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สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง  

	 วันจันทร์ที่	 ๑๕	ธันวาคมที่ผ่านมา	 โรงเรียนเพลินพัฒนาไปร่วมจัดงาน

เสวนา “เวทีระพีเสวนา ครั้งที่ ๑ การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท” พร้อมทั้งจัด
นิทรรศการมีชีวิตให้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น	 

ครู	อาจารย์	นักวิชาการ	นักการศึกษา	และพ่อแม่ผู้ปกครอง	 โดยมีผู้ปกครอง

เพลินพัฒนาส่วนหนึ่งไปร่วมงานด้วย	 ณ	 หอประชุมเล็ก	 ศูนย์วัฒนธรรม	 

แห่งประเทศไทย	จดหมายข่าวฉบับส่งท้ายปี	พ.ศ.๒๕๕๑	ขอนำสาระบางส่วน

ภายในงานที่เป็นข้อคิดดีๆ	มาถ่ายทอดเป็นของขวัญต้อนรับเทศกาลปีใหม่	 

ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะ 



ฉบับที่ ๑๕ วันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

ภาคจิตตะ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

ข่าวที่น่าสนใจ     

ระพีเสวนา : การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท 

 โครงการระพีเสวนานี้เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ที่จะเสนอ

ทางออกแก่การศึกษาไทย	และเป็นการแสดงความคารวะแด่	ศ.ระพี	

สาคริก	ปราชญ์แห่งแผ่นดิน	ผู้มีคุณูปการต่อวงการศึกษาไทยมาช้า

นาน	 โดยองค์ความรู้ที่จะนำเสนอนี้เป็นการถอดบทเรียนจาก

ประสบการณ์ในการดำเนินงานของเครือข่ายการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ	

หนึ่งในนั้นคือ เครือข่ายโรงเรียนไทยไท ซึ่งเป็นการรวมตัวกัน
ของโรงเรียน	๑๒	แห่งที่จัดการศึกษาในแนวทางเดียวกัน	 หรือที่

หลายคนเรียกว่า	 “การศึกษาทางเลือก”	 โดยมี	 รร.เพลินพัฒนาร่วม

เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย	 เพื่อรวมพลังกันขับเคลื่อนการศึกษาไทย

ไปสู่กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ	 และพัฒนา

เยาวชนของชาติให้สมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวม	ทั้งกาย	จิต	

ปัญญา	และสังคม	

	 งานเวทีระพีเสวนา	ครั้งที่	๑	 “การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท”	

เป็นการนำเสนอองค์ความรู้สู่สาธารณะเป็นครั้งแรกของโครงการฯ	

โดยเครือข่ายโรงเรียนไทยไท	พร้อมทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน	

อาทิ	พระไพศาล	วิสาโล,	ศ.นพ.ประเวศ	วะสี,	ศ.กิตติคุณ	สุมน	

อมรวิวัฒน์,	ศ.ดร.เอกวิทย์	ณ	ถลาง	และ	ศ.นพ.วิจารณ์	พานิช 

มาร่วมให้ข้อคิดเห็นในประด็นต่างๆ	ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนของ

เวทีระพีเสวนา  

แดงชาดรอบคัดเลือก 

ห้องสมุดโฉมใหม่  





เรื่องเล่าจากห้องเรียน

ชื่นชมชื่นใจเด็กเพลินพัฒนา 

ภาคสนามช่วงชั้นอนุบาล 

หนูน้อยประหยัดพลังงาน 

ค่ายจิตอาสา 

ห้องเรียนเศรษฐศาสตร์ชั้น ๑๑  

  

 ชุมชนแห่งการเรียนรู
้
รู้จักกันมากขึ้น…  

รู้ใจ มั่นใจกันมากขึ้น 

ชวนเลือกตั้งผู้ว่า กทม.  




เพลินตา
เพลินใจ


สัจจาอธิษฐานวันพ่อแห่งชาติ 

๑

รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ด้วยการสมัครสมาชิก 

“จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์” ที่ plearnnews@gmail.com



“ในการเป็นครู	 ขณะที่เราเป็นผู้ให้	 เรา

กลับเป็นผู้รับ	ขณะที่เรากำลังพัฒนาเขา	

เรากลับได้รับการพัฒนา	นี้คือความสุข

ของการเป็นครู”	 

 

 

 

 
อ.กรองทอง บุญประคอง 

“การศึกษาในระบบที่เอาวิชาเป็นตัวตั้ง	

เป็นการตัดชีวิตของเด็กออกเป็นท่อนๆ	

ทำให้ยิ่งเรียนสูงยิ่งห่างไกลชีวิต…	การ

ศึกษาเพื่อความเป็นไทที่ เครือข่าย

โรงเรียนไทยไทได้ดำเนินการอยู่นั้น	

เป็นการศึกษาที่ปลดปล่อยเด็กจาก

ภาวะยอมจำนน	 เป็นการศึกษาที่มีชีวิต

เป็นตัวตั้งและมีวิชาเป็นตัวเสริมหนุน”		

 

 

 

 

 
ศ.กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์  

นักการศึกษาชั้นแนวหน้าของไทย 

 

“คนนั้นดีทุกคน	ถ้าเรามองเห็นสิ่งดีในตัว

เขา	แม้คนนั้นจะมีดีแค่	๑๐%	ไม่ดี	๙๐%	

เติมเข้าไปเถอะครับความดี	แล้วมันจะไล่	

๙๐%	ออกไปเอง	 เราเปลี่ยนคนอื่นได้	

ถ้าเราเปลี่ยนตัวเราเองได้”	 
 

 

 

 

 

 

 

ศ.ระพี สาคริก  

“ปัญญานั้นต่างจากความรู้	 ปัญญาคือ

การรู้เชื่อมโยง	รู้ทั้งหมด	ซึ่งจะทำให้เรา

จัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับสิ่ง

อื่นได้อย่างถูกต้อง…	การเรียนรู้ที่จะนำ

ไปสู่ปัญญาต้องลดอัตตา	 ลดอหังการ	

แล้วปัญญาจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติ	 ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์	

