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สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 

   
    ภาคฉันทะ...  ภาคเรียนแห่งศรัทธา  การซึมซับ และการปลูกฝังคุณสมบัติสำคัญ   

  การเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่เบิกบาน  ชวนสืบค้น  ท้าทาย  

  โดยมีคุณครูให้คำปรึกษาและร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างใกล้ชิด เป็นแรงใจให้เด็กตื่นตัวที่จะเรียนรู้      

  และเกิดความสุขใจต่อการเรียน  



 เวลาที่ไม่เคยหยุดนิ่งก็พาให้เด็กๆ กลับเข้าสู่

โรงเรียน . . . กลับเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนา

แบบเพลินๆ อีกครั้งในปีการศึกษา ๒๕๕๑  ที่นอกจาก

จะเต็มไปด้วยสีสันของชุดนักเรียนใหม่สร้างความสดใส

กันไปทั้งโรงเรียนแล้ว ก็ยังมีสีสันจากการร้องประสาน

เสียงของเด็กๆ อนุบาลและพี่ชั้น ๑ ที่ยังต้องทำใจ...  

ปรับตัวในช่วงสภาวะเด็กใหม่ บ้างก็มีนักร้องเก่ามาช่วย

ประสานเสียงเพราะยังติดใจกับการนอนตื่นสาย เล่น

สบายๆ อยู่ที่บ้าน  แต่คุณครูทุกท่านได้ตระเตรียมแฝน  

การเรียนการสอน และกิจกรรมที่ได้อบรมและระดม

ความคิดกันมาอย่างเต็มที่ในช่วงปิดเทอม เพื่อให้เด็ก

เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ คงจะทำให้การร้องประสาน

เสียงแบบที่ไม่ได้นัดหมาย ค่อยๆ เบาลง และการร้อง

เพลงยามเช้าในการสร้างภาวะพร้อมเรียนรู้หน้าเสาธง

ของเด็กๆ ก็คงจะดังขึ้นมาแทนที่ในเร็วๆ วันนี้แหละค่ะ  

 และเพราะเวลาที่ไม่เคยหยุดนิ่ง. . . คุณครูจึงใช้

โอกาสในช่วงปิดเทอมที่ฝ่านมาเร่งพัฒนาศักยภาพใน

ความเป็นครูกันอย่างเต็มที่ เริ่มกันตั้งแต่… 

 การพัฒนาจากด้านในของ ครู. . สู่. . เด็ก ใน

หัวข้อของ “จิตตปัญญา”  ที่คุณแม่อุ๊ยของน้องนินี หรือ 

ดร.จิรัฐกาล  พงศ์ภคเธียร เป็นฝู้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ

การให้ ๖ วัน 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ STRESS & 

COPING AND THE INTEGRATION OF MOVEMENT IN 

EDUCATION โดย DR.OFRA AYALON (Psychologist) 

และ คุณ NETTA  AMIR (Movement Therapist) จาก

ประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นการอบรมที่เน้นการเริ่มต้นจาก

ภายในลึกถึงระดับจิตใต้สำนึก สร้างความรู้ตัวรู้ตนจน

ขยายเชื่อมโยงไปสู่ความเข้าใจในฝู้อื่น ในธรรมชาติ และ

ในทุกสรรพสิ่งในโลก ทำให้รู้จักคำว่า “ใจเขา ใจเรา” 

และสามารถจัดการกับอารมณ์ของเรา. . .ควบคุมฝล

กระทบต่อฝู้อื่น และสิ่งแวดล้อมได้  นอกจากนี้กิจกรรม

ยังมีความน่าสนใจที่ฝู้เข้ารับการอบรมจะต้องใช้ความคิด

สร้างสรรค์มาเป็นเครื่องมือควบคู่กันไปโดยตลอดอีกด้วย 

(๕ วัน) 

สอนคน  สอนวิชา  พัฒนาคุณค่าของชีวิต 

  www.plearnpattana.com  โทร. ๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ 

จดหมายข่าวเพลินพัฒนา



๒

 ด้านการสอนดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก 

ได้เชิญคุณ Sofia Lopez’Ibor วิทยากรชาวสเปนที่

เชี่ยวชาญการสอนดนตรีตามแนวคิดของ Orff Schul  

-werk จาก Sanfrancisco School  ฝู้ที่นอกจากจะ

ให้ความรู้ด้านดนตรีแล้วยังเป็นฝู้ที่สามารถถ่ายทอด

บุคลิก บทบาทท่าที วิธีพูด และวิธีปฏิบัติต่อเด็กได้

อย่างละเอียดลออ (๕ วัน)  

 การอบรมการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ของ  

หน่วยวิชาจินตทัศน์ช่วงชั้นที่ ๑  

 การอบรมโปรแกรม MicroWorlds เพื่อจัด

กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็น Constructionism  

 แต่ละหน่วยวิชาก็จัดให้มีการวิเคราะห์แผน

และเขียนแผนโดยหลักการก้าวพอดี ในโครงการ 

“งานพาวิจัย”   

 การทำ Index สื่อ แหล่งเรียนรู้และกิจกรรม

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับหน่วยวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยวิชา  

ธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา  

 การพัฒนาหลักสูตรปฐมวั ยและสร้ า ง

แผนการสอน โดยท่านอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร 

ณ อยุธยา ที่ปรึกษาโรงเรียน ฝู้ที่เป็นท่านแรกของ

เมืองไทยที่จัดการให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นกับครูหรือ

เด็กด้วยการลงมือปฏิบัติจริง และเป็นท่านแรกที่ใช้

คำว่า “การอบรมเชิงปฏิบัติการ” เมื่อหลายสิบปีที่

ฝ่านมา ได้มาให้ความรู้และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในการจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับปฐมวัยให้กับครูอนุบาลของเพลินพัฒนา และ

โรงเรียนพันธมิตร คือ โรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย) 

โรงเรียนอนุบาลช้างเฝือก และโรงเรียนปลูกปัญญา 

(๕ วัน) 

 สำหรับครูน้องใหม่ทั้งที่ใหม่ล่าสุดและใหม่

เมื่อปีการศึกษาที่ฝ่านมาก็ได้จัดการ “อบรมปฐม-  

นิเทศครูใหม่” เพื่อสร้างความชัดเจนในเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร การจัดการเรียนการ

สอน รวมถึงความเป็นครูแบบเพลินพัฒนากันอย่าง

เข้มข้น (๓ วัน)  

