รวมสถานที่เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติปี 52
8 ม.ค. 2552
ศูนย์วิทย์ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็ก ประจำปี 2552
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)
ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำเด็กและเยาวชนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 52 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2552
ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ภายในงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติวิทยา
และพลังงาน ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมสนุกกับเกมและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
อาทิ"วัดแวววิทย์" ของ สสวท. ถ่ายภาพครอบครัวสดใส กับฟูจิ ครอบครัวสนุกกับ Paper Toy
พร้อมชมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม การแสดง Science Show
ละครสำหรับเด็กเล็กเรื่อง "ปลาเพื่อนรัก" ชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ จาก History Channel นอกจากนี้
ยังจัดการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง ชุดใหม่เรื่อง นิทานดาววันเด็ก ในห้องฉายดาวด้วย ซึ่งเด็ก ๆ
สามารถร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ทุกอาคารได้ฟรี และมีของรางวัลแจก
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โทร. 0 2391 0544

“เดกซ์” ร่วมฉลองต้อนรับเทศกาล “วันเด็กแห่งชาติ” พร้อมจัดงานใหญ่ “มาสค์ไรเดอร์
คาบูโตะ แคสท์ ออฟ โชว์” บินตรงจากประเทศญี่ปุ่น
บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จำกัด ร่วมฉลองและต้อนรับเทศกาล “วันเด็กแห่งชาติ” จัดงาน
“มาสค์ไรเดอร์ คาบูโตะ แคสท์ ออฟ โชว์” เตรียมพบการแสดงโชว์สุดมันส์จาก “มาสค์ไรเดอร์ คาบูโตะ”
ผนึกกำลังกับ “มาสค์ไรเดอร์ กาแทค” ต่อสู้ปะทะกับเหล่าร้าย และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย
โดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-11 มกราคม 2552 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
แจ้งวัฒนะ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dexclub.com งานนี้เข้าชมฟรีตลอดงานจ้า.......

วันเด็กปีฉลู ชวนคุณหนูๆ มาทำบุญ เล่นเกมมันๆ ที่รอยัลการ์เด้นพลาซ่า
(เจริญนคร)นำของเล่นเก่า หนังสือเก่า เผื่อใจไปให้น้องๆ ที่ขาดแคลน ณ.
ศูนย์เมอร์ซี่รับของขวัญฟรีมากมาย

รอยัล การ์เด้น พลาซ่า (เจริญนคร) จัดงานเพื่อคุณหนูๆ น้องๆ วันเด็กปีนี้ ด้วยธีมงาน “RGP Children
& Sharing Day 2009” ชวนมาเล่นสนุก ลุ้นรับรางวัล พร้อมของขวัญฟรีไม่อั้น เพียงแต่น้องๆ ใจดี เป็นเด็กดี
ช่วยกันนำหนังสือเก่า ของเล่นเก่า มาบริจาคเป็นของขวัญปันสู่น้องๆ ที่ศูนย์เลี้ยงเด็กกำพร้า เมอร์ซี่
เรียนรู้ความสุขใจจากการให้แล้วยัง สามารถใช้เป็นบัตรเข้างานได้ฟรีอีกด้วย พบกันวันเสาร์ที่ 10 มกราคม นี้
ที่รอยัลการ์เด้นพลาซ่า ถนนเจริญนคร จ้า

เทศบาลเมืองสัตหีบ ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552
เทศบาลเมืองสัตหีบ โดยนายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสัตหีบและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ ขอเชิญเยาวชนอำเภอสัตหีบ
เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2552 ณ.ลานตลาดสหชัย สัตหีบ ก.ม.1
ตั้งแต่เวลา 16.00 - 22.00 น. ร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย

กองทัพอากาศจัดงานวันเด็กแห่งชาติโชว์แสนยานุภาพทางอากาศเต็มพิกัด
วันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กองทัพอากาศ
ขอเชิญเยาวชนและผู้สนใจร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๕๒ ณ
บริเวณลานจอดอากาศยานคลังสินค้าท่าอากาศยาน ดอนเมือง, พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง
และในที่ตั้งโรงเรียนการบินฯ และกองบินต่างจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
บริเวณลานจอดอากาศยานคลังสินค้าท่าอากาศยานดอนเมือง