ระหว่างมนุษย์กับสิ่งอื่น	 สิ่งนี้จะทำให้

เราค้นพบความสุขและอิสรภาพ” 
 

 

 

 

 

 

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ปราชญ์อาวุโส 

“เราบอกว่าเด็กมีความสุข	 เขามีความสุข

จริงหรือเปล่า	ตอนเป็นเด็ก	ผมมีความ

สุขที่ไม่มีใครมาบอกให้ผมทำอะไร	แต่ให้

ผมได้เลือกทำเอง	 คำว่าโรงเรียนทาง

เลือกน่าจะหมายถึงทางเลือกของลูก

ศิษย์”		

 

 

 

 
มร.เดวิด ลอง  

กรรมการบริหาร รร.นานาชาติเมธา 

“ความรู้มี	๒	ชนิด	ชนิดแรกคือความรู้ที่

เป็นทฤษฎี	 เป็นความรู้ที่ใช้ในชีวิตจริง

เพียง	 ๒๐%	 ชนิดที่	 ๒	 คือความรู้เชิง

ปฏิบัติ	 เป็นความรู้ที่ผู้ปฏิบัติสัมผัสด้วย

ตัวเองผ่านผัสสะทุกด้าน	รวมถึงใจและ

วิญญาณ	ซึ่งเป็นความรู้ที่ใช้ในชีวิตจริง	

๘๐%“		

 

 

 

 
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  

ประธานมูลนิธิสถาบันส่งเสริม 

การจัดการความรู้เพื่อสังคม 

“ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย

โรงเรียนไทยไท	คำถามที่เราถกกันคือ	

What	 How	Why	 แต่ถึงวันนี้สิ่งที่เรา

ถามกันคือ	“Who	คือใคร”	ใครในที่นี้คือ

ตนข้างในของคนที่เป็นครู	 เป็นผู้เรียน	

เป็นมนุษย์ที่พร้อมจะอยู่ร่วมกับผู้อื่น	

สุดท้ายแล้วสิ่งที่พวกเรากำลังทำกันอยู่

นี้	 ไม่ใช่เรื่องหลักสูตรหรือกระบวนการ	

แต่คือการพัฒนาด้านในของคนทุกคนที่

เข้ามาเกี่ยวข้อง”		

 

 

 

 

อ.ศีลวัต ศุษิลวรณ ์

“การสอนให้ความสำคัญกับครู	 แต่การ

เรียนรู้ให้ความสำคัญกับเด็ก”	

 
 

 

 

 

 

 

พระไพศาล วิสาโล  

เจา้อาวาสวนัปา่มหาวณั อ.แกง้ครอ้ จ.ชยัภมิู 

เครือข่ายโรงเรียนไทยไท	 โดยมีคุณครู

ก้า-อ.กรองทอง	บุญประคอง	ผู้อำนวย

การโรงเรียน	 และ	คุณครูปาด-อ.ศีลวัต	

ศุษิลวรณ์	 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ	

เป็นตัวแทนของโรงเรียนเพลินพัฒนา	

ตัวอย่างข้อคิดเห็นบางส่วนบางตอนที่

ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านได้นำมาแลก

เปลี่ยนเรียนรู้กันมีอาท ิ

๒ ๓

 

 



๒

 นอกจากนี้ภายในงานยังจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิตของ

เครือข่ายโรงเรียนไทยไทให้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียน

รู้ด้วย	 โดยในส่วนของโรงเรียนเพลินพัฒนาได้จัดบอร์ด

นิทรรศการบอกเล่าคุณค่าการเรียนรู้ของโรงเรียน	 โดยให้ความ

สำคัญกับกระบวนการพัฒนาจิตใจ	 และการพัฒนาเพื่อความ

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	พร้อมทั้งนำตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ไปจำลองเป็นฐานกิจกรรมให้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมทำด้วย	 เช่น	

กิจกรรมสร้างภาวะพร้อมเรียนรู้	กิจกรรมประติมากรรมจักรวาล

ใจ	 กิจกรรมสุนทรียสนทนา	 และกิจกรรมสะท้อนกลับสิ่งที่ได้

เรียนรู้	 (Reflection)	 เพื่อเรียนรู้กระบวนการพัฒนาด้านใน

นักเรียนของเพลินพัฒนาจากการที่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้มี

ประสบการณ์ด้วยตัวเอง	

	 “การเรียนรู้ควรเกิดอย่างเป็นธรรมชาติ	 สิ่ งที่ เป็น

ธรรมชาติจะเป็นความราบรื่น	กลมกลืน	และเพลิดเพลิน	ดีใจที่

ได้ เห็น	 รร.เพลินพัฒนาที่สร้างการเรียนรู้ควบคู่กับความ

เพลิดเพลิน”	ความคิดเห็นของคุณไพบูลย์	 วัฒนศิริธรรม	อดีต

รองนายกรัฐมนตรี	ซึ่งสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในฐานสุดท้ายหลัง

จากร่วมทำกิจกรรมภายในบูธนิทรรศการของเพลินพัฒนา 

	 การแข่งขันกีฬาแดงชาด	ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๑	รอบคัด

เลือกเริ่มขึ้นแล้วค่ะ	 ในวันที่	๑๑	ธันวาคมที่ผ่านมา	 เปิดสนามด้วย

การแข่งขันแชร์บอลของช่วงชั้นที่	๑	ประเภททีมหญิง	 โดยเป็นการ

พบกันระหว่าง หมู่นกเงือก กับ หมู่มด และหมู่ภูเขา กับ หมู่

ดอกไม้ ในรุ่นชั้น	๑	และชั้น	๒-๓	ผลการแข่งขันปรากฏว่า	หมู่ภูเขา

และหมู่นกเงือกจูงมือกันผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในวันแดงชาดได้ทั้ง