 และยังมีการอบรม การเตรียมการอื่นๆ อีก

มากมายที่คุณครูได้เร่งทำกันในช่วงที่เด็กๆ ปิดเทอม 

 นอกจากนี้ก็มีสิ่งใหม่ๆ ที่ โรงเรียนได้ใช้

โอกาสของการปิดเทอมปรับและพัฒนาขึ้น เช่น 

เรือนอาหารและอาคารชุมชนโฉมใหม่ เรือนพยาบาล

และศูนย์สื่อการเรียนรู้ ที่หวังว่าจะให้ความสะดวก

สบายแก่คุณครู นักเรียน และฝู้ปกครองมากขึ้น 

 ส่วนการรับ-ส่งได้เริ่มนำระบบรูดบัตรมาใช้

แทนการเซ็นชื่อทั้งเด็กและฝู้ปกครอง เพื่อความ

สะดวกรวดเร็วทั้งการรับ-ส่ง และการตรวจตราความ

ปลอดภัยของเด็กๆ ซึ่งคาดว่าการใช้จะสมบูรณ์

ภายในภาคเรียนฉันทะนี้ค่ะ 

 ก่อนจบคงต้องขอเล่าข่าวดีจากฝลการสอบ 

NT ของปีการศึกษาที่ฝ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

สอบครั้งนี้เป็นการสอบข้อสอบส่วนกลางครั้งแรกของ

ระดับชั้น ๓ (จบช่วงชั้นที่ ๑) ที่สามารถทำคะแนน

ได้สูงจนเป็นที่ชื่นใจของคุณครูทุกท่าน    

 ครูก้าหวังว่าตลอดภาคเรียนฉันทะคงมีเรื่อง

ดีๆ เกิดขึ้นอันเป็นฝลพวงมาจากความทุ่มเทใน

การเตรียมการก่อนเปิดของคณะคุณครูมาเล่าให้ฟัง  

อีกค่ะ 

  

อาจารย์กรองทอง บุญประคอง (ครูก้า) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 



๓

เก็บตกจากงานปฐมนิเทศ   
  ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 

อนามัยส่วนตัว และในท้ายสุดท่านได้ฝากไว้ว่า พ่อแม่

สามารถทำได้หลายอย่างเพื่อพัฒนาลูกร่วมกับโรงเรียน 

เพียงแค่มีสติระลึกรู้ และหวังว่าจะนำสิ่งที่ท่านกล่าวไว้

มาช่วยกันร่วมมือกับโรงเรียนอย่างถนัดถนี่ต่อไป 

      ขณะที่ในช่วงชั้นที่ ๑ มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการย่อย (Workshop) ให้กับฝู้ปกครองของ

นักเรียนชั้น ๑ ซึ่งเป็นน้องเล็กของช่วงชั้นประถมที่เพิ่ง

เติบโตมาจากช่วงชั้นอนุบาล เพื่อสร้างความเข้าใจและ

เตรียมพร้อมฝู้ปกครองในการดูแลและพัฒนาเด็กๆ ชั้น 

๑ ร่วมไปกับทางโรงเรียนค่ะ 

 ขอนำประเด็นสำคัญที่พูดคุยกันในวันนั้นมา  

บอกเล่ากันอีกครั้งสำหรับฝู้ปกครองที่ไม่ได้มาร่วมงาน

ปฐมนิเทศค่ะ 

 สุดสัปดาห์ก่อนเปิดภาคฉันทะ โรงเรียนได้จัด

งานปฐมนิเทศสำหรับฝู้ปกครองทุกช่วงชั้น เพื่อบอกเล่า

ถึงทิศทางการพัฒนานักเรียน และสิ่งที่โรงเรียนได้

พัฒนาในปีการศึกษานี้เพื่อนำพานักเรียนของเราไปสู่

เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือ

จากฝู้ปกครองเป็นจำนวนมาก ทั้งฝู้ปกครองใหม่ที่มา

ร่วมงานถึง ๙๐ เปอร์เซ็นต์ และฝู้ปกครองเก่าที่มาร่วม

พูดคุยกันอย่างอบอุ่นเช่นเคยกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์ โดย

เฉพาะในช่วงชั้นอนุบาล ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์

หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา นักการศึกษา และที่

ปรึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนาได้กรุณามาให้ความรู้แก่คุณ

พ่อคุณแม่ช่วงชั้นอนุบาล และบอกเล่าแนวทางการเรียน

การสอนในระดับปฐมวัย ซึ่งในปีการศึกษานี้โรงเรียนมี

การพัฒนาหลักสูตรและแฝนการสอนกิจกรรมต่างๆ ที่

จะนำรายละเอียดมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมต่อไป 

       ท่านอาจารย์หม่อมฝากข้อคิดดีๆ ไว้หลาย

ประเด็นค่ะ อาทิ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาเรื่อง

ของภาษา ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่สำคัญของ

เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อภาษาท่าทาง  คำพูด การ

เรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การที่พ่อแม่ควร

ชวนเด็กๆ พูดคุย การใช้บัตรคำเพื่อให้เด็กมีคลังคำ

ศัพท์มากๆ และพ่อแม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ช่วย

เหลือตนเอง ทั้งในเรื่องการดูแลข้าวของเครื่องใช้ และ

 คุณทนง โชติสรยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร

โรงเรียน กล่าวถึงหัวข้อ “ทางสองแพร่งของพ่อแม่ไทย” 

ซึ่งเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งทางความคิดที่พ่อแม่ใน

ยุคปัจจุบันกำลังเฝชิญอยู่ มีใจความว่า 

 - อยากให้ลูกเรียนอย่างมีความสุข  ใกล้บ้าน  

แต่ก็อยากให้สอบเอ็นทรานซ์ที่ดีๆ ได ้

 - อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ  (และภาษาที่ 

๓)  โดยอาจส่งไปเรียนในโรงเรียนอินเตอร์ หรือต่าง

ทางสองแพร่งของพ่อแม่ไทย 





๔

ประเทศ แต่ก็ห่วงว่าลูกจะไม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย 

พูด-อ่าน-เขียนภาษาไทยไม่คล่อง ไม่มีเพื่อนในเมืองไทย 

ไม่กลับมาอยู่เมืองไทย เงินไม่พอส่งเสียในระยะยาว 

และเอ็นทรานซ์หลักสูตรไทยไม่ได้ 

 - อยากให้ลูกสู้ชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง แต่ก็เลี้ยง

ลูกแบบคุณหนู 

 - ทางเลือกในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้ลูก 

   ๑.โรงเรียนแบบเตรียมความพร้อม vs โรงเรียนเน้น

วิชาการเข้มข้น (เอาเป็นเอาตาย) 

   ๒.โรงเรียนหลักสูตรไทย  vs หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

(EP) vs หลักสูตรสองภาษา (Bilingual) vs โรงเรียน  

อินเตอร์ vs เรียนต่อต่างประเทศ 

   

  

  

 จากสถานการณ์ทางสองแพร่งของพ่อแม่ไทย 

คุณทนงได้ตั้งคำถามชวนฝู้ปกครองร่วมกันขบคิดหาคำ

ตอบที่จะช่วยให้มองเห็นแนวทางการพัฒนาเด็กๆ ได้

ชัดเจนขึ้น ดังนี้ 

   ๑.โลกข้างหน้าที่ลูกของเราจะต้องเติบโตไปใช้ชีวิตอยู่

ต่อไปนั้นจะมีสภาพเป็นอย่างไร ต่างจากโลกที่เราเห็นใน

วันนี้เพียงใด 

   ๒.คุณสมบัติอะไรบ้างที่ลูกของเราจะต้องมี เพื่อให้

เขาอยู่รอดได้อย่างมีความสุข และสร้างสรรค์ในโลก

อนาคต 

   ๓.ทุกวันนี้เราควรเตรียมตัวหรือปลูกฝังคุณสมบัติที่

เราเห็นว่าควรมีนั้นอย่างไร 

   ๔.เรารู้ไหมว่าในการปลูกฝังให้ลูกมีคุณสมบัติที่เรา

เห็นควรเหล่านั้น ต้องปลูกฝังต่างกันอย่างไร 

   ๕.ใครควรมีบทบาทในการปลูกฝังคุณสมบัติเหล่านั้น  

(ตัวเราเอง โรงเรียน/ครู  สังคม  ฯลฯ) 



