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วันแดงชาด
วันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ 

 วันแดงชาดในปีนี้ยังคงคึกคักเช่นทุกปีที่ผ่านมา เด็กๆ คุณครู และผู้ปกครองต่าง

มาร่วมงานกันแต่เช้า โดยเฉพาะเด็กๆ ที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความร่วมมือ พามาส่งตั้งแต่

ก่อน ๘ นาฬิกา เพื่อให้แต่ละหมู่กีฬามีเวลาจัดเตรียมขบวนพาเหรด ซึ่งเป็นขบวน

พาเหรดที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมรอบสนามไม่น้อยค่ะ เพราะแต่ละขบวนต่าง

แสดงให้เห็นถึงกระบวนการคิดและความตั้งใจในการตกแต่งอย่างสร้างสรรค์ โดยยังคงยึด

หลักการ “ก้าวพอดี” ที่ไม่มากและไม่น้อยเกินไป ดังจะเห็นได้จากวัสดุอุปกรณ์หาง่ายใกล้

ตัวที่นำมาใช้ตกแต่งขบวนพาเหรดของแต่ละหมู่ เช่น หมู่นกเงือกที่มาพร้อมกับป้าย

ผ้าดิบวาดลายนักกีฬาทั้ง ๔ หมู่จับมือกันด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม พร้อมข้อความ “WE’RE 

ALL PLEARNPATTANA” ตามมาด้วยหมู่ดอกไม้ที่สร้างความสดใสให้ขบวนด้วย  

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 

 วั น แ ด ง ช า ด วันกีฬาเพื่อพัฒนาตนและเสริมสร้างความสัมพันธ์  

ของชาวเพลินพัฒนาผ่านไปอย่างสนุกสนาน พร้อมๆ กับรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และ

หยดเหงื่อ โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่และคุณครูที่ร่วมเล่นกีฬาสามัคคี ทั้งแชร์บอลหญิง 

ฟุตบอลและรักบี้ชาย ถึงวันนี้น่าจะหายปวดเมื่อยร่างกายกันแล้วนะคะ ใครที่  

พลาดมาร่วมงาน จดหมายข่าวฉบับนี้เก็บตกบรรยากาศในวันนั้นมาบอกเล่าให้  

ร่วมประทับใจกันค่ะ 

www.plearnpattana.comโทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕


สอนคนสอนวิชาพัฒนาคุณค่าของชีวิต ฉบับที่๑๗วันศุกร์ที่๓๐มกราคม๒๕๕๒ภาควิมังสาปีการศึกษา๒๕๕๑

www.plearnpattana.comโทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕

จดหมายข่าวเพลินพัฒนา





ร า ง วั ล ห มู่ ย อ ด เ ยี่ ย ม   ได้แก่    ห มู่ ม ด 
- ความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาของกองเชียร์ นักกีฬา ผู้จัดการทีม ตลอดจนฝ่ายต่างๆ ที่    
  เกี่ยวข้องในหมู่สี ตั้งแต่วันแรกในการแข่งขันรอบคัดเลือก จนถึงวันแดงชาด 
- การทำงานของผู้จัดการทีมและฝ่ายต่างๆ เช่น การจัดการทีม การส่งรายชื่อนักกีฬา   
  การรายงานตัวนักกีฬาตรงต่อเวลา สวัสดิการนักกีฬา การจัดการกองเชียร์ ความ  
  สะอาด ฯลฯ ตั้งแต่วันแรกในการแข่งขันรอบคัดเลือก จนถึงวันแดงชาด 



ร า ง วั ล กี ฬ า ร ว ม สู ง สุ ด   ได้แก่   ห มู่ ภู เ ข า 
หมู่กีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลรวมสูงสุด 



เหล่าผีเสื้อและดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากกระดาษเหลือ

