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สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ในช่วง ๒ 

สัปดาห์ที่ผ่านมา โรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นโรงเรียนหนึ่งใน ๗๖ สถานศึกษาที่พบการแพร่

ระบาด ซึ่งทางโรงเรียนได้รับรายงานในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิ.ย.๕๒ ว่ามีนักเรียนติดเชื้อ

ดังกล่าวจำนวน ๓ คน จึงได้ประสานกับสำนักงานระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อ

หาแนวทางรับมือกับสถานการณ์ ซึ่งนำไปสู่การประกาศหยุดเรียนในวันที่ ๑๕-๑๙ มิ.ย.๕๒ 

          ระหว่างปิดเรียน โรงเรียนได้ทำความสะอาดพื้นผิวและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามคำ

แนะนำจากสำนักระบาดวิทยา และกรมควบคุมโรค รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้กับครูและ

บุคลากรเพื่อพร้อมดูแลนักเรียนอย่างถูกต้องในสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้รับความ

อนุเคราะห์จากนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ (คุณพ่อน้องไผ่ อ.๑/๔) ผอ.สำนักจัดการความรู้ 

กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข มาบรรยายให้ความรู้และตอบข้อสงสัยของคุณ

ครูด้วยตัวเอง รวมทั้งให้คำแนะนำและร่วมวางมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไข้หวัด

ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ในโรงเรียนเพลินพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

          ๑.สื่อสารทำความเข้ากับผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทั้งโรงเรียนในการไม่นำผู้ป่วย    

              (เด็ก ผู้ปกครอง ครู) ที่มีอาการหวัด คือ “ไอ จาม มีไข้ มีน้ำมูก” มาโรงเรียน 

          ๒.ใหค้ณุครตูรวจเชค็นกัเรยีนเปน็รายคนทกุเชา้และบา่ย (เผือ่อาการไมแ่สดงในชว่งเชา้) 

          ๓.เบือ้งตน้ใหค้รดูแูลใหเ้ดก็ทีม่อีาการปว่ยใสห่นา้กากอนามยั จากนัน้แจง้หวัหนา้ชว่งชัน้ 

               แลว้ใหพ้ยาบาลประจำโรงเรยีนชว่ยคดักรองอกีครัง้ เพือ่แยกแยะอาการ ภมูแิพแ้ละ 

              อาการป่วย 

          ๔.พยาบาลประจำโรงเรียนคัดแยกเด็กที่มีอาการป่วยมาไว้ที่ห้องพยาบาลเฉพาะกิจ   

              (บริเวณอาคารสำนักงาน) ซึ่งมีพยาบาลพิเศษประจำอยู่ (ตลอดสัปดาห์นี้)พร้อมทั้ง 

               แจ้งให้ผู้ปกครองมารับเด็กกลับบ้าน 

          ๕.แนะนำผู้ปกครองว่าถ้าเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ให้ไปพบแพทย์ทันที แต่ถ้าเด็กอายุสูง  

              กว่า ๕ ปี สามารถพักรักษาตัวที่บ้านได้ 

      นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดอบรมให้ความรู้กับครูและบุคลากรในการดูแลสุขภาพและสุขอนามัย ทั้ง

ของคุณครูและนักเรียน เช่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย

สม่ำเสมอ ล้างมือบ่อยๆ อย่างถูกวิธี เพราะจากการวิจัยพบว่า “มือ” คือช่องทางสำคัญที่นำเชื้อไวรัส

หวัดเข้าสู่ร่างกายของคน โดยโรงเรียนได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ ๑๐๐ ชุด ไว้ให้นักเรียนและคุณครู

ใช้ทำความสะอาดมือ เพิ่มเติมจากอ่างล้าง เพื่อให้นักเรียนสามารถล้างมือได้สะดวกยิ่งขึ้น 

      คุณหมอธนรักษ์ย้ำว่า มาตรการเฝ้าระวังนี้จำเป็นต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่ง

เป็นช่วงที่มีการคาดการณ์ว่าจะยังมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ อยู่อย่างต่อเนื่อง

ทั่วโลก ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทุกท่าน ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น ซึ่ง 