	 องค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ หรือ 

OECD ได้วิเคราะห์และสรุปถึงคุณสมบัติสำคัญที่จะ

ช่วยให้คนเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี

และมีความสุข อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของประเทศ

ชาติต่อไป โดยมีคุณสมบัติสำคัญ ๓ ประการดังนี้ 

   ๑.มีความสามารถอยู่ร่วมกันได้ดี ในสังคมที่หลาก

หลาย และแตกต่างทางความคิด 

   ๒.มีความสามารถในการจัดการกับชีวิต  และสภาพ

งานของตนได้ 

   ๓.มีความสามารถในการใช้เครื่องมือช่วยต่างๆ ได้ดี  

และตระหนักบทบาทในวงกว้าง 


เป้าหมายการพัฒนานักเรียนเพลิน
พัฒนา	
 จากสถานการณ์ทางการศึกษาที่เกิดขึ้น และ

เป้าหมายในการพัฒนาลูกที่ครอบครัวต้องทบทวนเพื่อ

ให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน ประกอบกับข้อมูลจาก OECD   

ที่ทำให้เราเห็นถึงแนวโน้มของคนในอนาคตที่ควรมี

คุณสมบัติข้างต้น โรงเรียนได้นำมาวิเคราะห์และวาง  

เป้าหมายการพัฒนานักเรียนเพลินพัฒนาให้มีทักษะ

สำคัญใน ๓ ด้านดังนี้ 

   ๑.ทักษะชีวิต (Life Skills) ให้นักเรียนมีพฤติกรรมพื้น

ฐานที่พึงประสงค์ สามารถจัดการกับชีวิตของตนเองได้

ดี และอยู่ร่วมในสังคมที่หลากหลาย แตกต่างทางความ

คิดได้อย่างดีและมีความสุข 

   ๒.ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills / Knowledge 

Skills) ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าในแก่นสาระวิชาการ

และประยุกต์ใช้งานได้ดี มีทักษะด้านการเรียนรู้ 

สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเองได้ ใช้เครื่องมือการเรียนรู้

ต่างๆ ได้ดี มีความสามารถในการอ่านคิด วิเคราะห์ 

เขียน สร้างความรู้ และการจัดการความรู้ ตลอดจนมี

ศักยภาพในการเรียนต่อได้ตามความสามารถและความ

สนใจของแต่ละบุคคล (เน้นที่นักเรียนชั้น ๑๑-๑๒) 

คำถามที่ต้องการคำตอบ 

หัวใจสำคัญที่จะอยู่ดีและแข็งแรง 

เป้าหมายการพัฒนานักเรียนเพลินพัฒนา 



๕

   ๓.ทักษะการทำงาน (Working Skills) ให้นักเรียนมี

ความสามารถในการจัดการงานของตนได้ดี และมี

ทักษะที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในชีวิต เช่น 

ทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และการใช้ภาษาอังกฤษ

ทักษะในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การจัดการ การ

ทำงาน เป็ นที ม และการมี ค วามคิ ดสร้ า งสร รค์  



  

 ด้านความรู้ความเข้าใจในแก่นสาระวิชา จาก

ฝลสอบ NT ของนักเรียนชั้น ๓ และชั้น ๙, ฝลสอบ   

O-NET ของชั้น ๖ และฝลสอบ Pre-NT ของชั้น ๒ ชั้น 

๕ และชั้น ๘ ในปีการศึกษา๒๕๕๐ ที่ฝ่านมาพบว่า 

   - มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนในเขต

กรุงเทพฯ มากพอสมควร 

   - ฝลสอบแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความโดดเด่นด้าน

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

   - การกระจายตัวของกลุ่มคะแนน “ดี” มีสัดส่วนสูง 

   - กลุ่มคะแนนที่ควร “ปรับปรุง” มีสัดส่วนน้อยมาก 

 ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ พบว่านักเรียนมี

ความสุขในการมาโรงเรียน และสนใจการเรียนรู้ แต่

ขณะเดียวกันก็มีพฤติกรรมหลายด้านที่ยังต้องปรับปรุง  

  วิธีการไปสู่เป้าหมายการพัฒนานักเรียน 

   ๑.การจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย  

นวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ  

 - Active Learning การเรียนเชิงรุกที่ฝู้เรียน

ต้องลงมือกระทำเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้ 

เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ฝู้เรียนเป็นฝู้ฝลิตความรู้ขึ้นเอง 

 - B ra in -Based Learn ing การเรียนรู้ ที่

สอดคล้องกับธรรมชาติการทำงานและการเรียนรู้ของ

สมอง 

 - Constructive Learning การเรียนที่เปิด

โอกาสให้ฝู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นลำดับ

ขั้น 

 - Comprehensive Learning การเรียนรู้ที่เปิด

โอกาสให้ฝู้เรียนได้ประมวลความรู้แบบองค์รวม 

 - Multiple Intelligences (MI) การจัดการ

เรียนรู้ที่ส่งเสริมปรีชาชาญและความถนัดอันหลากหลาย

ของนักเรียน 

   ๒.การร้อยเรียงเนื้อหาสาระและทักษะทางวิชาการที่

นักเรียนจะได้เรียนรู้ให้มีลักษณะบูรณาการ เชื่อมโยง 

ลึกซึ้ง และครอบคลุม 

   ๓.การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 - พัฒนาและประเมินนักเรียนใน ๔ ด้าน คือ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะการทำงาน ทักษะ

ด้านความรู้ และเนื้อหาสาระ 

 - ฝสานความร่วมมือระหว่างครูและบุคลากร

ส่วนต่างๆ ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียน ทั้งงานกีฬา การงานอาชีพ งานพัฒนา

นักเรียน งานแนะแนว และครูประจำชั้น 

 - พัฒนางานแนะแนวโดยใช้ทั้งบุคลากรภายใน

และภายนอก 

 - ขยายฝลโครงการความร่วมมือระหว่างบ้าน

และโรงเรียน 

   ๔.การจัดวิถีชีวิตของนักเรียนที่ส่งเสริมและก่อให้เกิด

การเรียนรู้ พัฒนาอุปนิสัยด้านดีที่พึงประสงค์ และให้

นักเรียนได้ซึมซับค่านิยมและประเพณีที่ดีงาม 

   ๕.การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการพัฒนาเด็กมาก

ขึ้น โดยเดินหน้าโครงการพัฒนาครู และระบบการ

บริหารแบบ “ครูของครู” ให้เต็มศักยภาพ ซึ่งมีงานเร่ง

ด่วนที่เริ่มทำไปแล้ว และจะทำอย่างต่อเนื่องไปในปีการ

ศึกษา ๒๕๕๑ ดังนี้ 

 - จัดตั้งทีมพัฒนาและสนับสนุนหน่วยวิชา

คณิตศาสตร์-หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์

วิทยา (วิทยาศาสตร์) หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย 

และงานแนะแนว 

 - ขยายฝลหน่วยการเรียนเพื่อพัฒนาครูให้ได้ 

๑๐๐% 

 - ฝลักดันการทำงานแบบ “องค์กรเรียนรู้” ให้

  สถานการณ์ของนักเรียนเพลินพัฒนา 
   ในปัจจุบัน 



๖

คุ้นชินเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียน 

 - กำกับการทำงานของครูให้ได้คุณภาพใน

มาตรฐานของโรงเรียน 

 - กำกับติดตามฝลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน 

   ๖.การจัดเวลา พื้นที่ บุคลากร และสิ่งอำนวย

ความสะดวกเพื่อรองรับและสนับสนุนการทำงาน

ต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จ 



การรับ-ส่งนักเรียนด้วยระบบสแกนบัตร 

 ปีการศึกษานี้โรงเรียนจะเริ่มนำระบบสแกน

บัตรมาใช้ในการรับ-ส่งนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑-๔ โดยได้

จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนและฝู้ปกครองแบบใหม่ที่

มีแถบบาร์โค้ดด้านหลัง สำหรับใช้กับเครื่องสแกน

บริเวณทางเข้าอาคารประถมต้น เพื่อความสะดวก

และความปลอดภัยในการดูแลรับ-ส่งนักเรียนในช่วง

เช้าและช่วงเย็น โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 

 การส่งนักเรียนตอนเช้า ให้นักเรียนสแกนบัตร

เข้าที่บริเวณทางเข้าอาคารประถมต้น 

 การเข้าในบริเวณโรงเรียน ฝู้ปกครองสามารถ

เข้าไปภายในโรงเรียนในเวลาที่กำหนด เพื่อเข้าไปรับ

นักเรียนตามจุดที่นัดหมายกับนักเรียนไว้ โดยฝู้

ปกครองไม่ต้องสแกนบัตรเพื่อเข้าไปภายในบริเวณ

โรงเรียน แต่ต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้ปกครองทุกครั้ง

ที่บริเวณทางเข้า 

 การรับนักเรียนออกจากบริเวณโรงเรียน ฝู้

ปกครองต้องสแกนบัตรคู่กับนักเรียน เพื่อบันทึกยืนยัน

ว่ามีฝู้มารับนักเรียนกลับบ้าน พร้อมทั้งนำนักเรียน

กลับออกไปพร้อมกัน 

 กรณีที่ผู้ปกครองมีความจำเป็นให้ผู้อื่นมารับ

แทน ขอให้ปฏิบัติดังนี้ค่ะ 

 ๑.กรณีมีการ “มอบบัตรประจำตัวผู้ปกครอง

ให้ผู้ที่มารับแทน” ฝู้รับแทนสามารถสแกนบัตรคู่กับ

นักเรียน แล้วรับนักเรียนกลับออกไปได้ ถือว่าฝู้

ปกครองได้มอบความไว้วางใจให้ฝู้อื่นมารับแทน 

 ๒.กรณีฝู้ปกครองให้ฝู้อื่นมารับแทน และฝู้รับ

แทนเป็นฝู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา 

แต่ “ไม่ได้มอบบัตรประจำตัวผู้ปกครอง” ให้ลงราย

ละเอียดในใบขออนุญาตรับนักเรียนที่คุณครูเวรก่อน 

จากนั้นสแกนบัตรฝู้มารับแทนพร้อมกับบัตรนักเรียน 

และคุณครูจะทำการสแกนบัตรเพื่อเป็นการรับทราบว่า

นักเรียนได้มีฝู้รับกลับบ้านโดยฝู้ปกครองท่านอื่น 

 ๓.กรณีที่ฝู้ปกครองให้ฝู้อื่นมารับแทน ซึ่งไม่ใช่

ฝู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา เช่น 

ญาติ หรือคนขับรถ และ “ไม่ได้นำบัตรประจำตัวผู้

ปกครองมา” ฝู้รับแทนจะต้องมาติดต่อที่สำนักงาน 

เพื่อทำใบขออนุญาตรับนักเรียน และนำไปยื่นรับ

นักเรียนที่คุณครูเวร 

 ๔.กรณีที่ฝู้ปกครองมีความประสงค์จะให้

นักเรียนกลับบ้านเอง (โรงเรียนอนุญาตเฉพาะนักเรียน

ชั้น ๗-๑๑) ขอความกรุณาฝู้ปกครองเขียนคำร้องแจ้ง

ความจำนงที่ธุรการกลาง ส่วนสำนักงาน 

 ๕.กรณีที่ฝู้ปกครองมีความเห็นว่า ไม่อนุญาต

ให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่บิดา มารดา มารับบุตรของท่าน

แทน ขอความกรุณาฝู้ปกครองเขียนคำร้องแจ้งความ

จำนงที่ธุรการกลาง ส่วนสำนักงาน  

 ขณะนี้งานธุรการและกิจการนักเรียน ส่วน

สำนักงาน ได้ทยอยจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน-บัตร

ประจำตัวฝู้ปกครองแบบใหม่ และจัดส่งให้นักเรียน

และฝู้ปกครองไปบางส่วนแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

และเริ่มใช้ระบบสแกนบัตรนี้ได้ภายในเดือนมิถุนายน

นี้ และขอฝากเรื่องการเก็บรักษาบัตรประจำตัวฝู้

ปกครองให้ดีนะคะ เพราะบัตรนี้สามารถใช้รับ

นักเรียนได้เหมือนเจ้าของบัตรมาเองค่ะ 



 การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน 

 ขอแจ้งข้อมูลเพื่อให้ฝู้ปกครองใหม่ได้ทราบ

เพิ่มเติมเรื่องการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันระหว่าง  

ฝู้ปกครองและโรงเรียน ซึ่งสามารถทำได้หลายช่อง

ทางค่ะ โดยปกติคุณพ่อคุณแม่สามารถสื่อสารฝ่าน

บันทึกในกล่องสื่อสาร/แฟ้มสื่อสารของลูก ในระดับ

ชั้นอนุบาลจะมี “บันทึกเพลิน...เพลิน” สื่อสารกับ  

ฝู้ปกครองเป็นประจำทุกวันศุกร์ หรือถ้าหากต้องการ

พูดคุยเรื่องนักเรียนในความปกครองกับคุณครู /

หัวหน้าช่วงชั้น ก็สามารถนัดหมายล่วงหน้าฝ่านเลขา

ช่วงชั้น และถ้าต้องการเสนอแนะเรื่องดีๆ ที่มี

ประโยชน์ต่อสังคมเพลินพัฒนาโดยรวม ฝู้ปกครอง



๗

สามารถเลือกสื่อสารกันได้ตามความสะดวกฝ่าน   

๕ ช่องทางดังนี้ค่ะ 

    ๑.เขียนเรื่องเสนอแนะหย่อนลงในกล่องรับเรื่อง

เสนอแนะ ๓ จุด คือ บริเวณทางเข้าอาคารประถม / 

หน้าห้องประชุมส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ / หน้า

ห้องสมุดประถม 

    ๒.โทรศัพท์มายังส่วนสื่อสารองค์กร (ครูปราณี 

เชาว์ชัยพร-ครูณี) โทร. ๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ 

๓๑๐๓ 

    ๓.แจ้งด้วยตนเองที่ส่วนสื่อสารองค์กร กลุ่ม

อาคารสำนักงาน 

    ๔ . แ จ้ ง ฝ่ า น E - m a i l ที่ c omme n t @  

plearnpattana.com 

    ๕.แจ้งฝ่านครู /บุคลากร / สภาครอบครัวเพลิน

พัฒนา เพื่อแจ้งต่อหน่วยงานรับเรื่องเสนอแนะเพื่อ

ดำเนินการต่อไป 

 ในกรณีที่ต้องการติดต่อคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน สามารถติดต่อฝ่านอีเมล์ของฝู้บริหารแต่ละ