สองรุ่น	ขณะที่หมู่มดคว้าเหรียญทองแดงในทั้งสองรุ่นเช่นกันค่ะ	

	 ใครที่มาชมการแข่งขันแชร์บอลทั้งสองรอบ	นอกจากจะได้

ร่วมกันเชียร์และให้กำลังใจลูกๆ	หลานๆ	กันแล้ว	คงได้ประทับใจ

กับภาพน่ารักๆ	 ในสนามของนักกีฬารุ่นจิ๋ว	 โดยเฉพาะชั้น	๑	ที่เพิ่ง

เริ่มหัดเล่นกีฬาแชร์บอล	จึงทำผิดกติกากันอย่างไม่ตั้งใจ	 ในขณะที่

บางคนก็ส่งลูกไปผิดฝั่ง	 เพราะมองไปทางไหนก็เห็นแต่เพื่อนๆ	ชั้น

เดียวกัน	 เลยไม่แน่ใจว่าเพื่อนคนไหนอยู่ทีมเดียวกับตัวเอง	บ้างก็

เกร็งจนไม่กล้าโยนลูกส่งให้เพื่อน	แต่ใช้วิธีส่งบอลใส่มือเพื่อนต่อๆ	

กันไป	เป็นภาพน่ารักน่าเอ็นดูที่สร้างรอยยิ้มและสีสันให้กับผู้ชมรอบ

สนามได้ไม่น้อยเลยค่ะ	

	 ในสัปดาห์นี้ยังคงมีการแข่งขันกันต่อกับกีฬาแฮนด์บอล

ประเภททีมหญิงช่วงชั้นที่	๒	 โดยเป็นการพบกันระหว่าง หมู่ภูเขา 

พบ หมู่ดอกไม้ และหมู่นกเงือก พบ หมู่มด ผลปรากฏว่าหมู่นก

เงือกสามารถเอาชนะหมู่ภูเขาไปด้วยคะแนน	๔	 :	๓	คว้าเหรียญ

ทองเหรียญแรกของกีฬาแดงชาดปีนี้ไปครอง	ตามด้วยหมู่ภูเขาและ

หมู่ดอกไม้	ที่ได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงตามลำดับ	

 โรงเรียนจะนำนิทรรศการมีชีวิตที่จัดแสดงภายในงานนี้มา

จัดแสดงอีกครั้งที่โรงเรียนเพลินพัฒนา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ 

ธ.ค.๕๑ บริเวณลานนาฬิกาแดด เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ คุณครู 

และผู้ปกครองได้พบกับนิทรรศการที่คุณครูปาดให้คำจำกัดความไว้

ว่า “สภาวะไร้เนื้อหา แต่อุดมด้วยเนื้อหาที่เกิดจากการเรียนรู้ใน

ตัวผู้เรียนเอง” ด้วยตัวเองค่ะ 

 ผลการแข่งขันกีฬาแดงชาดรอบคัดเลือก 

ประเภทกีฬา รุ่น ผลการแข่งขัน 

แชร์บอลหญิง	

ชั้น	๑	

คู่ชิงวันแดงชาด	:		

หมู่ภูเขา	-	หมู่นกเงือก	

เหรียญทองแดง	:	หมู่มด	

ชั้น	๒	และ	

๓	

คู่ชิงวันแดงชาด	:	หมู่ภูเขา	-	หมู่

นกเงือก	

เหรียญทองแดง	:	หมู่มด	

แฮนด์บอล

หญิง	
ช่วงชั้นที่	๒	

เหรียญทอง	:	หมู่นกเงือก	

เหรียญเงิน	:	หมู่ภูเขา	

เหรียญทองแดง	:	หมู่ดอกไม้	

 การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เราได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจ

ระหว่างเด็กๆ	คุณครู	และผู้ปกครอง	ที่มาช่วยนักกีฬาเตรียมตัว

และฝึกซ้อมก่อนลงแข่งขัน	คอยเป็นโค้ชอยู่ติดขอบสนาม	ทั้งยัง

ส่งเสียงให้กำลังใจนักกีฬาตลอดการแข่งขัน	 ไม่ว่าหมู่ของตนจะทำ

แต้มเป็นผู้นำหรือผู้ตามอยู่ก็ตาม 

 ภาพหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้กับหลายๆ คนที่มา

ชมการแข่งขันก็คือ มีพี่ๆ ช่วงชั้นมัธยมกลุ่มหนึ่งที่มิได้เชียร์

เฉพาะนักกีฬาหมู่ของตัวเองเท่านั้น แต่ยังส่งเสียงเชียร์ให้

กำลังใจนักกีฬาของหมู่คู่แข่งขันที่มีคะแนนตามหมู่ของตัวเอง

อยู่ด้วย ขอชื่นชมความมีน้ำใจนักกีฬาของพี่ๆ ในการสร้าง

๓

การแข่งขันแดงชาดรอบคัดเลือก 



 

 ห้องสมุดโฉมใหม่ 

	 ภาคเรียนนี้ห้องสมุดโรงเรียนเพลินพัฒนามีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการภายในห้องสมุด	เพื่อจัดพื้นที่ใช้สอย	

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ	โดยแบ่งพื้นที่บริการเป็น	๓	ส่วน	คือ	

 บริเวณพื้นที่ชั้น ๑	ให้บริการหนังสือสำหรับเด็กและหนังสืออ้างอิง		ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ	

 บริเวณพื้นที่ชั้น ๒	ให้บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	หนังสือคู่มือการสอน	แบบเรียน		

รวมทั้งหนังสือเตรียมสอบ	และนวนิยาย		

 บริเวณพื้นที่ชั้น ๓	เป็นห้องบริการสื่อโสตทัศน์	ใช้สำหรับฉายสื่อโสตทัศน์ทุกรูปแบบ	

	 ขอเชิญชวนมาใช้บริการกันได้	และห้องสมุดจะเปิดให้บริการยืมหนังสือในวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคมนี้เป็น 

วันสุดท้ายของภาคเรียนจิตตะ	จึงขอให้สมาชิกทุกคนนำหนังสือ	หรือสื่อการเรียนรู้อื่นๆ	ส่งคืนห้องสมุดภายในวันพุธ	