ไม่เพียงแต่ช่วยเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ เท่านั้น แต่ยังช่วย

ป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดธรรมดา และไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนของเราด้วยค่ะ 

         ขอขอบคุณคุณหมอธนรักษ์ คุณหมอจั่น (คุณแม่น้องหนูดี ชั้น ๒/๔ และน้องปัน อ.๓/๒) 

และผู้ปกครองอีกหลายท่าน ที่มาร่วมกันให้ข้อเสนอแนะกับทางโรงเรียนในการรับมือโรคไข้

หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของลูกหลานและชุมชนเพลินพัฒนาของเราค่ะ  



ฉบับที่๓วันศุกร์ที่๒๖มิถุนายน๒๕๕๒ภาคฉันทะปีการศึกษา๒๕๕๒

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

                  ข่าวที่น่าสนใจ 
• ไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ 

• รักโลก...ให้โลกรัก 

• พิธีหล่อเทียนพรรษา 

• การศึกษาพิเศษ 

• งานโภชนาการโรงเรียน 

 

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 

• ประชาธิปไตยในช่วงชั้น ๑ 

• งานรักษ์ภาษาไทย 

• จินตทัศน์กับวันสิ่งแวดล้อมโลก 

• เวทีท้าทายคนรักคณิตศาสตร์ 

• เรียนรู้กับนักการตลาดมืออาชีพ 

• แนะแนว ช่วงชั้นที่ ๔ 

 

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน 

• เมื่อลูกเตรียมอนุบาลไปโรงเรียน 

 

ชุมชนแห่งการเรียนรู ้

• เสวนาดีๆ ที่เพลินพัฒนา 

 

หอกระจายข่าว 

• การรับสมัครนักเรียนใหม่ ๒๕๕๓ 

• เวทีเพลินพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ ๓ 



๒ 

รักโลก...ให้โลกรัก 
           หลังจากเปิดตัวโครงการ “รักโลก...ให้โลกรัก” ไปในวันสิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน ในวันที่ ๑๒ มิ.ย.ที่ผ่ามา ครูหมวย-นารี รัตนสิริพร 

หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่ฯ หนึ่งในคณะทำงานโครงการฯ ได้นำขยะกล่อง

นมที่ชาวเพลินพัฒนาช่วยกันคัดแยก ล้าง และตากจนแห้งแล้ว จำนวน  

๖๐ กิโลกรัม (ราว ๖,๐๐๐ กล่อง) ไปมอบให้กับผู้ช่วยผู้จัดการห้างบิ๊กซ ี 

สาขารัตนาธิเบศร ์ เพื่อนำไปผลิตอุปกรณ์การเรียน เช่น โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน  

ชุดห้องสมุด ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป 

           ขณะที่ทีมงานผู้ปกครองที่รักโลกก็ร่วมกันจัดทำแผ่นพับขนาดกะทัดรัด

ในชื่อ “ขยะมีค่า อย่าสร้างปัญหาโลกร้อน” ออกมารณรงค์ให้ชาวเพลินพัฒนา

ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดปัญหา 

โลกรอ้นไดอ้ยา่งไมน่า่เชือ่ ใครไดร้บัไปแลว้อยา่ลมือา่นและปฏบิตัติามกนันะคะ  

 

สถิติการทิ้งขยะในโรงเรียนเพลินพัฒนา 

อาคาร ขยะก่อนคัดแยก 

(ถุงดำขนาดใหญ่) 

ขยะเหลือทิ้งหลังคัดแยก 

(ถุงดำขนาดใหญ่) 

เตรียมอนุบาลและอนุบาล 

อาคารประถมต้นและส่วนกลาง 

อาคารประถมปลาย 

อาคารสระว่ายน้ำ 

ครัว 

เรือนอาหาร-ร้านค้า 

๔-๕ ถุง 

๑๐ ถุง  

๒ ถุง 

๒ ถุง 

๖ ถุง 

๔ ถุง 

๑-๒ ถุง 

๒-๓ ถุง  

๑ ถุง 

๑ ถุง 

ครึ่งถุง 

๑ ถุง 

เชิญร่วมหล่อเทียนพรรษา 
           โรงเรียนจะจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