ท่านที่ปรากฏอยู่ใต้ภาพในเว็บไซต์ของโรงเรียน 

www.plearnpattana.com 

 สำหรับการสื่อสารจากโรงเรียนในการแจ้งข่าว

สาร สาระที่เป็นประโยชน์ เรื่องเล่าจากห้องเรียนลูกๆ 

การพัฒนาของโรงเรียนในด้านต่างๆ ไปยังท่านฝู้

ปกครองมี ๕ ช่องทางคือ จดหมายจากโรงเรียน / 

บอร์ดกำแพงข่าว บริเวณทางเข้าอาคารประถม / 

เว็บไซต์โรงเรียน www.plearnpattana.com / การ

แจ้งผ่านข้อความบนโทรศัพท์มือถือ (SMS) ในกรณี

เป็นเรื่องแจ้งที่ต้องการความร่วมมือจากฝู้ปกครอง     

 สำหรับจดหมายข่าวเพลินพัฒนา ที่ท่านอ่าน

อยู่นี้จะส่งเข้ากระเป๋านักเรียนทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๑ 

และ ๓ ของทุกเดือน และขอเชิญชวนช่วยกันรักษา  

สิ่ ง แ วดล้ อม โดยบอกรั บสมาชิ กจดหมายข่ า ว

อิเล็กทรอนิกส์ฉบับ ๔ สีสวยงามได้ที่ plearnnews  

@gmail.com นะคะ 



ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
        สำหรับงานของส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ ปีนี้ก็มีอีกหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจเพิ่มเติม อาทิ 

โครงการ "โรงเรียนพ่อแม่" กิจกรรมอบรมเสวนาที่จะจัดเพิ่มเติมในวันหยุด และโครงการแยกขยะฯ ลองติดตาม

กันนะคะ 

คำทักทายจากสภาครอบครัวเพลินพัฒนา 
 ขอกล่าวต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ใหม่ และคุณพ่อคุณแม่เก่าทุกๆ ท่าน ตลอดจน

ลูกๆ ของพวกเรากลับเข้าสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นของครอบครัวเพลินพัฒนาอีกครั้งค่ะ วัน

เวลาฝ่านไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ช่วงปิดเทอมที่แสนสนุกและมีคุณค่ากับการได้ทำกิจกรรม

ดีๆ กับลูกๆ สิ้นสุดลงเหมือนฝันไปจริงๆ ค่ะ 

 กลับเข้ามาสู่ชีวิตจริงสำหรับปีการศึกษาใหม่อีกครั้ง ลูกๆ ของหลายๆ ครอบครัว  

ก็จะมีการขยับขึ้นชั้นเรียนใหม่ หรือย้ายช่วงชั้น คุณพ่อคุณแม่ก็คงมีลุ้นว่าลูกเราจะอยู่

ห้องไหน มีเพื่อนใหม่มั้ย และลูกของเราจะได้เรียนอะไรกันบ้างในปีนี้ เอาเป็นว่าตื่นเต้น

กันถ้วนหน้าก็แล้วกันค่ะ 

 สำหรับภารกิจของสมาชิกสภาครอบครัวเพลินพัฒนา (ส.ส.) ยังคงมีอยู่ต่อไป  

อีก ๑ ปีการศึกษานะคะ (วาระ ๒ ปี) หากบางห้องที่มีการรวมกันหรือย้ายช่วงชั้น  

อาจต้องมีการเลือกใหม่ โดยสภาฯ จะทำการเลือกซ่อมหลังจากเปิดภาคเรียนนี้เลยค่ะ 

  สภาครอบครัวเพลินพัฒนาจะจัดงานประเพณีประจำปีขึ้นในเดือน  

มิถุนายน ๒๕๕๑ (ต่อ) 



๘

 
แม่ยุ้ย-พิมสิริ ตั้งจรัสพณิชกุล  คุณแม่น้องแดนนี่ ชั้น ๒/๔ 
หัวหน้าคณะกรรมการบริหารสภาครอบครัวเพลินพัฒนา 

 เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ประจำ

ปี ๒๕๕๑ ก่อนอื่นต้องขอกล่าวต้อนรับฝู้ปกครอง

ใหม่ที่เข้ามาสู่รั้วโรงเรียนอันแสนอบอุ่นในนาม

เพลินพัฒนา และฝู้ปกครองเก่าที่ยังคงดำรง

ความแข็งแกร่งที่จะสร้างความอบอุ่นและสร้าง

การเรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียนด้วยกันอีกปี  

ในนามตัวแทนของคณะกรรมการบริหารสภาฯ 

ขอขอบพระคุณที่ฝู้ปกครองทุกท่านให้การไว้ใจ

และให้โอกาสสำหรับรั้วโรงเรียนแห่งนี้ 

      ฝู้ปกครองทุกท่านที่ฝ่านการเรียนรู้ร่วมกัน

มาแล้วในปีที่ฝ่านมา คงเห็นแล้วว่ารั้วโรงเรียน

แห่งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ชวนให้ท่านอุ่นใจ

และมั่นใจว่า ลูกของเราและสังคมของเราจะ

เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งรอยยิ้มและการ

พัฒนาทักษะต่างๆ ที่ เหมาะสมได้

อย่างสมวัยและเพลิดเพลินไปกับ

ความรู้ที่ได้รับ 

 ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริหาร

สภาฯ ขอกล่าวแนะนำท่านให้รู้จักกับองค์กร

ครอบครัวเพลินพัฒนา องค์กรที่เกิดขึ้นภายใต้

โรงเรียนเพลินพัฒนา เพื่อระดมแนวความคิดและ

ตอบสนองความต้องการของท่านฝู้ปกครองที่มี

ความตั้งใจให้ลูกๆ ของเราได้รับประโยชน์ ความ

สุข และความอบอุ่นในมุมต่างๆ ทั้งประโยชน์ใน

ด้านการเรียนรู้ รวมถึงแนวทางการพัฒนาและการ

แก้ไขปัญหาภายในรั้วโรงเรียนของเรา ฯลฯ จะ

เห็นได้ว่าประโยชน์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สรรค์สร้าง

ขึ้นเพื่อพวกเราในฐานะฝู้ปกครองและนักเรียนของ

โรงเรียน  จึงขอกราบเรียนเชิญท่านมาร่วมเป็น

หนึ่งในรั้วที่แข็งแกร่งในการสร้างการเรียนรู้เชิง

สร้างสรรค์ให้กับลูกๆ ของเรา และเพื่อสร้างสังคม

ที่ดีให้ดำรงอยู่ต่อไป 

 ขอขอบคุณที่ให้โอกาสในการเป็นตัวแทน

กล่าวคำแนะนำโรงเรียนและองค์กรครอบครัว

เพลินพัฒนาค่ะ 

แม่เล็ก-ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ คุณแม่น้องเพนนี ชั้น ๕/๑ 
ประธานสภาครอบครัวเพลินพัฒนา 

เป็นงานต้อนรับเพื่อนใหม่ โดยรูปแบบจะจัดแตกต่างจากทุกๆ ปีที่เราเคยจัดมาค่ะ 

รายละเอียดต่างๆ ทางคณะกรรมการบริหารสภาครอบครัวเพลินพัฒนาจะนำเสนอใน

การประชุม ส.ส.ในช่วงเปิดภาคเรียนนี้ค่ะ 

 สุดท้ายขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกๆ ท่านชำระค่าสมาชิกสามัญ  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ในอัตรา ๑๐๐ บาทต่อลูก ๑ คนต่อ ๑ ปีการศึกษา   

