ำ ๓-๔ แกว กอนบริจาคโลหิ
โลหิต

คายซีเอ็ดที่โรงเรียนเพลินพัฒนา
คาย
วิทยาศาสตรการบิน
(อายุ ๘-๑๕ ป)
Kiddy Rover รถมหัศจรรยไมมีวันชน
(อายุ ๘-๑๕ ป)
Brain - based learning Camp
(อายุ ๘-๑๕ ป)
คายนักถายภาพรุนเยาว
คายนักประดิษฐหุนยนต
(๑๐-๑๕ ป)

คาลงทะเบียน
(บาท)
๔,๕๐๐
๓,๒๐๐
๙๙๐
๑,๕๐๐
๕,๖๐๐

วันที่-เวลา
วันที่ ๓-๕ พ.ค.๕๔
๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๙-๑๐ พ.ค.๕๔
๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.
วันที่ ๙-๑๐ พ.ค.๕๔
๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.
วันที่ ๑๑-๑๒ พ.ค.๕๔
๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.
วันที่ ๑๑-๑๒ พ.ค.๕๔
๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.

สถานที่

อาคารประถมปลาย

คาลงทะเบียนของทุกคาย รวมอาหารกลางวัน และอาหารวางเชา-บาย สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ไดที่คุณครูแพท สวนกิจกรรมพิเศษ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๖๑๐๑, ๖๑๐๒
๑๐
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