และวันเข้าพรรษา โดยจะมีพิธีหล่อเทียนพรรษาขึ้นในวันศุกร์ที่  

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารประถมต้น เวลา 

๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ น. ขอเชิญชวนเด็กๆ ผู้ปกครอง และคุณครู นำแผ่น

เทียนขี้ผึ้งหรือเทียนไขมาร่วมหล่อเทียนพรรษาด้วยกัน และขอความ

ร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนชั้นเล็กๆ ช่วยดูแลความปลอดภัยของ 

บตุรหลานขณะหลอ่เทยีนดว้ยนะคะ จากนัน้ตวัแทนโรงเรยีนจะเดนิทาง

ไปถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดญาณเวศกวัน ในวัน

ศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ปกครองที่จะไปร่วมถวายเทียน

พรรษาและฟงัธรรมเทศนาดว้ยกนั สามารถนำรถมารว่มตัง้ขบวนไดท้ี่

บรเิวณข้างสนามบาสเกตบอล โดยจะเคลื่อนขบวนไปยังวัดญาณเว

ศกวันในเวลา ๙.๐๐ น.ค่ะ 



๓ 

สิ่งดีๆ ที่ได้เรียนรู้จากส่วนการศึกษาพิเศษ 
     ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา คณาจารย์ในหลักสูตร

การศกึษาพเิศษ คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

ได้ให้ความไว้วางใจโรงเรียนเพลนิพัฒนา โดยส่งนักศึกษา

หลักสูตรการศึกษาพิเศษมาฝึกงานกับส่วนการศึกษาพิเศษ 

หลังจบการฝกึปฏบิตังิาน นกัศกึษาทัง้สองคนไดเ้ขยีนบอกเล่า

ถึงความประทับใจและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการมาฝึกปฏิบัติงาน

ตลอด ๑ ปีการศึกษา นำบางส่วนบางตอนมาให้อ่านกันค่ะ   

      “สิ่งแรกที่ข้าพเจ้าเห็นคือสภาพแวดล้อมของโรงเรียนไม่

ว่าจะเป็นอาคารเรียน ตลอดทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีความ

สวยงาม ร่มรื่น และเป็นธรรมชาติ ผู้เรียนได้เรียนอย่างมี

ความสุขท่ามกลางธรรมชาติ ตัวข้าพเจ้าเองเห็นได้ว่าเมื่อ

เด็กๆ เรียนอย่างมีความสุขจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี 

     ตัวข้าพเจ้าเองนั้นเป็นนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

ได้รับโอกาสลงปฏิบัติกับเด็กโดยตรง สิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นได้ชัด

จะเป็นเรื่องการจัดระบบที่มีคุณภาพ โดยได้มีโอกาสพูดคุย

กับหัวหน้าส่วนการศึกษาพิเศษ (คุณครูสุขจันทร์) ท่านได้ให้

ความรู้ไว้ว่า การจัดการะบบที่ดีจะทำให้เรานั้นทำงานได้

อย่างราบรื่น มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขได้ทันท่วงที 

ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและส่งผลดีกับทุกฝ่ายโดย

เฉพาะเด็กๆ 

      จากการได้ลงปฏิบัติงานกับเด็ก ข้าพเจ้ารับรู้ได้เลยว่า 

การสอนเดก็นัน้ไมเ่พยีงแคจ่ะสอนใหเ้ขาไดร้บัความรู ้ครยูงัเปน็

ส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เด็กเป็นคนดีและอยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครู

จำเป็นต้องมอบสิ่งต่างๆ ให้ด้วยใจ หรืออาจเรียกว่าต้องมี

วิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริง เพียงแค่เด็กสามารถ

ปฏิบัติสิ่งที่ครูสอนได้เพียงเล็กน้อยนั้นก็เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่