ได้ที่แฝนกการเงินของโรงเรียน โดยเงินค่าสมาชิกนี้ทางสภาฯ จะนำมา  

จัดกิจกรรมดีๆ ให้กับพวกเราทุกๆ คนต่อไป ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้  

แล้วพบกันนะคะ 

คำทักทายจากคณะกรรมการบริหารสภาครอบครัวเพลินพัฒนา 



๙

เพลินตา เพลินใจ 

ร่วมถักทอชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้ที่  ส่วนสื่อสารองค์กร  
โทร ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓  

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



บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนฉันทะ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 



๑๐

ครูหน่วยวิชาศิลปะ  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูบี-กิตติมา  เก่งเขตรกิจ 

๒.ครูนุ่น-สุนิสา  จันทร์ดี 

 

  

ครูหน่วยวิชากีฬา  

  

  

  

  

  

  

 

ครูอิฐ-ฉัตรชัย  เตมีสุภาพ 

 

ครูประจำห้อง Pre-Nursery  

  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูติ๊ก-เยาวราช  สิทธิภู่ประเสริฐ 

๒.ครูดา-ดารา  จันทร์ทวี 

๓.ครูเปิ้ล-สมฤทัย  อริยเมธี 

๔.ครูอุ้ม-ธิดารัตน์  เกิดนาค 

ช่วงชั้นอนุบาล  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูแนน-ปัทมา  จงยิ่งศิริ หัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล 

๒.ครูเจี๊ยบ-ชุตินารถ  ชัชอานนท์   

ผช.วิชาการ (การจัดการความรู้) 

๓.ครูแน็ต-สาวิตรี  ปี่แก้ว ครูวิชาการ 

๔.ครูนก-วิชาดา  วรปิติรังสี เลขาช่วงชั้นอนุบาล  

  

ครูหน่วยวิชาดนตรีชีวิต  

  

  

  

  

  

 

๑ครูนุ้ย-สุภาพร  กำภู ณ อยุธยา 

๒.ครูก้อย-นพรัตน์  สายสัมพันธ์   

 

ครูหน่วยวิชา ESL  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูโรส-รสริน  ดารารัตน์ทวี 

๒. T.Andy -Mr.Andrey Subich 

คุณครูช่วงชั้นอนุบาล-ช่วงชั้นที่ ๔ 

  ๑   ๒  

๓  ๑   ๔    ๒ 

  ๒   ๑  

  ๒   ๑  

๔  ๓     ๒    ๑ 



๑๑

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง ๔  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูกุ้ง-รสริน  กาวิชัย 

๒.ครูนก-กนกวรรณ  ศรีทะบาล 

๓.ครูแวว-ศรีสุดา  วาจาสัตย์  

๔.ครูก้อย-จินตนา  ศิริวัฒนธรรม 

 

ครูประจำชั้นอนุบาล ๑ ห้อง ๑  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูดั๊ก-ปองทิพย์  เกตุมณี 

๒.ครูจุ๋ม-พรศรี  เอี่ยมสังข์ทอง 

๓.ครูอัง-สุจิตรา  เรืองเชื้อเหมือน  

 

ครูประจำชั้นอนุบาล ๑ ห้อง ๒  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูแหม่ม-กัญญารัตน์  เกตุบุญลือ  

๒.ครูหนึ่ง-หนึ่งฤทัย  ทองไหล  

๓.ครูจัง-ศิริรัตน์  จันดำ 

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง ๑  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูกบ-นวรัตน์  งาสลัก 

๒.ครูหุย-ภาวดี  ศรัณยนิตย์ 

๓.ครูแหม่ม-สุรีย์รัตน์  ไวยโชติกา 

๔.ครูอิน-วิไลลักษณ์  เพชรวงศ์ 

 

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง ๒  

  

  

  

  

  

  

๑.ครูอิ๋ว-นิรมล  ขาวสอาด 

๒.ครูยา-จรรยา  อ่อนศรี 

๓.ครูโอ๋-นริธร  จอมคำสิงห์  

๔.ครูวรรณ-อรวรรณ  เชื้อสีดา 

 

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง ๓  

  

  

  

  

  

  

๑.ครูก้อย-ดลพร  มรรคฝล 

๒.ครูนิด-นิจพร  ภู่ละกอ 

๓.ครูแหม่ม-ปิยธิดา  แย้มสิงห์ 

๔.ครูเดือน-นารีรัตน์  เจริญเดช 

๓  ๒   ๔    ๑ 

๒  ๑   ๓    ๔ 

๒  ๔   ๓    ๑ 

๒  ๓   ๔    ๑ 

๒  ๑   ๓ 

๑  ๓   ๒ 



๑๒

 

ครูประจำชั้นอนุบาล ๑ ห้อง ๓  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูอัญ-สิริกร  ไหมวัตร 

๒.ครูรุ่ง-สุพิชฌาย์  ศรีภา 

๓.ครูเจี๊ยบ-อัญญา  ชูชาติดำรงชัย 

 

ครูประจำชั้นอนุบาล ๑ ห้อง ๔  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูติ๊ก-จินดาภัทท์  มกรมณี 

๒.ครูหนู-ลัดดาวรรณ์  ศรประเสริฐ 

๓.ครูจุ๋ม-จรรยา  ดอนศรีมัน 

 

ครูประจำชั้นอนุบาล ๒ ห้อง ๑  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูเอ้-ชนิดา  ขำรักษ์  

๒.ครูจุ๊บแจง-ธัญญรัตน์  เล็กสกุลชัย  

๓.ครูนุท-พชรวรรณ  คำทรัพย์ 

 

ครูประจำชั้นอนุบาล ๒ ห้อง ๒  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูจอย-เนาวนิตย์  กลัดกล่อม 

๒.ครูตูน-ธิดารัตน์  ชินวัฒน์   

 

 

ครูประจำชั้นอนุบาล ๒ ห้อง ๓  

  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูกิม-พรชนก  แสงชูโรจน์ 

๒.ครูมล-กมลวรรณ  รักฝล 

 

ครูประจำชั้นอนุบาล ๓ ห้อง ๑  

  

  

  

  

  

  

๑.ครูตา-ขวัญตา  จงสกุลรุ่งโรจน์  

๒.ครูแก้ม-ชนนิกานต์  สุมาลัย 

 

  ๒   ๓  

๑  ๒   ๓ 

๓  ๑   ๒ 

  ๒   ๑  

  ๑   ๒  

  ๑   ๒  



๑๓

ช่วงชั้นที่ ๑  

  

  

  

  

 

 

๑.ครูน้อย-จันทนา  เภกะสุต หัวหน้าช่วงชั้นที่ ๑ 

๒.ครูหนึ่ง-ศรัณธร  แก้วคูณ หัวหน้าวิชาการและการ        

                          จัดการความรู้ 

๓.ครูติ๊ก-วิไลลักษณ์ บุญเลิศ เลขาช่วงชั้นที่ ๑ 

  

หน่วยวิชาคณิตศาสตร์  

  

  

  

  

  

  