ที่	๒๔	ธันวาคม	๒๕๕๑	นี้ค่ะ	

ศิลปินน้อย 
	 ขอแสด งค ว ามยิ น ดี กั บ	

ด.ญ. ม่ าณฟ้ า ภานุภ์ คนันท์ 

(ม่าณฟ้า)	ชั้นอนุบาล	๓/๓	ที่ได้รับ

รางวั ลสร้ า งสรรค์ ใน โครงการ

ประกวดศิลปะเด็กและเยาวชน	

ครั้งที่	 ๑๓	 หัวข้อ	 “ประชาธิปไตย

สมบูรณ์”	 ซึ่งจัดโดยสถาบันปรีดี	พนมยงค์	 และสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 โดยน้อง

ม่าณฟ้าจะไปรับรางวัลในวันเปิดนิทรรศการศิลปะเด็กและ

เยาวชน	ครั้งที่	๑๓ วันเสาร์ที่ ๒๔ ม.ค.๕๒	ณ	สถาบันปรีดี	

พนมยงค์	ซอยทองหล่อ	(สุขุมวิท	๕๕)	ท่านใดที่ชื่นชอบงาน

ศิลปะ	 ไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องม่าณฟ้า	 และชม

นิทรรศการศิลปะฝีมือของเด็กๆ	กันได้ค่ะ 

วัฒนธรรมการเชียร์กีฬาที่งดงามและ

สร้างสรรค์ คือการเชียร์อย่างสุภาพ มี

น้ำใจนักกีฬา และอบอวลไปด้วย

มิตรภาพระหว่างกันค่ะ 

ชื่นชมชื่นใจเด็กเพลินพัฒนา 
	 จดหมายข่าวฉบับนี้มีข่าวความสามารถของเด็กๆ	 เพลินพัฒนามาให้ร่วมยินดีส่งท้ายปี	๒๕๕๑	กันหลายรายการ		 

ไปติดตามกันค่ะ 

เ รื่ อ ง เ ล่ า จ า ก ห้ อ ง เ รี ย น  

๔

เด็กเก่งวิทย์-คณิต 
	 คุณครูนัท-อรทัย	 เฉลิมสินสุวรรณ	หัวหน้าพัฒนาหน่วย

วิชาคณิตศาสตร์และธรรมชาติศึกษาฯ	แจ้งข่าวมาให้ร่วมยินดีกับ

เด็กๆ	เพลินพัฒนา	๒	รายการดังนี้		

 ๑.การแข่งขันคณิตศาสตร์ที่จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาเขต ๓	รร.เพลินพัฒนาจัดส่งนักเรียนที่มีความสามารถโดด

เด่นด้านคณิตศาสตร์ในช่วงชั้นที่	๑	 เข้าร่วมสอบแข่งขัน	๔	คน	

โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้	ด.ช.ฐานธัช	ติระตระกูลเสรี	 (พี)	

ชั้น	๓/๓	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	และ	ด.ญ.วนา	ภูษิตาศัย	(แตง)	

ชั้น	๓/๒	ได้รับรางวัลชมเชย	

 ๒.การสอบแข่งขันโครงการอัจฉริยภาพวิทย์-คณิต	จัดโดย	

สสวท.	ซึ่งเป็นการสมัครสอบตามความสมัครใจของนักเรียน	โดย

มีนักเรียนเพลินพัฒนาช่วงชั้นที่	 ๑-๒	สนใจสมัครสอบ	๗๙	คน	

และผ่านเข้าสู่รอบสอง		๖		คนดังนี้	



 วิทยาศาสตร์ ในระดับช่วงชั้นที่	๑	มีนักเรียนเพลินพัฒนา

สมัครเข้าสอบ	๔๐	คน	ผ่านเข้ารอบสอง	๓	คน	คือ	ด.ช.ฐานธัช	

ติระตระกูลเสรี	 (พี)	ชั้น	๓/๓,	ด.ช.ปุญญพัฒน์	ตรีเทพวิจิตร	 (กา

สิน)	ชั้น	๓/๑,	ด.ญ.วนา	ภูษิตาศัย	 (แตง)	ชั้น	๓/๒	และในระดับ

ช่วงชั้นที่	๒	มีนักเรียนเพลินพัฒนาสมัครเข้าสอบ	๕๘	คน	ผ่าน

เข้ารอบสอง	๑	คน	คือ	ด.ช.วิถี	ภูษิตาศัย	(ลูกคิด)	ชั้น	๖/๒	

 คณิตศาสตร์ ในระดับช่วงชั้นที่	๑	มีนักเรียนเพลินพัฒนา

สมัครเข้าสอบ	๓๙	คน	ผ่านเข้ารอบสอง	๓	คน	คือ	ด.ช.ชยุต	ศรี

อุฬารพงศ์	 (แต๊ง)	ชั้น	๒/๒,	ด.ญ.วริษา	จิระภคโชติ	 (แมงปอ)	ชั้น	

    กาสิน แต๊ง พี ลูกคิด แมงปอ  แตง

โภชนากรซุปเปอร์จิ๋ว 
	 หลังจากแจ้งข่าวให้ทราบกันไปในจดหมายข่าวฉบับที่	๖	ว่านักเรียนชั้น	๔	ของ

เพลินพัฒนาผ่านเข้าสู่รอบ	๒	ของโครงการ	Junior	Champion	Chef	การแข่งขันปรุง

อาหารถูกหลักโภชนาการ	ชิงรางวัลทุนการศึกษาพร้อมโล่ห์เกียรติยศ	จากนั้นก็มีการ

แข่งขันในรอบต่อๆ	มา	จนกระทั่งวันเสาร์ที่	๑๓	ธ.ค.๕๑	ที่ผ่านมา	ซึ่งเป็นวันแข่งขัน

รอบชิงชนะเลิศ	ผลปรากฏว่าทีมซุปเปอร์จิ๋วที่ประกอบด้วย	ด.ญ.ธัญธร	พยุหะเกียรติ	

(มินนี่)	 ชั้น	๔/๒,	ด.ญ.สลิล	แสงดวงดี	 (จีจี้)	 ชั้น	๔/๑	และ	ด.ญ.ธันยพร	ห่อทองรุ่ง	

(แนน)	 ชั้น	 ๔/๑	 รร.เพลินพัฒนา	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ด้วยเมนู	 “ข้าวผัดปลา