เที่ยวงานวันเด็กที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญน้องๆ ในชุมชนชินเขต - หลักสี่
และลูกหลานบุคลากร มธบ. ร่วมงาน "เด็กเอ๋ยเด็กดี เที่ยวงานวันเด็กปีนี้ ที่วิทยุชมชน มธบ."
มาร่วมกันจัดรายการวิทยุแบบสดๆ เล่นเกมส์สนุกๆ และสัมผัสกิจกรรมหลากหลาย
พร้อมแจกกลับบ้านมากมาย เสาร์ที่ 10 มกราคม 2552 เวลา 10.00 น. - 15.00 น. พบกันได้ที่ สถานีวิทยุชุมชน
มธบ. อาคาร 8 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันเด็กปีนี้ ริบลีส์ บีลีฟอิทออนอท ชวนน้องๆ หนูๆเที่ยวชมในราคาพิเศษ
ฟรีผจญภัยเขาวงกตและชมภาพยนต์ทะลุ 4 มิติและมาเยี่ยมให้กำลังใจ ราชินีแมงป่อง “น้องนา”
เจ้าของสถิติอมแมงป่องนานที่สุดในโลกที่พัทยาดีกว่า พร้อมสัมผัสกับแมงป่อง 5000 ตัว
สัมภาษณ์และเป็นกำลังใจราชินีแมงป่องอย่างใกล้ชิด
วันเด็กปีฉลูทั้งที พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not!! (ริบลีส์ บีลีฟอิทออนอท) สาขาประเทศไทย
(บริหารและดำเนินงานโดยบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนน้องๆหนูๆ
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ริบลีส์ ที่รวบรวมเรื่องราวแปลกชวนพิศวงจากทั่วโลกในราคาพิเศษเพียง 100 บาท (จากปกติ
380 บาท) และ เข้าผจญภัยมหัศจรรย์เขาวงกต และดูภาพยนตร์ 4 มิติ ฟรี พร้อมรับของที่ระลึกมากมาย
โอกาสเดียวที่พิเศษสุดๆ ที่คุณหนูๆจะได้มาร่วมให้กำลังใจ “น้องนา” กาญจนา เกตุแก้ว
หรือราชินีแมงป่องที่ใช้ชีวิตร่วมกับแมงป่องมีพิษ 5000 กว่าตัวมาตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคมปีที่แล้ว
เพื่อคว้าสถิติโลกกินเนสบุ๊คเวิล์ดเรคคอร์ดนาน 33 วัน 33 คืน
พร้อมศึกษาข้อมูลธรรมชาติที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมงป่องที่จัดว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจของไทยได้ ในงานยังมีเกมส์
เครื่องเล่นต่างๆ ไว้รอต้อนรับน้องๆ รวมทั้งโกดังผีสิงอันลือลั่นให้ท้าพิสูจน์กันด้วย เชิญพบกันที่ ศูนย์การค้ารอยัล
การ์เด้น พลาซ่า สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (038) 710-294 ต่อ 345 หรือ 02-476-0021 ต่อ 1808
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.ripleysthailand.com

สนง.เลขาธิการสภาฯ จัดงานวันเด็ก
นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าววันนี้ (22 ธ.ค.) ว่า
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552
ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถ.อู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญกับเด็ก เยาวชน
และส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีให้เกิดขึ้นกับสถาบันนิติบัญญัติ
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงรูปแบบของการจัดงานครั้งนี้ด้วยว่า
จะมีการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
การสื่อความหมายเกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตย การลดภาวะโลกร้อน เศรษฐกิจพอเพียง (วิถีชีวิตแบบไทย)
และในวันดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนได้เข้าชมรัฐสภา ห้องประชุมรัฐสภา
พิพิธภัณฑ์รัฐสภาและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ การแสดงต่าง ๆ
นอกจากนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ยังได้จัดทำถุงผ้าดิบและสมุดบันทึกความพอเพียงแจกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์เด็กฯ (จตุจักร) เชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552

สถานที่อื่นๆที่ แนะนำให้พาลูกๆ หลานๆไปเที่ยวงานวันเด็กกัน
- สวนสัตว์ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
- พิพิธภัณฑ์สถาน
- สวนรถไฟ
- สวนลุมพินี
- พระที่นั่งอนันตสมาคมเปิดให้เข้าชมฟรี
- รัฐสภา เปิดให้เด็กไปนั่งเก้าอี้นายก
- กองทัพบก
- ฟาร์มจระเข้
- สวนสยาม
- ซาฟารีเวิลด์
- ห้างสรรพสินค้า
- ทะเลต่างๆ
- ธนาคารออมสิน