ใช้และกิ่งไม้แห้ง หมู่มดที่มีฮองเฮามดนั่งมาบน

เกี้ยวแคร่ไม้ไผ่ (ที่มีอยู่แล้วในโรงเรียน) ตกแต่ง

ด้วยเส้นด้ายและเชือกลวดลายแปลกตากับ

แนวคิดมดหมวย-ตี๋ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ปิด

ท้ายด้วยหมู่ภูเขาที่พากันถือกระถางต้นไม้ 

(คาดว่าหยิบยืมมาจากจุดต่างๆ ในโรงเรียน) และ

ฝักบัวรดน้ำของหน่วยวิชามานุษกับโลกกับแนวคิด 

“ภูเขารักษ์โลก” เห็นแล้วต้องขอปรบมือให้กับ

ความประหยัด สร้างสรรค์ และตั้งใจของทุกหมู่

กีฬาจริงๆ ค่ะ 

 ก่อนเริ่มการแข่งขัน นักเรียนหญิงชั้น ๗, 

๘ และ ๙ ได้ออกมาแสดงลีลาประกอบเพลงให้

พวกเราได้ชมกัน เป็นการแสดงเปิดงานแดงชาดที่

พร้อมเพรียงและสวยงามมาก โดยเฉพาะการแสดง

ในเพลง “อิฐก้อนหนึ่ง” เพลงความหมายดีๆ ที่

สื่อถึงพลังของความสามัคคี ที่เรียกเสียงปรบ

มือจากผู้ชมรอบสนามอย่างเกรียวกราว งานนี้

ต้องขอชื่นชมคุณครูแยม-วราพร นามเสถียร 

คุณครูหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยช่วงชั้นที่ 

๓ ผู้ดูแลฝึกซ้อมการแสดงในชุดนี้ รวมทั้งขอ

ขอบคุณโรงเรียนทวีวัฒนา เพื่อนบ้านใจดีของเราที่ให้

ยืมชุดสีทองสวยงามที่นักเรียนใช้ในการแสดงด้วย

ค่ะ  

 อีกสีสันของวันแดงชาดที่จะลืมกล่าวถึง

ไม่ได้ก็คือ เหล่ากองเชียร์แต่ละหมู่ ที่ซุ่มฝึกซ้อม

กันมาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเหล่าเชียร์ลีดเดอร์

ตัวจิ๋ วทั้ งหลายที่ออกมาแสดงท่าทางน่ารัก

ประกอบการเชียร์อย่างพร้อมเพรียง ที่เรียกเสียงปรบ

มือดังกึกก้องคงต้องยกให้ลีดเดอร์มดรุ่นจิ๋วที่มาในชุด

ถุงพลาสติกสีส้ม และท่าเต้นน่ารักสดใสสมวัย บาง

หมู่กีฬาแว่วว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ของพี่ๆ ชั้น 

๗-๑๑ ภายในหมู่ที่ช่วยคิดท่าเต้นและฝึกซ้อมน้องๆ 

อย่างตั้งใจ โดยที่คุณครูทำหน้าที่ ให้คำปรึกษา

เท่านั้น น่าชื่นชมจริงๆ ค่ะ  

         ในสนามการแข่งขันก็คึกคักไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะ

เป็นการแข่งขันของเด็กๆ หรือการแข่งขันกีฬาสามัคคี

ระหว่างครูและผู้ปกครอง หลายรุ่นการแข่งขันแสดง

ให้เห็นถึงพัฒนาการด้านทักษะกีฬาและความ

แข็งแกร่งด้านร่างกายของเด็กๆ ที่พัฒนาขึ้นจากปีที่

ผ่านมาไม่น้อยเลย และถึงแม้ในสนามจะแข่งขันกัน

อย่างเอาจริงเอาจังเพียงใด แต่ทุกคนก็สัมผัสได้ถึง

บรรยากาศของมิตรภาพและความมีน้ำใจนักกีฬาที่

อบอวลอยู่ตลอดการแข่งขัน สอดคล้องกับหลักคิด

ของวันแดงชาด ที่เป็นวันกีฬาเพื่อพัฒนาตนของคน

เพลินพัฒนาค่ะ 

 สิ่งหนึ่งที่ได้ยินได้ฟังตลอดวันแดงชาดก็คือ 

คำชื่นชมในการทำงานของพี่ๆ ชั้น ๗-๑๑ แต่ละหมู่

กีฬา ที่ดูแลน้องๆ ตลอดจนจัดการงานภายในหมู่ได้

เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมนักกีฬาก่อนลงแข่งขัน

และรับเหรียญรางวัล การชักชวนน้องๆ เชียร์กีฬา 

รวมไปถึงการดูแลเรื่องอาหารและน้ำดื่มให้กับน้องๆ 

คุณครูและผู้ปกครองหลายท่านฝากชื่นชมมาถึง  

การทำงานที่น่าประทับใจของพี่ๆ ช่วงชั้นมัธยม  

ทุกคนค่ะ 

๒

ถ้วยรางวัลแดงชาด



ประเภทกีฬา นักกีฬายอดเยี่ยม หมู่กีฬา

แชร์บอลหญิง ชั้น ๑ ด.ญ.พีรมาศ ชัชวาลวงศ์ (มีมี่) ชั้น ๑/๔ ภูเขา 

แชร์บอลหญิง ชั้น ๒-๓ ด.ญ.วนา ภูษิตาศัย (แตง) ชั้น ๓/๒ ภูเขา 

ฟุตบอลชาย ชั้น ๑ ด.ช.ภาคิน พนาวัฒนกุล (ฟิล) ชั้น ๑/๒  นกเงือก 

ฟุตบอลชาย ชั้น ๒-๓ ด.ช.ชนุตร พิศิฏฐศักดิ์ (ตูน) ชั้น ๓/๓ ภูเขา 

ฟุตบอลชาย ชั้น ๔-๖ ด.ช.จักรเพชร เสลี่ยงรังษี (เจเล่) ชั้น ๖/๑ ภูเขา 

ฟุตบอลชาย ชั้น ๗-๑๑ ด.ช.พิริยะ แก่นทอง (ไบรท์) ชั้น ๙ ภูเขา 

แฮนด์บอลหญิง ชั้น ๔-๖ ด.ญ.วริศรา ตวันเที่ยง (มาย) ชั้น ๕/๒ นกเงือก 

รักบี้ทีมรวมชายหญิง ชั้น ๑ ด.ช.นวรุจน์ ทันตสุวรรณ (เมลเบริ้น) ชั้น ๑/๔ ภูเขา 

รักบี้ทีมรวมชายหญิง ชั้น ๒-๓ ด.ช.จิรวัฒน์ ศุภพันธุ์ภิญโญ (เธน) ชั้น ๓/๑ นกเงือก 

รักบี้ทีมรวมชายหญิง ชั้น ๔-๖ ด.ช.จุลจักร อำนรรฆมณี (เจเจ) ชั้น ๖/๒ ภูเขา 

รักบี้ทีมหญิง ชั้น ๗-๑๑ น.ส.สุธามาศ ชยุตสาหกิจ (พอ) ชั้น ๑๑ มด 

รักบี้ทีมชาย ชั้น ๗-๑๑ ด.ช.รัตนกร มณีรัตน์ (เอิร์ธ) ชั้น ๘/๑ ดอกไม้ 

บาสเกตบอลทีมหญิง ชั้น ๗-๑๑ น.ส.ภัสรานันท์ พงศ์วัชร์ (ดิว) ชั้น ๑๐ ดอกไม้ 

บาสเกตบอลทีมชาย ชั้น ๗-๑๑ นายญาณกร ธรรมวิเศษศรี (อาม) ชั้น ๑๐ มด ร า ง วั ล ห มู่ ย อ ด เ ยี่ ย ม   ได้แก่    ห มู่ ม ด 
- ความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาของกองเชียร์ นักกีฬา ผู้จัดการทีม ตลอดจนฝ่ายต่างๆ ที่    
  เกี่ยวข้องในหมู่สี ตั้งแต่วันแรกในการแข่งขันรอบคัดเลือก จนถึงวันแดงชาด 
- การทำงานของผู้จัดการทีมและฝ่ายต่างๆ เช่น การจัดการทีม การส่งรายชื่อนักกีฬา   
  การรายงานตัวนักกีฬาตรงต่อเวลา สวัสดิการนักกีฬา การจัดการกองเชียร์ ความ  
  สะอาด ฯลฯ ตั้งแต่วันแรกในการแข่งขันรอบคัดเลือก จนถึงวันแดงชาด 