แซลมอนจูเนียร์” ขณะที่	ทีม JSP อร่อยดีมีประโยชน์ ประกอบด้วย	ด.ญ.ฐิตาภา	

อัศววัฒนาพร	(เจียเจีย),	ด.ญ.ศุภากร	ศุภผลถาวร	(ส้ม)	และด.ญ.รวิสรา	กาญจโนฬาร	

(พรีม)	ชั้น	๔/๒	ก็สามารถผ่านเข้าไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ	และแม้จะไม่ผ่านเข้าไป

ชิงชนะเลิศ	แต่เด็กๆ	ทีม	JSP	อร่อยดีมีประโยชน์ทั้งสามคนก็มีน้ำใจนักกีฬา	 เดินมา

แสดงความยินดีกับเพื่อนๆ	ทีมซุปเปอร์จิ๋ว	พร้อมทั้งให้กำลังในการแข่งขันรอบต่อไป	

เป็นบรรยากาศการแข่งขันที่น่าชื่นชมและอบอวลไปด้วยมิตรภาพจริงๆ	ค่ะ	กว่าจะ

ผ่านแต่ละรอบการแข่งขัน	(๕	รอบ)	ภายใต้โจทย์		“เมนูอาหารจานเดียวสำหรับเด็ก

อ้วน” เด็กๆ	ต่างกระตือรือร้นช่วยกันคิดเมนูอาหารที่เหมาะสมกับเด็กอ้วน	โดยมีคุณ

แม่ช่วยหาข้อมูลด้านโภชนาการ	และช่วยกันนำเมนูที่คิดได้มาทดลองทำและชิมดูก่อน	

เพื่อหาสูตรที่ลงตัว	ก่อนจะถึงวันแข่งขันจริง 

๕

๒/๑	และ	ด.ช.ฐานธัช	ติระตระกูลเสรี	(พี)	ชั้น	๓/๓	

	 นักเรียนทั้ง	 ๖	 คนที่ผ่านเข้ารอบของ	 สสวท.จะสอบ	 

แข่งขันรอบที่	 ๒	 ในวันที่	 ๓๑	 ม.ค.๕๒	นี้	 ขอขอบคุณคุณครู	 

ทุกท่านผู้อยู่เบื้องหลังการสอบทั้งสองโครงการ	 และขอชื่นชม

นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันในครั้งนี้	 เป็นโอกาสดีที่

เด็กๆ	 ได้ทดลองทำข้อสอบที่ท้าทาย	และมีมาตรฐานสูง	ซึ่งจะ

ช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะด้านคณิต-วิทย์	 

ของนักเรียนต่อไปค่ะ 



 

	 คุณแม่อัญชลี-คุณแม่น้องมินนี่	 หนึ่งในสมาชิกทีมซุปเปอร์จิ๋ว

เล่าให้ฟังว่า	 ในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ	 เด็กๆ	ทีมซุปเปอร์จิ๋วได้

เตรียมละครที่ช่วยกันแต่งไปแสดงก่อนลงมือทำอาหารด้วย	 โดยละคร

มีเนื้อหาชักชวนคนดูมาร่วมเต้นแอโรบิกออกกำลังกาย	 และบอก

ข้อมูลประโยชน์ของปลาแซลมอน	ก่อนที่จะชักชวนกันทำเมนู	“ข้าวผัด

ปลาแซลมอนจูเนียร์”	 โดยมีน้องมินนี่รับหน้าที่ปรุงอาหารบนเตา	น้อง

แนนคอยจัดเตรียมและปรุง	ส่วนน้องจีจี้อาสาเป็นผู้จัดตกแต่งจานและ

นำเสนอเมนูอาหาร	 เป็นบรรยากาศการทำงานที่ถ้อยทีถ้อยอาศัย	มี

การแบ่งงานกันทำ	และคอยช่วยเหลือกัน	จนสร้างความประทับใจให้

กับคณะกรรมการและผู้ชมในวันงานไม่น้อยค่ะ	

	 นอกเหนือจากเงินรางวัล	๓๐,๐๐๐	บาท	บัตรของขวัญ	 (Gift	

Voucher)	๑๐,๐๐๐	บาท	ชุดอุปกรณ์ครัว	เช่น	มีด	หม้อ	และผลิตภัณฑ์

แป้งประกอบอาหาร	ที่เด็กๆ	ได้รับเป็นรางวัลชนะเลิศแล้ว  
ประสบการณ์จากการแข่งขันในครั้งนี้คือรางวัลอันมีค่าที่ไม่อาจหาซื้อได้จากที่ไหน หากเกิดขึ้นจากความตั้งใจและการทำงาน

ของเด็กๆ ที่ค่อยๆ พัฒนาตัวเองจากรอบแรกไปจนถึงรอบสุดท้าย ขอชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่สนับสนุนให้เด็กๆ ได้ทำ

กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ค่ะ 

  

ภาคสนามช่วงชั้นอนุบาล 

วันที่ ชั้น รายละเอียด 

วันที่	๑๖-๑๙	ธ.ค.	๕๑	 อนุบาล	๑	(ไปวันละห้อง)	
เรียนรู้เรื่อง	“ธรรมชาติรอบตัว”	

ณ	รร.เกษตรทฤษฎีใหม่	เขตทวีวัฒนา	

วันที่	๒๓-๒๕	ธ.ค.๕๑	 อนุบาล	๒	(ไปวันละห้อง)	
เรียนรู้เรื่อง	“อุปกรณ์เครื่องใช้ใกล้ตัว”	และฟังธรรมเทศนากับพระ	