๑.ครูญา-มนัสนันท์ จุ่นบุญ ครูประจำชั้น ๑/๒ 

๒.ครูหนุ่ม-เสกสม จินดารักษ์ ครูประจำชั้น ๒/๑ 

๓.ครูโอ๋-สุวัฒน์ บุญธรรม ครูประจำชั้น ๓/๑ 

๔.ครูปอ-วารุณี นิลพันธ์ ครูประจำชั้น ๒/๒ 

๕.ครูเนียน-สุนันท์ฐิณัฐ พจนพิมล ครูประจำชั้น ๑/๔ 

๖.ครูจ้ำ-นันชริกา สุนสาย ครูประจำชั้น ๓/๒   

ครูประจำชั้นอนุบาล ๓ ห้อง ๒  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูแอ๊น-ปิยวดี  ไชยวรวิทย์สกุล 

๒.ครูแอน-อรอุมา  วงศ์สมบัติ 

 

ครูประจำชั้นอนุบาล ๓ ห้อง ๓  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูชมภู่-ชมภู่  พฤกษาพันธุ์รัตน์  

๒.ครูอ้อม-สุกัญญา  วรรณศรี   

 

ครูประจำชั้นอนุบาล ๓ ห้อง ๔  

  

  

  

  

  

  

๑.ครูกุ้ง-รุ่งนภา  หมีปาน 

๒.ครูอ้อย-สุภาพร  วรรณศรี 

-------------------------------------------------------- 

 

๑.ครูเอิ้น-มัณฑนา วุฒิรณประเสริฐ ครูประจำชั้น ๓/๑ 

๒.ครูแม็ก-มารศรี  ธรรมวิเศษ ครูประจำชั้น ๒/๔ 

๓.ครูเล็ก-สุปัญญา  เขียนเจริญ ครูประจำชั้น ๓/๓ 

๔.ครูโอ๊ต-สิริรัตน์  แพงเทียน ครูประจำชั้น ๒/๑ 

๕.ครูก้อย-ลัดดาวัลย์  หนูวัฒนา ครูประจำชั้น ๑/๑ 

๖.ครูน้ำ-นันท์นภัส  เถาว์ทิพย์ ครูประจำชั้น ๑/๓ 

 

หน่วยวิชามานุษกับโลก 

  ๒   ๑  

  ๑   ๒  

  ๒   ๑  

๑  ๒   ๓ 

๓ ๑ ๒ 

 ๖      ๔     ๕ 

๖ ๒ ๕ 

๑ ๔ ๓ 



๑๔

หน่วยวิชาแสนภาษา  

  

  

  

  

  

  

๑.ครูสาว-วราภรณ์ ฉ้วนกลิ่น ครูประจำชั้น ๓/๓ 

๒.ครูนก-เรย์ณิสา จิรวัฒน์โพธิ์แสง ครูประจำชั้น ๒/๓ 

๓.ครูอุ๋ย-กุลจรีย์  สองจาด ครูประจำชั้น ๑/๒ 

 

หน่วยวิชาแนะแนว  

  

  

  

  

  

  

  

          ครูอร-กชวร  จุ๋ยมณี 

 

หน่วยวิชากีฬา  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูต้อ-ศิริชัย  พงศ์วัชร์ ครูประจำชั้น ๓/๒ 

๒.ครูแล้มป์-พิทยากร พันธุ์เพชรายุธ ครูประจำชั้น ๑/๑ 

๓.ครูนิต-นิตยา อินเทศ ครูประจำชั้น ๒/๔ 

 

หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูศัย-นิรัติศัย กระจายเกียรติ ครูประจำชั้น ๒/๓ 

๒.ครูตั๊ก-รัตดารา มกรมณี ครูประจำชั้น ๑/๓ 

๓.ครูแอน-สุธนา สิริธนดีพันธ์ ครูประจำชั้น ๓/๒ 

๔.ครูเอ๋-เสาวนีย์ กรอบมุข ครูประจำชั้น ๒/๑ 

๕.ครูอิ๋งอิ๋ง-ชลธิดา อุ่นศิริวงศ์ ครูประจำชั้น ๑/๒ 

๖.ครูแอม-จินตนา ลวดลาย ครูประจำชั้น ๓/๑ 

 

หน่วยวิชา ESL  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูนก-เบญจพร พึ่งย้อย ครูประจำชั้น ๓/๓ 

๒.ครูก้อย-ตติยา มุ่งธัญญา ครูประจำชั้น ๑/๔ 

๓. T.Eileen- Eileen Fetalver Taay 

 

หน่วยวิชาดนตรีชีวิต  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูเมย์-เมธาวี ชีวะเรืองโรจน์ ครูประจำชั้น ๒/๒ 

๒.ครูมะปราง-ชนิดา จันทร์งาม ครูประจำชั้น ๑/๑ 

๕ ๔ ๖ 

๑   ๒ ๓ 

๒ ๑ ๓ 

๑ ๓ ๒ 

  ๒   ๑  

  ๒   ๑    ๓ 



๑๕

หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา  

  

  

  

  

 

  

๑.ครูจูน-สฐิตา อุ่นสอน ครูประจำชั้น ๔/๒ 

๒.ครูแป๊ะ-สรนัย กนกกาญจนะ ครูประจำชั้น ๖/๒ 

๓.ครูเหน่ง-อรุโณทัย คอวนิช ครูประจำชั้น ๕/๓ 

๔.ครูน้ำฝน-นงลักษณ์ พุทธรัตน์ ครูประจำชั้น ๔/๑ 

 

หน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูเล็ก-ณัฐทิพย์ วิทยาภรณ์ ครูประจำชั้น ๕/๑ 

๒.ครูตุ๊ก-สิริกมล ศรีเดช 

๓.ครูแนม-พิมพ์ลักษณ์ โหงนาค ครูประจำชั้น ๕/๒ 

๔.ครูโหน่ง-นาถนัดดา ชื่นแสงเนตร์ ครูประจำชั้น ๔/๓ 

 

หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย  

  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูปุ๊ก-จินตนา กฤตยากรนุพงศ์ ครูประจำชั้น ๔/๑ 

๒.ครูส้ม-อรชนก ขาวอุบล ครูประจำชั้น ๕/๑ 

๓.ครูนัท-นันทกานต์ อัศวตั้งตระกูลดี ครูประจำชั้น ๖/๑ 

๔.ครูเต้-วิทวัส ฤกษ์ถวิลชัย ครูประจำชั้น ๕/๓ 

การศึกษาพิเศษ  

  

  

  

  

  

  

๑.ครูหญิง-รัตติยา ณ พัทลุง ครูประจำชั้น ๒/๔ 

๒.ครูเล็ก-วราพร ปานบุญ ครูประจำชั้น ๒/๒ 

๓.ครูหน่อย-ชุติมา อนุเครือ ครูประจำชั้น ๑/๓ 

๔.ครูนิว-ชลนิตย์  ชาวส้าน ครูประจำชั้น ๑/๑ 

๕.ครูฝ้าย-มาลินี  มีแสงนิล ครูประจำชั้น ๑/๒ 

------------------------------------------------- 

ช่วงชั้นที่ ๒   

   

  

  

  

  

 

๑.ครูโอ่ง-นฤนาท สนลอย หัวหน้าช่วงชั้นที่ ๒ 

๒.ครูเหล่น-จันทร์ทิพย์ ปิยะวรธรรม   

หัวหน้าวิชาการและการจัดการความรู้ 

๓.ครูอ้อ-อรนุช รัตนกิจอนันต เลขาช่วงชั้นที่ ๒ 

  