ร า ง วั ล กี ฬ า ร ว ม สู ง สุ ด   ได้แก่   ห มู่ ภู เ ข า 
หมู่กีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลรวมสูงสุด 



ร า ง วั ล นั ก กี ฬ า ย อ ด เ ยี่ ย ม   ได้แก่   ห มู่ ภู เ ข า
หมู่กีฬาที่มีจำนวนนักกีฬายอดเยี่ยมมากสุด 



ร า ง วั ล ที ม ย อ ด เ ยี่ ย ม   ได้แก่   ห มู่ ด อ ก ไ ม้
การทำงานเป็นทีมของกองเชียร์และทีมเชียร์ โดยเก็บคะแนนตั้งแต่วันแรกในการ  
แข่งขันรอบคัดเลือก จนถึงวันแดงชาด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
      รอบคัดเลือก ความสนุกสนานตื่นเต้น ความคิดสร้างสรรค์ ความพร้อมเพรียง ความสม่ำเสมอ 
     วันแดงชาด ความพร้อม ความสวยงาม ความสุภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ความปลอดภัย  
     การสร้างบรรยากาศในการเชียร์ ความรัก ความสามัคคี ความประหยัด 



๓

 ก่อนกลับบ้านในวันแดงชาด โรงเรียนมีแบบสอบถามให้คุณครูและผู้ปกครองช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การจัดงานแดงชาดในปีนี้ เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาพัฒนาการจัดงานแดงชาดในปีต่อไป ขอขอบคุณทุกความคิด

เห็นที่ร่วมตอบกันมาค่ะ และที่จะลืมขอบคุณไม่ได้ก็คือ เด็กๆ ผู้ปกครอง และคุณครูทุกคนที่ร่วมเล่นร่วมเชียร์กีฬา

อย่างสร้างสรรค์ สุภาพ และมีน้ำใจนักกีฬา ขอบคุณคุณครูกีฬา คณะกรรมการแดงชาด และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ให้พวกเราชาวเพลินพัฒนาได้ทำกิจกรรมที่ทั้งสนุก สร้างสรรค์ สร้างรอยยิ้มและ

มิตรภาพร่วมกันค่ะ 

         นักกีฬายอดเยี่ยมกีฬาแดงชาด ปี ๒๕๕๑ 

 รางวัลนี้มอบให้กับนักกีฬาที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เล่นเป็นทีม ทุ่มเท มุ่งมั่น รักและเคารพกติกา เคารพผู้เล่น และเคารพ

กรรมการ ยอมรับการตัดสิน สุภาพ มีคุณธรรม และมีความสามารถในประเภทกีฬานั้น 





๔

 ตลอด ๕ ปีที่โรงเรียนเปิดดำเนินการมา ภารกิจหลักของ

โรงเรียนคือการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับบุตร

หลานของเรา จากจุดก่อตั้งที่โรงเรียนดำเนินการด้วยทุนจด

ทะเบียน ๘๐ ล้านบาท และได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นตาม

การเติบโตของโรงเรียนตลอดมา กระทั่งมีทุนจดทะเบียนใน

ปัจจุบัน ๑๗๐ ล้านบาท   

 ตามแผนการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 

๒๕๕๒ โรงเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสร้างอาคารเรียนของ

ช่วงชั้นมัธยม เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการ

จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการดูแลคุณครูและ

บุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งที่ผ่านมาแหล่งเงินกู้เพื่อนำมาใช้

ในการพัฒนาการศึกษานั้นเป็นการได้มาจากบริษัทเงินทุนที่มี

อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง โรงเรียนจึงได้เปิดโครงการระดมทุน

สองโครงการ เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยและนำส่วนต่างที่ได้

รับมาพัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันยังเป็น

โครงการที่ทำให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมและไปพร้อมๆ กับ

เป็นการออมเงินเพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้กับลูก 

โดยได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมทางการศึกษาหรือได้รับดอกเบี้ย

สูงกว่าที่ได้รับจากการฝากธนาคาร และยังเปิดโอกาสให้กับบุคคล

ทั่วไปที่ต้องการสนับสนุนการศึกษาเข้าร่วมโครงการด้วย 

 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการระดมทุนใน ๒ รูปแบบ 

คือ 

 ๑.โครงการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 

โครงการนี้โรงเรียนมอบส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา อัตรา ๘-

๑๗% ในระยะเวลา ๓-๖ ปี 

 ๒.โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา โครงการนี้มีรูปแบบเป็น

เงินกู้ที่ โรงเรียนจะให้ดอกเบี้ยแก่ผู้สนับสนุนการศึกษาที่ให้

โรงเรียนกู้เงิน โดยโรงเรียนจะชำระดอกเบี้ยให้ทุก ๓ เดือนอัตรา 

5.8-7.5% ในระยะ ๓-๗ ปีและโรงเรียนมีเป้าหมายจำนวนเงินที่

ต้องการประมาณ ๕๐ ล้านบาท  

 ในงานแนะนำโครงการเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคมที่ผ่านมา มี

ผู้ปกครองกว่า ๕๐ ท่านสนใจเข้าร่วมฟังรายละเอียดจากคณะผู้

บริหารโรงเรียน และได้ร่วมเสนอแนะและสอบถามในเรื่องต่างๆ 

อาทิ  

 หากอยู่เรียนไม่ครบตามที่ชำระล่วงหน้าไปแล้ว 

โรงเรียนจะชำระคืนหรือไม่ อย่างไร 

 ความเสี่ยงในการลงทุนมีมากน้อยเพียงใด  

 โรงเรียนมีแผนการบริหาร “เงินล่วงหน้า” ที่กำลังเปิด

รับอยู่นี้อย่างไร  

 เมื่อจบการพูดคุยได้มีผู้ปกครองแสดงความจำนงเข้าร่วม

โครงการหลายท่าน จนปัจจุบันนี้มีผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการทั้ง 

๒ รูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา มีผู้

ปกครองสนับสนุนแล้วในวงเงินประมาณ ๔๐ ล้านบาท (ณ วันที่ 

๒๘ มกราคม)  