มหานิพนธ์	หัวข้อ	“หน้าที่ตนเองกับการศึกษา”	ณ	วัดญาณเวศกวัน	

 
    ๕ เมนูของทีมซุปเปอร์จิ๋วที่ชนะใจ 

    คณะกรรมการตั้งแต่รอบแรกจนถึง 

    รอบชิงชนะเลิศ 

 ข้าวหอมสีนิลเริงระบำในฟรุตสลัด 

 ส้มตำสามช่ากับข้าวผัดปลาฝอย 

 บาร์บีคิวซูชิคุณหนู 

 ยำผลไม้กุ้งสดกระทงทอง 

 ข้าวผัดปลาแซลมอนจูเนียร ์

	 ปิด T.V.เมื่อเลิกใช้ ประหยัดไฟ ลดโลก

ร้อน, ประหยัดน้ำมันกันสักนิด แล้วชีวิตจะดีขึ้น  

 ส่วนหนึ่งของคำขวัญบนแผ่นป้ายรณรงค์

ประหยัดพลังงานของนักเรียนและคุณครูชั้น	๓	ที่

ออกมาเดินขบวนจากอาคารประถมต้นไปยัง

สนามรักบี้ฟุตบอล	อาคารประถมปลาย	สนาม

บาสเกตบอล	 ลานจอดรถ	 เรือนอาหารบ้าน

ชุมชน	 กลุ่มอาคารสำนักงาน	 และบริเวณหน้า

โรงเรียน	 ในเย็นวันอังคารที่	 ๑๖	 ธันวาคมที่	 

ผ่านมา	เพื่อเชิญชวนชาวเพลินพัฒนาให้ร่วมกันประหยัดพลังงาน		

	 กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ	“หนูน้อยประหยัดพลังงาน”	 ในหน่วยวิชามานุษกับโลก	ชั้น	๓	ที่มีคุณครูเอิ้น-มัณฑนา	

วุฒิรณประเสริฐ	และคุณครูเล็ก-สุปัญญา	เขียนเจริญ	เป็นโต้โผชักชวนเด็กๆ	เรียนรู้เรื่องพลังงาน	เพื่อให้เด็กๆ	ตระหนักถึงคุณค่าและ

เกิดจิตสำนึกประหยัดพลังงาน	 โดยเริ่มจากการนำบิลค่าไฟฟ้าเดือนพฤศจิกายนของแต่ละบ้านมาดูว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไร	 แล้วให้เด็กๆ	

ลองคิดดูว่าค่าไฟนี้เกิดขึ้นจากอะไร	เด็กๆ	จะมีส่วนร่วมช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดค่าไฟฟ้าได้อย่างไรบ้าง	จากนั้นขยายการเรียนรู้จาก

ตัวนักเรียนไปยังชุมชนที่ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด	นั่นคือ	 โรงเรียน	โดยพากันไปสอบถามคุณครูส่วนสำนักงานเพื่อศึกษาค่าไฟฟ้าย้อน

หลังของโรงเรียน	แล้วช่วยกันขบคิดว่าเด็กๆ	จะช่วยโรงเรียนประหยัดค่าไฟได้อย่างไร 

๖

หนูน้อยประหยัดพลังงาน

ใครสนใจอยากได้เมนูไหนไปลองทำรับประทาน 

ที่บ้าน  สอบถามจากเด็กๆ ได้ค่ะ 



	 คุณแม่บุญเจริญ	ขันติกิตติกุล	 (คุณแม่น้องปั้น	ชั้น	๘/๑)	

หนึ่งในผู้ปกครองที่เดินทางไปช่วยทำความสะอาดวัดสีกุกในครั้ง

นี้	 เล่าว่า	 ได้รับการชักชวนจากคุณครูยุ้ย	 (สุรีย์	 แสงประทุม)	 ว่า

สนใจจะไปร่วมทำบุญด้วยกันไหม	คุณแม่เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะ

ได้ทำความดีร่วมกับเด็กๆ	และคุณครู	 จึงชวนกันไป	ซึ่งเมื่อเดิน

ทางไปถึงวัดสีกุก	ก็ได้ทราบจากหลวงพ่อว่ามีห้องใต้ดินของวัดที่

ถูกน้ำท่วม	และยังไม่ได้ทำความสะอาด	ทีมคุณแม่จึงไปช่วยกัน

ทำความสะอาดห้องใต้ดิน	

	 “พวกเราทำบุญกันเยอะ	 แต่ไม่ค่อยทำบุญด้วยการ

ทำความสะอาดวัด	 วันนั้นที่ไป	 วัดใหญ่มาก	ยังคิดว่าลูกวัดจะ

ทำความสะอาดไหวหรือเปล่า	ก็รู้สึกดีใจที่มีโอกาสทำบุญร่วมกับ

เด็ก	คุณครู	และผู้ปกครองในครั้งนี้	 ผู้ปกครองหลายคนที่รู้ก็บอก

ว่า	“เพิ่งรู้ว่าเราสามารถทำบุญด้วยการช่วยทำความสะอาดวัดได้”	

คุณแม่จึงชวนครูยุ้ยว่าปีหน้าเราน่าจะจัดกิจกรรมแบบนี้กันอีก”	

 ขอขอบคุณชาวเพลินพัฒนาทุกท่านที่ร่วมกันแบ่งปัน

ทรัพย์และสิ่งของให้ชาวอยุธยาที่ เดือดร้อน ขอชื่นชม

นักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ ทุกคนที่ตั้งใจกันทำความดีในครั้งนี้ตั้งแต่

เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งถึงวันออกค่าย และขอขอบคุณ

คุณครูช่วงชั้นที่ ๓ และผู้ปกครองทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม

สนับสนุนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การทำงานเพื่อผู้อื่น ทั้งยังร่วม

ทำความดีเป็นแบบอย่างไปพร้อมกับเด็กๆ ด้วยค่ะ 

	 ค่ายจิตอาสานี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของครู	 ผู้ปกครอง	

และนักเรียนช่วงชั้นที่	๓	ที่จับมือกัน	๓	ระดับชั้น	ทำสมุดบันทึก

ทำมือ	และเสื้อยืดลวดลายเก๋ๆ	จำหน่ายในงานลมข้าวเบา…	เงา

เดือนเพ็ญ	 รวมทั้งตั้งโต๊ะรับบริจาคข้าวสาร	 อาหารแห้ง	 และ

ของใช้จำเป็นต่างๆ	แล้วนำรายได้ส่วนหนึ่งไปซื้ออุปกรณ์มาให้

นักเรียนช่วงชั้นที่	 ๓	 ช่วยกันทำชั้นวางของที่จะนำไปติดตั้งใน

ห้องเรียนของโรงเรียนวัดตะกู	 และอีกส่วนหนึ่งนำไปซื้อเครื่อง

อุปโภค-บริโภคสมทบกับที่ได้รับบริจาค	 เพื่อนำไปมอบให้กับชาว

บ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม	

	 โครงการนี้เริ่มกันมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน	จนกระทั่ง