หน่วยวิชาคณิตศาสตร์  

  

  

  

  

 

  

๑.ครูเอ-กรศิลป์ เก่งเขตรกิจ ครูประจำชั้น ๖/๑ 

๒.ครูวิ-วิสาขา ข่าทิพย์พาที ครูประจำชั้น ๕/๓ 

๓.ครูม่อน-สาวิณี จิรประเสริฐวงศ์ ครูประจำชั้น ๔/๒ 

 

 ๑     ๕      ๔     ๒    ๓ 

๑ ๓ ๒ 

๒ ๓ ๑ 

๒ ๓ ๔      ๑ 

๔ ๓ ๑      ๒ 

๓ ๒ ๑      ๔ 



 

หน่วยวิชาแนะแนว  

  

  

  

  

  

 

ครูป๊อป-พิเชษฐ์ ดีมาก ครูประจำชั้น ๔/๓ 

----------------------------------------------------- 

ช่วงชั้นที่ ๓ 

 

  

  

  

  

  

๑.ครูมิ-รุ่งรวี พวงขุนเทียน หัวหน้าช่วงชั้นที่ ๓ 

๒.ครูยุ้ย-สุรีย์ ศรีประทุม ผู้ช่วยหัวหน้าช่วงชั้นที่ ๓ 

๓.ครูหน่อย-ภาคินี ชูศรีพัฒน์ เลขาช่วงชั้นที่ ๓ 
  

หน่วยวิชาคณิตศาสตร ์ 

  

  

  

  

  

 

๑.ครูโน้ต-สุมนา  แทนบุญช่วย ครูประจำชั้น ๘/๒ 

๒.ครูสุ-สุภาพร  กฤตยากรนุพงศ์  

๓.ครูปลิว-สมพร  ศุภโชคพงศ์สิร ิ

 

หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย  

  

  

  

  

  

  
๑.ครูนก-ชนก  สามิติ ครูประจำชั้น ๘/๑ 

๒.ครูแยม-วราพร  นามเสถียร ครูประจำชั้น ๗ 

 

 

หน่วยวิชา ESL  

  

  

  

  

  

  

๑.ครูติ๊ก-ตระหนักจิตต ทองมี ครูประจำชั้น ๖/๒ 

๒.ครูอิ๋ว-พิรีย์ วังทอง ครูประจำชั้น ๕/๒ 

๓.ครูโบว์-พรธวัล ชาญชิตโสภณ ครูประจำชั้น ๔/๓ 

๔. T.Ping- Mrs.Filipina R. Aseron 

 

หน่วยวิชาดนตรีชีวิต  

  

  

  

  

  

 

ครูจอม-ชุติเทพ ขวัญจิตร์ ครูประจำชั้น ๔/๑ 

 

 

หน่วยวิชาแสนภาษา  

  

  

  

  

  

ครูนัท-ณัฐวัฒน์ โรจน์สุธี ครูประจำชั้น ๕/๑ 

 

หน่วยวิชากีฬา  

  

  

  

  

 

๑.ครูเอ-ดวงพร วิเศษนคร ครูประจำชั้น ๕/๒ 

๒.ครูโอม-บุญเพชร พึ่งย้อย ครูประจำชั้น ๔/๒ 
๑๖

๒ ๓ ๑ 

  ๒   ๑    ๒   ๑  

๑ ๓ ๒ 

๒ ๑ ๓ 



หน่วยวิชาแนะแนว  

  

ครูอ้อม-ภัทราภรณ์ เมืองใจ  

ครูประจำชั้น ๘/๑ 

 

  

หน่วยวิชาแสนภาษา  

  

ครูปู-สรศักดิ์  แซ่โง้ว   

 

  

  

  

หน่วยวิชากีฬา  

  

ครูชัย-อวยชัย  ฝอยทอง   

  

  

  

------------------------------------------------- 

 

ช่วงชั้นที่ ๔  

  

  

  

  

 

 

๑.ครูอัม-อัมภิณี เลิศปีติวาณิชย์ หัวหน้าช่วงชั้นที่ ๔ 

๒.ครูนุช-กนกพร คมกฤส   

หัวหน้าวิชาการและการจัดการความรู้ 

๓.ครูเก๋-วิชชุตา ศิรินุช เลขาช่วงชั้นที่ ๔ 

หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา  

  

  

  

  

  

  

๑.ครูออนซ์-สุชาดา อวยจินดา ครูประจำชั้น ๗   

๒.ครูทิพย์-ทิพวรรณ เลียงฝา ครูประจำชั้น ๙ 

๓.ครูโบตั๋น-จิตรลดา บุตรภักดีธรรม ครูประจำชั้น ๘/๒ 

 

หน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูตั้ม-เพียงฤทัย นนท์ธนารักษา ครูประจำชั้น ๗ 

๒.ครูยุ้ย-สุรีย์ ศรีประทุม 

๓.ครูแป๊ป-ประมาณ โฆษิตตาพาณิช ครูประจำชั้น ๙ 

๔.ครูเบิร์ท-ศรัณย์ ศิริพงษ์ภากร ครูประจำชั้น ๘/๑ 

 

หน่วยวิชา ESL  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูเอ๊ะ-นุชนาฎ วัฒนศิร ครูประจำชั้น ๙ 

๒.ครูยุ้ย-นันทนัช ดีเมือง ครูประจำชั้น ๘/๒ 

 

๑๗

๑ ๓ ๒ 

๔ ๑ ๒      ๓ 

  ๒   ๑  

๒ ๑ ๓ 



 

หน่วยวิชา ESL  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูเปิ้ล-จันทร์ฉวี  สรรพอร่ามเดชะ 

๒.ครูเชอร์รี่-พัชดาภรณ์  ภู่ทอง 

๓.T.Dale-Mr. Dale Kvalheirn   

 

       หน่วยวิชาแสนภาษา  

  

       ครูวิ-ศิริรัตนา  ตรีรยาภิวัฒน์ 

  

  

  

  

 

       หน่วยวิชาแนะแนว 

    

       ครูครีม-อัปสรสิริ  เอี่ยมประชา  

  

 

 

       หน่วยวิชากีฬา 

  

       ครูชัย-อวยชัย  ฝอยทอง   

 

 

 

 

หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย  

  

  

  

  

  

 

๑.ครูแมน-ชยบดินทร์  ศิวพัฒนษินทร์  

๒.ครูอัญ-อัญชลี  ไมตรี 

 

หน่วยวิชาคณิตศาสตร์ 

ครูนุช-กนกพร  คมกฤส  

  

  

 

 

หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา  

  

  

  

  

  

  

๑.ครูน้อง-ศรีประภา กล้วยไม้ ณ อยุธยา วิชาเคมี 

๒.ครูเกด-เกศ ศรีวัฒนพล วิชาฟิสิกส์ 

๓.ครูเหน่ง-กิตติพล จันทวงศาทร วิชาชีววิทยา 

๔.ครูภู-ภูริทัต ชัยวัฒนกุล วิชาฟิสิกส ์

 

หน่วยวิชามานุษและ  

สังคมศึกษา 

  

ครูแคท-คัทลียา  รัตนวงศ์ 

๑๘

๓ ๒ ๑ 

๓ ๑ ๒      ๔ 

  ๒   ๑  