 ผู้ปกครองที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึง

คำถามต่างๆ ที่น่าสนใจได้ในเอกสารโครงการระดมทุนสนับสนุน

การศึกษาที่ส่งถึงผู้ปกครองทุกท่านในสัปดาห์นี้ หรือสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอำนวยการ โรงเรียนเพลินพัฒนา 

ติดต่อ ครูวีณา ว่องไววิทย์ (ครูส้ม) รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนัก

อำนวยการ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐ ถึง ๕ ต่อ ๓๒๐๑ หรือ   

๐๘-๑๘๓๑-๔๒๕๙ e-mail : weena_w@plearnpattana.com 

และครูวิภา  แย้มหรั่งทรัพย์ (ครูงิ้ง)  ผู้จัดการส่วนบัญชี การเงิน 

บุคคล โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐ ถึง ๕ ต่อ ๓๓๐๕ 

โครงการระดมทุนสนับสนุนการศึกษา 

 ส่วนมาตรฐานและการเทียบโอนฝากประชา-  

สัมพันธ์ เรื่อง “การขอเอกสารทางการศึกษาของ

นักเรียนสำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๑” ได้แก่ ใบรับรอง 

(ปพ.๗), หนังสือขอวีซ่า, เอกสารแสดงผลการเรียนแทน 

ปพ.๑ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่านผู้ปกครอง

สามารถยื่นคำร้องขอเอกสารได้ล่วงหน้าจนถึงวัน

สุดท้ ายในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ ส่ วน

มาตรฐานและการเทียบโอน ชั้น ๑ อาคารสระว่ายน้ำ เพื่อ

ให้ทันกำหนดออกเอกสารของปีการศึกษา ๒๕๕๑ วัน

สุดท้ายคือวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ เนื่องจากการออก

เอกสารใช้ เวลา ๕ วันทำการ โรงเรียนจะเปิดให้ท่าน  

ผู้ ปกครองมายื่นคำร้องขอเอกสารได้อีกครั้ ง ในวันที่   

๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันเปิดทำการของ

คุณครูและบุคลากรค่ะ  

 เนื่องจากเอกสารที่โรงเรียนออกให้จะมีกำหนดอายุ

การใช้งาน ๖๐ วัน ผู้ปกครองสามารถมาขอล่วงหน้าได้  

ตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายอาจมีผู้ปกครอง  

มาขอเป็นจำนวนมาก จนไม่อาจดำเนินการจัดทำเอกสารได้

ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ค่ะ 

การขอเอกสารทางการศึกษา



๕

กำหนดการสอบระดับชาติ (O-NET, NT, PRE-NT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ 

วัน-เดือน-ปี ประเภทของการสอบ ระดับชั้นที่สอบ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ O-NET ชั้น ๖ 

วันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ O-NET ชั้น ๙ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ NT 
ชั้น ๓ วันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 

(สอบปฏิบัติการอ่านออกเสียงภาษาไทย) * NT (ภาคปฏิบัติการอ่านออกเสียงภาษาไทย) * 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 

 
PRE-NT 

ชั้น ๒ 

ชั้น ๕ 

ชั้น ๘ 

 

หมายเหตุ * เป็นการอ่านออกเสียงข้อความภาษาไทยที่มีความยาวประมาณ ๗ บรรทัด โดยให้ผลัดกันเข้าไปอ่านเป็นรายคน   

เพื่อประเมินทักษะการอ่าน 

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 แผนกอาคารสถานที่ฯ จะจัดการอบรมดับเพลิงให้

กับครูและบุคลากรในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ 

เวลา ๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้

เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิง การป้องกันแหล่งกำเนิดของ

การติดไฟ การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือ

ถือ และวิธีการอพยพหนีไฟ หลังจากการอบรมและซักซ้อม

แผนการอพยพหนีไฟแล้ว โรงเรียนจะทำการฝึกซ้อมอพยพ

หนีไฟพร้อมกันทั้งโรงเรียนในเวลา ๑๑.๑๕-๑๒.๐๐น. เพื่อ

ให้ครูและบุคลากรได้ฝึกซ้อมการอพยพนักเรียนออกจาก

สถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ขณะที่นักเรียนก็ได้เรียนรู้และฝึก

ซ้อมการเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้อย่างถูกวิธี ใน

สถานการณ์จำลองที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงด้วยค่ะ 

งานวันการศึกษาเอกชน ๒๕๕๒ 
 วันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธน์ี้  

 โรงเรียนเพลินพัฒนาและโรงเรียนใน 

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนไทยไท ได้รับเชิญจาก

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ ให้ไปร่วมออกบูธนิทรรศการการเรียน

รู้เพื่อความเป็นไท ในงานการศึกษาเอกชน ปี ๒๕๕๒  

“การศึกษาเอกชนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า” โดยโรงเรียนเพลิน

พัฒนาและกลุ่มเครือข่ายฯ จะนำเสนอหลักการและ

กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายฯ ที่สะท้อนถึง

การสร้างปัญญาที่แท้ในตัวมนุษย์ ด้วยการเรียนรู้ เพื่อ  

ความเป็นไท และนักเรียนจากเครือข่ายโรงเรียนไทยไท 

อาทิ นักเรียนจากโรงเรียนรุ่งอรุณ เพลินพัฒนา นานาชาติ

เมธา ดรุณสิกขาลัย ทอสี สยามสามไตร วรรณสว่างจิต 

โรงเรียนหมู่บ้านเด็กจะไปร่วมกันจัดกิจกรรม “ปฏิบัติการซับ

เหงื่อโลก” ที่จะสะท้อนการเรียนรู้ในมุมมองที่แตกต่างใน

เรื่องของขยะ 

 ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจไปร่วมงานและชม

นิทรรศการของเครือข่ายไทยไทได้ที่  

โซนนิทรรศการการเรียนรู้เพื่อความเป็นไท 

อาคารชาเลนเจอร์ ๑ ศูนย์การประชุม 

อิมแพ็ค เมืองทองธานีค่ะ 





สดชื่น และการเตรียมน้ำหวานที่มีความเข้มข้นเจือจางให้นักกีฬา

ดื่มหลังแข่งขัน เพื่อเพิ่มความกระชุ่มกระชวย เพราะถ้าน้ำหวาน

เข้มข้นมากจะทำให้เลือดหนืด ร่างกายรับอ๊อกซิเจนได้ไม่ดี และ

ทำให้รู้สึกอ่อนเพลียได้ 

 การเตรียมตัวก่อนแข่งขัน (Warm up) ให้นักกีฬา  

วอร์มร่างกายก่อนลงแข่ง ๓๐ นาที โดยเริ่มจากการวอร์มทั่วไป 

เช่น การวิ่ง การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น และ

การวอร์มเฉพาะ เช่น การยืดช่วงขา การวิ่งซิกแซ็กเพื่อกระตุ้น

ความคล่องแคล่ว รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ  

ด้วยการรวมมือ-รวมพลัง และการพูดคุยเสริมสร้างกำลังใจให้เกิด

ความฮึกเหิม 

 การผ่อนคลายหลังแข่งขัน (Cool down) โดยการ  

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การพูดคุยให้กำลังใจ และวิเคราะห์เกมการ