วันที่	 ๑	 และ	 ๒	 ธันวาคมที่ผ่านมา	 ที่น้ำลดแล้ว	 คุณครูและ

นักเรียนช่วงชั้นที่	 ๓	จึงได้เดินทางนำสิ่งของที่ชาวเพลินพัฒนา

ร่วมกันบริจาคไปมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม	พร้อม

ทั้งนำชั้นวางของหนีน้ำท่วมที่ช่วยกันทำไปติดตั้งในห้องเรียนของ

โรงเรียนวัดตะกู	 และช่วยกันทำความสะอาด	 ฟื้นฟูสภาพ

แวดล้อมในโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมก่อนหน้านี้	

เพราะเป้าหมายโครงการมิใช่แค่การนำเงินและสิ่งของไปช่วย

เหลือ	 แต่ตั้งใจให้เด็กๆ	 ได้เรียนรู้การลงมือลงแรงทำงานช่วย

เหลือผู้อื่น	ทั้งการบูรณะโรงเรียนวัดตะกูในวันแรก	และทำความ

สะอาดวัดสีกุกที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในวันที่	๒	 โดยมี

ผู้ปกครองเพลินพัฒนาจำนวนหนึ่งเดินทางไปสมทบ	 เพื่อช่วย

ทำความสะอาดวัดสีกุกร่วมกับนักเรียนและคุณครู	

	 กิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ค่อยๆ	ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของตัวเองเพื่อลดการใช้พลังงาน	นักเรียนหลายคนนำความคิดนี้ไป

รณรงค์กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน	 ขณะที่ในแต่ละห้องเรียนก็ช่วยกันหาวิธีการ

ประหยัดพลังงาน	 เช่น	 ปิดไฟและพัดลมก่อนออกจากห้องทุกครั้ง	 รวมทั้ง

กระตือรือร้นช่วยกันคิดคำขวัญและประดิษฐ์แผ่นป้าย	 แล้วออกมาเดินรณรงค์

ชวนเชิญชาวเพลินพัฒนาร่วมประหยัดพลังงานไปพร้อมกัน	เมื่อเย็นวันอังคารที่	

๑๖	ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ	

“ค่ายจิตอาสา”
การทำความดีร่วมกันของเด็ก ครู และผู้ปกครอง 

๗



ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 

 ในจดหมายข่าวฉบับที่แล้วได้กล่าวเกริ่นให้ชาวเพลินพัฒนาได้ร่วม	 “ยินดีกับ

ซีเอ็ด”	 ไปแล้ว	 ฉบับนี้ลองมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นไปอีกว่า	 โรงเรียนเพลิน

พัฒนา	กับ	บริษัท	 ซีเอ็ดยูเคชั่น	 จำกัด	 (มหาชน)	 มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

อย่างไร	มีความสอดคล้องทางความคิดกันแค่ไหน		

	 นับตั้งแต่ที่โรงเรียนเพลินพัฒนาได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	จนกระทั่ง

บัดนี้ก็ได้มีผู้ร่วมเจตนารมณ์กว่า	๗๐	ราย	 เข้ามาช่วยกันสานต่อ	ซีเอ็ดเองก็เป็น

องค์กรธุรกิจสร้างสรรค์รายหนึ่ง	ที่เล็งเห็นความสำคัญของงานสร้างคน	สร้างสังคม	

และดำเนินงานด้วยปณิธาน	 “เรามุ่งมั่นให้คนไทยเก่งขึ้น”	มาโดยตลอด	ด้วยเหตุนี้จึงมีความสนใจเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น

ของโรงเรียน	

	 ปัจจุบันนี้	คุณทนง โชติสรยุทธ์ ผู้ดำรงตำแหน่งเป็น	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ซีเอ็ดยูเคชั่น	จำกัด	 (มหาชน)	และ	

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา	ยังได้นำประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเป็นบรรษัท

ภิบาล	 เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูผู้บริหารของโรงเรียนอยู่เสมอ	 เพื่อช่วยในการวางแนวทางและวิถีปฏิบัติของ

	 ในห้องเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชั้น	๑๑	 เด็กๆ	

กำลังเรียนเรื่องผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจ	และวิกฤติที่

เกิดขึ้นในระบบทุนนิยม	ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ

ทั่วโลก	รวมทั้งประเทศไทยเราด้วย	และเพื่อให้นักเรียนมองเห็น

ภาพและเข้าใจกับปัญหาดังกล่าวชัดเจนขึ้น	 ในวันศุกร์ที่	 ๑๒	

ธันวาคมที่ผ่านมา	 คุณครูจั๊ก-ษัษฐรัมย์	 ธรรมบุษดี	 คุณครูวิชา

สังคมศึกษา	ช่วงชั้นที่	๔	จึงได้เชิญตัวแทนสหภาพแรงงานไทร

อัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย	ซึ่งเป็นผู้ที่ประสบปัญหาดัง

กล่าว	และผ่านประสบการณ์การเรียกร้องต่อสู้เพื่อสิทธิของชนใช้

แรงงานมาอย่างต่อเนื่อง	มาบอกเล่าประสบการณ์ดังกล่าวกับ

นักเรียนในหัวข้อ	“ผลกระทบทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม”	

๘

	 การได้ร่วมพูดคุยกับตัวแทนสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ	 ใน

วันนั้น	ทำให้นักเรียนมองเห็นภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานที่ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจากนโยบายของรัฐและเจ้าของกิจการ	กฎหมาย

แรงงานที่เอื้อประโยชน์กับนายทุนมากกว่าลูกจ้าง	ภาพความ

เหลื่ อมล้ ำ ในสั งคม	 ตลอดจนเข้ า ใจบทบาทหน้ าที่ ของ

สหภาพแรงงานว่ามีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน

อย่างไร	

	 ตอนท้ายกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้	นักเรียนได้ร่วมพูด