แข่งขันที่เพิ่งจบไป เพื่อให้ร่างกายและจิตใจของนักกีฬากลับสู่

สภาวะปกติ 

 คุณครูนิต-นิตยา อินเทศ คุณครูกีฬาช่วงชั้นที่ ๑ ซึ่งจบ

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา อธิบายว่า การวางโปรแกรม Warm 

up และ Cool down อย่างเป็นระบบนี้จะช่วยให้โค้ชและนักกีฬา

รู้ว่าจะต้องทำอะไรเวลาไหน เพราะในแต่ละวันนักกีฬาต้องแข่ง 

๒-๓ รายการ จะมีช่วงพักค่อนข้างมาก ถ้าช่วงไหนมีเวลาพักยาว

จะให้นักกีฬานอน แต่จะปลุกขึ้นมาเตรียมตัวก่อนแข่ง ๓๐ นาที 

เพราะการวอร์มร่างกายต้องใช้เวลา เพื่อบอกให้ร่างกายนักกีฬารู้

๖

กำหนดการภาคสนาม
วันที่ ระดับชั้น รายละเอียด 

วันที่ ๒๗, ๒๘, ๓๐ ม.ค.  

และ ๓ ก.พ.๕๒  

อนุบาล ๓ 

 

ชมนิทรรศการศิลปะ เรื่อง “นิทรรศการกรุงเทพฯ ๒๒๖”  

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กทม. 

(ผลัดกันไปวันละ ๑ ห้อง) 

วันที่ ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๓๐ 

ม.ค.๕๒ 

อนุบาล ๑ เรียนรู้เรื่อง “บ้านของสัตว์ต่างๆ” 

ณ สวนสัตว์ดุสิต เขตดุสิต กทม. (ผลัดกันไปวันละ ๑ ห้อง) 

วันที่ ๔-๖ ก.พ.๕๒ อนุบาล ๒ เรียนรู้เรื่อง “ยานพาหนะ” 

ณ พิพิธภัณฑ์รถโบราณ (เจษฎา เทคนิค มิวเซียม)  

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (ผลัดกันไปวันละ ๑ ห้อง) 

วันที่ ๑๘-๒๐ ก.พ.๕๒ ชั้น ๖/๒ ศึกษาในหน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา  

เรื่อง “ไฟฟ้าเพื่อชีวิต” ณ เขื่อนศรีนครินทร์ และ 

บ้านเขาแก่งเรียง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 

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

 ในช่วงปลายปีก่อนปิดภาคจิตตะ นักกีฬารักบี้ของเพลิน

พัฒนาไปร่วมการแข่งขันรายการมหกรรมมินิรักบี้ ครั้งที่ ๒๑ 

และรักบี้ยุวชน ครั้งที่ ๑๖ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นรายการใหญ่ที่มีโรงเรียนต่างๆ ส่งทีมรักบี้

เข้าร่วมการแข่งขันถึง ๑๖ โรงเรียน มีผลการแข่งขันดังนี้ค่ะ 

 

รุ่นการแข่งขัน แพ้ ชนะ เสมอ

มินิรักบี้รุ่นอายุ ๗ ปี ๑ ๑ ๑

มินิรักบี้รุ่นอายุ ๘ ปี - ๓ ๒

มินิรักบี้รุ่นอายุ ๑๑ ปี ๒ ๒ ๑

รวม ๓ ๖ ๔
  

 ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากความมีวินัยและ

ตั้งใจฝึกซ้อมของนักกีฬา รวมไปถึงการที่ทีมครูกีฬานำความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาวางแผนเตรียมตัวนักกีฬาในช่วง

ก่อนแข่ง หลังแข่ง และช่วงพักระหว่างรอแข่งขัน เพื่อให้ร่างกาย

และจิตใจพร้อมสำหรับการแข่งขัน นำตัวอย่างมาบอกเล่าเป็น

ความรู้กันค่ะ 

 อาหาร แนะนำให้นักกีฬารับประทานอาหารประเภท

แป้งและเนื้อสัตว์เพื่อเพิ่มพลังงาน การเตรียมอาหารว่างเป็น

ขนมปังและกล้วยที่ให้พลังงานสูง ส้มที่มีวิตามินซีช่วยสร้างความ

พัฒนาการของทีมรักบี้เพลินพัฒนา 
PRC





ว่าจะต้องเจอการแข่งขันที่หนัก เมื่อสภาพร่างกายและจิตใจ

พร้อม จะทำให้นักกีฬาแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 อย่างไรก็ตามครูนิตกล่าวว่า การวางโปรแกรมเตรียมตัว

นักกีฬานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัว

นักกีฬา แต่สิ่งที่ช่วยให้นักกีฬาทำการแข่งขันได้ดีนั้นเป็นเพราะ

ความร่วมมือร่วมใจของทุกคน ทั้งเด็กๆ นักกีฬาที่มุ่งมั่น ตั้งใจ 

และมีวินัย ทีมครูกีฬาและครูท่านอื่นๆ ที่ช่วยกันดูแลนักกีฬา 

รวมถึงโรงเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน

ในครั้งนี้เป็นอย่างดี 

 ในวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์นี้ นักรักบี้ของเพลินพัฒนาจะ

ไปร่วมการแข่งขันรายการ Bangkok International Rugby 10’s 

ที่โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา โดยจะเริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่

สัปดาห์นี้เป็นต้นไป คอกีฬาอย่าลืมตามไปให้กำลังใจนักกีฬารักบี้

ของเพลินพัฒนากันนะคะ 

ชวนฝึกรักบี้ที่ญี่ปุ่น 

 ชมรมเพลินรักบี้คลับ (PRC) นำข่าวดีมาฝาก

นักกีฬารักบี้เพลินพัฒนาว่า โรงเรียนบางกอกเจแปนนิส 

เพื่อนนักกีฬารักบี้ของพวกเราได้เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่

โรงเรียนเพลินพัฒนาส่งลูกๆ ไปฝึกทักษะกีฬารักบี้กับ 

สโมสร เอ็น อี ซี ทีมสโมสรรักบี้ระดับนานาชาติ ณ 

ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๒ โดยมีค่า

ใช้จ่ายโดยประมาณดังนี้ 

 เด็กอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๑๙,๐๐๐ บาท พักกับ

ครอบครัวชาวญี่ปุ่น ผู้ปกครองและเด็กโต ๓๐,๐๐๐ บาท 

พักโรงแรม (แยกพักกับลูกๆ) สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะ

ส่งลูกๆ เข้าคัดตัวเยาวชนเพื่อไปแข่งขันรักบี้ที่ฝรั่งเศส 

หมดกังวลได้ เนื่องจากเวลาไม่ตรงกัน เปิดรับสมัครถึง

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์นี้ โดยสมัครหรือสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แม่แจง ๐๘๖-๓๐๓-๓๙๖๑ พ่อโอ 

๐๘๑-๖๔๕-๓๖๐๙ แม่นัย ๐๘๙-๖๖๒-๓๙๕๕ แม่นิด

๐๘๑-๘๐๓-๘๑๔๘ หรือพ่อตั๊ม ๐๘๑-๖๓๗-๖๗๙๙ ค่ะ 

 

    ข่าวดีจากห้องสมุด 
 คุณครูบรรณารักษ์ห้องสมุดประถม-มัธยม เอาใจ

หนอนหนังสือและผู้ใฝ่เรียนรู้ที่มาใช้บริการของห้องสมุด

กันอย่างหนาแน่น โดยเพิ่มจำนวนการยืมทรัพยากรห้อง

สมุดให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้นดังนี้ 

 ช่วงชั้นที่  ๑ ครั้งละ ๕  รายการ 

 ช่วงชั้นที่  ๒ ครั้งละ ๗  รายการ 

 ช่วงชั้นที่  ๓-๔ ครั้งละ ๑๐ รายการ 

        ทราบแล้วก็อย่าลืมมาใช้บริการกันนะคะ 

สุขใจกับการให้ 
เล่าเรื่องโดย... คุณครูป้อม-สิรินยา ตัณฑนุช   

หัวหน้าส่วนพัฒนาหน่วยวิชา ESL   

 ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่ผ่านมา ทาง

ทีมคุณครู ESL ช่วงชั้นที่ ๑ ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้

รู้จักความหมายของวันคริสต์มาส พร้อมทั้งเรียนรู้การ

เป็นผู้ให้ เช่น การเล่าประวัติความเป็นมาของคริสต์มาส 

และร่วมกันร้องเพลงคริสต์มาสหน้าเสาธง เพื่อส่งความ

สุขทางเสียงเพลงให้แก่กันและกัน การทำบัตรอวยพรแล้ว

เขียนคำอวยพรเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อ

อวยพรบุคคลอันเป็นที่รัก หรืออวยพรในเรื่องต่างๆ เพื่อ

ความดีงามให้บังเกิดขึ้นในโลกนี้ และกิจกรรมสุดท้ายคือ 

การให้นักเรียนนำของใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดีมาห่อของ

ขวัญ (ด้วยกระดาษห่อของขวัญที่ใช้แล้วเช่นกัน) พร้อม

ประดิษฐ์บัตรอวยพรแนบไว้ เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กๆ 

ที่สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนพญาไท (แต่ย้ ายมาที่

ปากเกร็ด) ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา 

 ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองและเด็กๆ ทุก

คนที่ร่วมกันเป็นผู้ให้ในครั้งนี้ เพราะเมื่อทีมคุณครู ESL 

นำของขวัญไปมอบให้ที่สถานสงเคราะห์ฯ ทางเจ้าหน้าที่

ได้บอกกับเราว่า ในปีนี้มีของขวัญมาบริจาคค่อนข้างน้อย 

ทำให้ไม่มีของขวัญเพียงพอในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก 

ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเศรษฐกิจที่ซบเซา ของขวัญจาก

เด็กๆ เพลินพัฒนาจึงน่าจะช่วยสร้างรอยยิ้มและความ

สุขให้กับเด็กๆ ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทในช่วง

เทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาได้ไม่น้อยค่ะ 

๗



๘



ห้ อ ง ที่ ไ ม่ มี ก ำ แ พ ง 
เล่าเรื่องโดย... คุณครูแคท-คัทลียา  รัตนวงศ์  

เรื่องเล่าจากช่วงชั้นที่ ๔ 
 ผ่านไปพบข้อเขียนเรื่อง “ห้องที่ไม่มีกำแพง” ของคุณครูแคท-คัทลียา รัตนวงศ์ คุณครูหน่วยวิชามานุษและ

สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๔ บนกระดานข่าวของช่วงชั้น ซึ่งเขียนบอกเล่าถึงสัมพันธภาพที่ค่อยๆงอกงามจากการใช้พื้นที่ร่วม

กันระหว่างครูและนักเรียนช่วงชั้นที่ ๔ จึงนำบางส่วนบางตอนมาบอกเล่าให้ร่วมประทับใจกันค่ะ (ติดตามอ่านฉบับเต็มได้

ในเว็บไซต์โรงเรียน www.plearnpattana.com) 

 ปีการศึกษานี้มีการย้ายห้องสมุดมัธยมไปรวมกับ  

ห้องสมุดประถม ทำให้ช่วงชั้นที่ ๔ มีห้องว่างเพิ่มขึ้น แรก  

ทีเดียวก็มีคุณครูวิ-ศิริรัตนา และคุณครูแคท-คัทลียา ย้ายลง  

มาก่อน เพื่อสร้างห้องนี้ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่นักเรียนจะ  