คุยสิ่งที่ได้เรียนรู้	 แล้วสรุปออกมาเป็นปฏิญญา	๒๐	ข้อ	ที่จะนำ

ไปสู่	 “สังคมใหม่ที่ควรเป็น”	 ในความคิดของนักเรียน	อาทิ	บริษัท

ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ใช้แรงงาน,	 มีรัฐบาล

หรือนักการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง,	 มี

สวัสดิการด้านอาหารและสารอาหารครบถ้วน,	กฎหมายมีความ

เที่ยงธรรมอย่างแท้จริง,	 รัฐบาลให้หลักประกันเมื่อเราเกษียณ

อายุ	หรือไม่สามารถทำงานได้	 และการเพิ่มงบประมาณในการ

วิจัยและพัฒนาเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง	 ฯลฯ	 โดยนักเรียนได้

ร่วมกันร่างปฏิญญาทั้ง	๒๐	ข้อนี้	แล้วติดประกาศไว้ในห้องเรียน

ชั้น	 ๑	อาคารสระว่ายน้ำ	 ซึ่งไม่แน่ว่าในวันหนึ่งวันใดข้างหน้า	

นักเรียนอาจจะเป็นผู้มีส่วนทำให้ปฏิญญาเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคม

ไทยก็เป็นได้	

ผลของเศรษฐกิจในโลกทุนนิยม

รู้จักกันมากขึ้น… รู้ใจ มั่นใจกันมากขึ้น 



 

๘

 

โรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางดังกล่าว	

	 จากรางวัลและการประกาศเกียรติคุณมากมายที่ได้รับเมื่อ

วันที่	๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๑	จากงาน	SET	Awards	2008	ซึ่ง

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่ว่าจะเป็น	

	 รางวัลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ	 (Corporate		 

Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	2008)	ระดับ	

“ดีเลิศ”	(๕	ดาว)			

	 รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมในการดูแลผู้ถือหุ้น		

(Best	Shareholder	Treatment	Awards	2008)				

	 การได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงรอบสุดท้าย(Finalist)			

๑	ใน	๑๐	บริษัท	เพื่อเข้าชิงรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่น	ในการ

ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

(Corporate	Social	Responsibilities	Awards	2008)	

	 การได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงรอบสุดท้าย	 (Finalist)	

๑	 ใน	 ๓	 บริษัทของกลุ่ ม	 SET	 (ที่ เหลือจาก	 SET	 100 )	 

เพื่อเข้าชิงรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์		

(IR	Excellence	Awards	2008)			

ชวนเลือกตั้งผู้ว่า กทม. 
ขอเชิญชวนผู้ปกครองและคุณครูที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ	

ร่วมออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		 

ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐-๑๕.๐๐ น.   

ณ	หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่านค่ะ	

เ พ ลิ น ต า    เ พ ลิ น ใ จ  

โครงการ “สัจจาอธิษฐานในวันพ่อแห่งชาติ”

หนูอยากให้ท่านในหลวงมีพระพักตร์ที่แจ่มใส	 และขอให้

พระองค์ทรงอยู่กับพสกนิกรชาวไทยไปนานๆ	นะเจ้าคะ	 

       ด.ญ.ชญาน์นันท์ ธัญอนันต์กูล (เหวิน) ชั้น ๓/๒ 

หนูไม่รู้ว่าจะพูดยังไงต่อหน้าในหลวง	แต่อย่างหนึ่งที่หนู

อยากจะพูดคือ	แม้พ่อหนูจะเป็นญี่ปุ่น	แม่เป็นคนจีน	แต่

ใจหนูก็อยู่ที่ประเทศไทยเสมอ 

   ด.ญ.รติมา บันโนะ (มี่จัง) ชั้น ๓/๓ 

๙

	 รวมทั้งการที่ซีเอ็ดเคยได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล	

“คณะกรรมการดีเด่นแห่งปี”	(Board	of	The	Year	for	Distinctive	

Practices)	ประจำปี	๒๕๔๙/๒๕๕๐	

	 ย่อมเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าบริษัท	ซีเอ็ดยูเคชั่น	

จำกัด	 (มหาชน)	มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้องค์กรเป็น	 “บริษัท

ตัวอย่างที่ดี”	 เช่นเดียวกันกับที่ได้นำความมุ่งมั่นตั้งใจนี้มาสร้าง

สรรค์ให้กลายเป็นวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืนของโรงเรียนเพลินพัฒนาด้วย

ค่ะ 



หนูจะกล้าที่จะทำในสิ่งที่ดีงาม	 ปฏิบัติตนให้ถูกกาลเทศะ		 

รู้ผิดชอบชั่วดี	 ในทุกๆ	 วัน	 ไม่ใช่แค่เฉพาะวันพ่อ	 แต่จะ

พยายามปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นนิสัย	และรักษา

สิ่งดีงามเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไป 

        ด.ญ.สุชานนท์ เบ้าสุวรรณ (ฝ้าย) ชั้น ๘/๒ 

ขณะนี้บ้านเมืองไทยของเรากำลังเกิดวิกฤต	แต่พระองค์

อย่ากังวล	 เรื่องราวกำลังจะคลี่คลาย	กระผมคาดหวังว่า

เรื่องราวจะไม่บานปลาย	และจบลงในเร็ววันนี้		

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

                ด.ช.สิงห์ เลาหสุขไพศาล (สิงห์) ชั้น ๓/๒ 

กระผมอยากให้พระองค์สบายพระทัย	ขอให้พระองค์

มีอายุยืนนาน	ไม่มีทุกข์	ขอท่านอย่าท้อในการครอง

แผ่นดินนี้ต่อไป	ประชาชนทุกคนยังคงให้กำลังใจท่าน	

ขอทรงพระเจริญตลอดไป	 

                ด.ช.ณพงศ์ ลีละศิธร  (เซฟ) ชั้น ๓/๒ 

ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่  ส่วนสื่อสารองค์กร  
โทร ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓  

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

๑๐