แวะเวียนเข้ามาปรึกษา หรือมาระบายข้อคับข้องใจต่างๆ รวม

ถึงใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นห้องเรียนด้วย แต่สุดท้าย

พื้นที่ตรงนี้ ได้สร้างคุณูปการขึ้นมากมาย  

เกินกว่าที่ได้คาดคิดเอาไว้ 

 เป้าหมายแรกที่ตั้งใจจะสร้างพื้นที่

ปลอดภัยสำหรับนักเรียนก็บรรลุผล 

เพราะนักเรียนได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการ

บอกเล่าเรื่องราวความสุข ความทุกข์ให้

ครูฟัง ทำให้ปัญหาหลายๆ อย่างลุล่วง 

และหลายๆ คนก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการเรียน

เพิ่มเติมกับครูบางท่าน 

 บางครั้งมีการใช้ห้องนี้เรียนถึง ๒ วิชาใน

เวลาเดียวกัน เช่นใช้เป็นห้องเรียนศิลปะ กับ

ห้องเรียนจิตวิทยาซึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติม ตอน

แรกคุณครูวิที่สอนศิลปะก็เกรงว่านักเรียนที่

เรียนศิลปะจะไม่มีสมาธิในการวาดรูป แต่ผลก

ลับเป็นตรงกันข้าม เพราะนักเรียนกลับมีสมาธิใน

การวาดรูปดี และพร้อมกันนั้นก็ยังได้เรียนวิชาไปด้วย  

หลายครั้งที่คุณครูถามคำถาม นักเรียนที่นั่งเรียนอยู่อย่าง “ครู

พักลักจำ” สามารถร่วมตอบในประเด็นที่กำลังเรียนกันอยู่ได้

อย่างน่าทึ่ง 

 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะวิชาศิลปะเป็นวิชาที่ช่วยให้

คนอยู่กับตัวเอง และทำให้คลื่นสมองต่ำ ดังนั้นจึงเรียนรู้ได้ดี 

และด้วยความที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในวิชานั้น จึงเรียนรู้ไป

แบบเพลินๆ คล้ายกับที่เราทำงานไปด้วย ฟังเพลงเบาๆ ไป

ด้วยนั่นเอง 

 เรียนรู้จากกันและกันแบบเพลินๆ 

 เมือ่ชมุชนเดมิเริม่ใหญข่ึน้ หลงัจากทีม่คีณุครจูัก๊-ษษัฐรมัย ์

คุณครูหน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษาคนใหม่ และคุณครูเดล 

หรือ Teacher Dale มานั่งอยู่ด้วย หัวเรื่องที่มีมาให้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้กันอย่างเป็นธรรมชาติ จึงหลากหลายขึ้นตามไปด้วย 

 แน่นอนว่าคุณครูแคทกับคุณครูวิไม่เหงา  และนอกจาก

ที่ครูไทยจะได้พัฒนาภาษาอังกฤษแล้ว  คุณครูเดลชาว

อเมริกันก็ยังได้พัฒนาภาษาไทยด้วย และจากการที่คุณครูเดล

มานั่งอยู่ข้างล่างนี้  คุณครูหัวหน้าช่วงชั้นจึงแนะให้นักเรียนมา

อ่านข่าวภาษาอังกฤษกันในช่วงโฮมรูมตอนเช้า แล้ว

ให้คุณครูเดลเป็นคนวิจารณ์การอ่านของเด็กๆ 

ด้วย 

 ตัวครูแคทเองก็ได้ประโยชน์จาก

การที่ห้องเรียนกับห้องพักครูไม่มีกำแพง

ระหว่างกันนี้ด้วยเช่นกัน อย่างตอนที่ได้

เห็นคุณครูจั๊กทำกิจกรรมกับนักเรียน ถ้า

นึกสนุกก็เข้าร่วมบ้าง และเมื่อหมดคาบ

คุณครูก็มาแลกเปลี่ยนกัน มีการเล่าถึงความ

คิดของนักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม และมีการเก็บสิ่งที่

เพื่อนครูสะท้อนไปสอนนักเรียนในคาบต่อไป และ

ยังได้เรียนรู้วิธีการตรวจงานที่น่าสนใจของเพื่อน

ครูด้วย 

     มีห้องสมุดอยู่ที่หลังโต๊ะครู 

    หลังโต๊ะครูทุกท่านจะมีชั้นวางหนังสือซึ่งมี

หนังสืออยู่ไม่น้อย ทั้งหนังสืออ่านเล่น หนังสือวิชา

การ และหนังสือที่น่าสนใจที่ครูแคทยืมนักเรียนไว้เมื่อ

ตอนนักเรียนมาสอบอ่านหนังสือนอกเวลา รวมทั้งหนังสือ

การ์ตูนที่ยึดมาได้เมื่อนักเรียนหยิบขึ้นมาอ่านไม่ถูกเวลา ชั้น

วางหนังสือหลังโต๊ะครูจึงไม่ต่างอะไรกับห้องสมุดจิ๋วที่มี

นักเรียนแวะเวียนมาขออ่านกันตลอด ถึงแม้ว่านักเรียนบางคน

จะมาขออ่านการ์ตูน แต่เมื่อเขามาหาเราได้ก็แปลว่านั่นเป็น

เวลาที่เขาว่างจากเรียน และไม่ต้องคอยแอบอ่านแบบผิดที่ผิด

เวลา แล้วเราก็ได้สอนเรื่องต่างๆ ให้เขาอีกมากมาย 

 โดยมิได้ตั้งใจ... พื้นที่ในห้องสี่เหลี่ยมนี้ได้กลายเป็นทั้ง

ห้องเรียน ห้องพักครูที่ไม่มีกำแพงกั้น ได้กลายเป็นพื้นที่

ปลอดภัย  พื้นที่แห่งการแบ่งปันความรู้  ประสบการณ์  สุข  

ทุกข์ของกันและกันห้องนี้ไม่มีกำแพงฉันใด  ภายในจิตใจของผู้

ใช้ห้องก็ไม่มีกำแพงฉันนั้น 



๘

ความปลอดภัยของประตูฟุตบอล 
   ถาม : เมื่อไม่นานมานี้พบเห็นประตูฟุตบอลที่สนามช่วงชั้นประถมล้มลงมา โชคดีที่เด็กๆ   

   อยู่ด้านหลังประตู เลยไม่ได้รับบาดเจ็บ รบกวนช่วยดูว่าจะทำอย่างไรให้ปลอดภัยกว่านี้   

   เช่น ยึดติดลงไปในสนาม 

  

   ตอบ : ขอขอบคุณในความห่วงใยของคุณแม่ค่ะ ทางโรงเรียนได้ซ่อมแซมประตูฟุตบอล  

   เรียบร้อยแล้ว และกำลังหาวิธีการให้ประตูฟุตบอลยึดติดกับพื้นสนามมั่นคงขึ้น โดยอาจจะ  

   เป็นการยึดติดกับพื้นแบบชั่วคราวกึ่งถาวร ขณะเดียวกันคุณครูกีฬาจะพูดคุยกับนักเรียนถึง  

   การใช้ประตูฟุตบอลอย่างเหมาะสม เช่น ห้ามไม่ให้ปีนป่ายหรือโหนประตูฟุตบอล เพื่อ  

   ป้องกันอันตรายอีกทางหนึ่งค่ะ 

A

Q

๙

เ รื่ อ ง เ ส น อ แ น ะ...  กั ล ย า ณ มิ ต ร คิ ด ส ร้ า ง ทำ  

ช่องทางการสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน
      การสื่อสารจากโรงเรียนไปยังท่านผู้ปกครองมี ๕ ช่องทางคือ จดหมายจากโรงเรียน/จดหมายข่าวเพลินพัฒนา

/บอร์ดกําแพงข่าว/เว็บไซต์โรงเรียนwww.plearnpattana.com/การแจ้งผ่านข้อความบนโทรศัพท์มือถือ(SMS) 

ในกรณีเป็นเรื่องแจ้งที่ต้องการความร่วมมือจากผู้ปกครอง 

 การสื่อสารจากผู้ปกครองมายังโรงเรียน เลือกสื่อสารกันได้ตามความสะดวกผ่าน ๕ ช่องทาง คือ 

 ๑. เขียนเรื่องเสนอแนะหย่อนลงในกล่องรับเรื่องเสนอแนะ ๓ จุด คือ บริเวณทางเข้าอาคารประถม /   

    หน้าห้อง ประชุมส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ / หน้าห้องสมุดประถม  

 ๒. โทรศัพท์มายังส่วนสื่อสารองค์กร (ครูปราณี เชาว์ชัยพร-ครูณี) โทร. ๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓ 

 ๓. แจ้งด้วยตนเองที่ส่วนสื่อสารองค์กร กลุ่มอาคารสํานักงาน 

 ๔. แจ้งผ่าน E-mail ที่ comment@plearnpattana.com 

 ๕. แจ้งผ่านครู /บุคลากร / สภาครอบครัวเพลินพัฒนา เพื่อแจ้งต่อหน่วยงานรับเรื่องเสนอแนะเพื่อดําเนินการต่อไป 

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 

วิ่งสะสมไมล์ ปี ๓ 
 โครงการ “วิ่งสะสมไมล์ ปี ๓” กิจกรรมนำความสุข สนุกสนาน และสร้างพลานามัย  

ที่แข็งแรงให้กับพวกเราชาวเพลินพัฒนากลับมาแล้วพร้อม 

สายลมหนาว คณะกรรมการบริหารสภาครอบครัวฯ แม่งาน 

ในครั้งนี้ฝากเชิญชวนเด็กๆ คุณครู และผู้ปกครอง 

ที่รักสุขภาพทุกท่าน มาร่วมเดิน-วิ่งรอบสนามรักบี้ฟุตบอล  

ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ม.ค.-๑๓ ก.พ.๕๒ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.  

เพื่อสะสมแต้มไว้แลกของรางวัลหลังจบโครงการ พร้อม 

กระซิบมาด้วยว่า “ของรางวัลมากมาย มีไว้ให้ผู้ที่รักและ 

ห่วงใยสุขภาพทุกคนค่ะ” 



๑๐

เ พ ลิ น ต า    เ พ ลิ น ใ จ  

บรรยากาศความประทับใจในวันแดงชาด 
(ชมภาพบรรยากาศอย่างเต็มอิ่มได้ที่บอร์ดกำแพงข่าวค่ะ) 

ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร
โทร๐๒๘๘๕๒๖๗๐-๕ต่อ๓๑๐๓

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

 ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและผู้ที่สนใจมาเรียนรู้วิธีการทำอาหารนานาชาติ ๔ เมนู ได้แก่ 

คัตสึด้ง หมูเกาหลี กุ้งแม่น้ำผัดผงกะหรี่ และไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยวิทยากรคนคุ้นเคยจาก

โรงเรียนสอนทำอาหารและศิลปะประดิษฐ์ คุณแม่สุชาดา  สุขแซม คุณแม่น้องริวโก้ อ.๒/๓ ในวันพุธที่ 

๔, ๑๑, ๑๘, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (รวม ๔ ครั้ง) เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ส่วนชุมชน

แห่งการเรียนรู้ ฯ ค่ าลงทะเบียนเรียนท่านละ ๑,๕๐๐ บาท (รวมเครื่องปรุ งและอุปกรณ์ ) แต่ ไม่ รวมผ้ากันเปื้อน   

ผ้าเช็ดมือ เขียง จาน และกล่องใส่อาหารกลับบ้าน โดยผู้เรียนจะได้รับอาหารกลับบ้านคนละ ๑ ชุดค่ะ 

 ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่คุณครูแพท ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐ ต่อ ๖๑๐๑ ค่ะ 

เพลินพุทธ พุทธเพลิน 
 ขอเชิญผู้ปกครองร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเช้า และเดินจงกรม กับกิจกรรม 

“เพลินพุทธ พุทธเพลิน” เป็นประจำทุกวันจันทร์ เวลา ๘.๐๐-๘.๓๐ น. บริเวณหน้า

ห้องประชุมใหญ่ ตลอดภาคเรียนวิมังสานี้ค่ะ 

ชวนเรียนทำอาหารนานาชาติ ครั้งที่ ๓ 