ให้ครูได้แล้ว 

     สุดท้ายนี้ขอขอบคุณโรงเรียนเพลินพัฒนา คุณครูก้า- 

ผู้อำนวยการ ที่ให้โอกาสนักศึกษาฝึกหัดอย่างพวกเรา คุณครู

จันทร์ ครูคนใหม่ที่ให้อะไรแก่เราหลายอย่าง คุณครูอัญที่แสน

ใจดี พี่ๆ ทุกคนที่ส่วนการศึกษาพิเศษ ครูและเด็กๆ ห้อง

ข้าวสาร (อ.๑/๔) นักเรียนกลุ่มแรกในชีวิตที่มอบรอยยิ้มและ

คำว่า “ครู” เจ้าตัวเล็กที่คอยฝึกครูให้เป็นครูตลอด ๑ ปีเต็ม 

ขอบคุณทุกคนที่มอบจิตวิญญาณของคำว่าครูให้อย่างเต็ม

เปี่ยม” 

 

นางสาวจุติพร ปานา 

      “โรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อม

เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ทำให้เกิดบรรยากาศในการเรียน เรียนด้วยความ

สนุกสนาน ผ่อนคลาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของภาวะพร้อมจะ

เรียนรู้สิ่งต่างๆ 

      ในด้านการศึกษาพิเศษ  ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ต่างๆ 

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับและความเป็นกันเองของพี่ๆ 

ในส่วนการศึกษาพิเศษ การได้เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนการ

ศกึษาเฉพาะบคุคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบคุคล (IIP) การ

ประเมินพัฒนาการเด็ก การวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียน การ

อบรมสมัมนาวชิาการและเทคนคิวธิกีารตา่งๆ ทีส่ำคญัคอืการ

ได้ทำงานร่วมกับหลายๆ ฝ่าย เช่น ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ซึ่ง

เป็นประสบการณ์ใหม่ในการฝึกปฏิบัติการสอนในครั้งนี้ 

      การฝึกปฏิบัติการสอนที่เพลินพัฒนาทำให้ข้าพเจ้ารู้จัก

ตนเองมากขึ้น มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ได้เรียนรู้

เทคนิควิธีการต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในอนาคต ขอกราบขอบ

พระคุณ อ.กรองทอง บุญประคอง ผู้อำนวยการโรงเรียน  

คุณครูสุขจันทร์ สุขประกอบ หัวหน้าส่วนการศึกษาพิเศษ 

และบุคลากรทุกท่าน ที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เข้ามาเรียนรู้

และเก็บเกี่ยวประสบการณ์” 

 

นางสาวคัทรียา คลังดงเค็ง 

“ สิ่งแรกที่ข้าพเจ้าเห็นคือสภาพ

แวดล้อมของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็น

อาคารเรียน ตลอดทั้งสิ่งแวดล้อม

ตา่งๆ ทีม่คีวามสวยงาม รม่รืน่ และ

เป็นธรรมชาติ ผู้เรียนได้เรียนอย่าง

มีความสุขท่ามกลางธรรมชาติ  

ตัวข้าพเจ้าเองเห็นได้ว่าเมื่อเด็กๆ 

เรียนอย่างมีความสุขจะทำให้เกิด

การเรียนรู้ได้ดี... 



เรื่องเล่าจากห้องเรียน 
ประชาธิปไตยในช่วงชั้น ๑ 
         โครงการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการ

นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสิทธิและ

ประชาธิปไตยให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ ทั้งยังเปิดโอกาสให้

นักเรียนที่ได้รับเลือกได้เรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดี นักเรียนคนอื่นๆ 

ก็ได้เรียนรู้ที่จะไว้ใจตัวแทนที่พวกตนเลือก พร้อมไปกับตรวจสอบ

การทำงานของผู้แทนเหล่านั้นด้วยว่าได้ทำหน้าที่ตามที่ได้รับ

มอบหมายและให้คำมั่นสัญญาไว้หรือไม่ โดยปีนี้มีนักเรียนชั้น ๓ 

พี่โตของช่วงชั้นอาสาเข้ามาทำงานเป็นตัวแทนของช่วงชั้นถึง ๔ 

พรรค คือ หมายเลข ๑-พรรคพลังเพลิน หมายเลข ๒-พรรคพลัง

สีขาว หมายเลข ๓-พรรคพลังเด็กเพลิน และหมายเลข ๔-พรรค

เพลินรวมพลัง 

            หลังจากหาเสียงกันอย่างคึกคักตลอดสัปดาห์ที่ ๔ ในวัน

อังคารที่ ๙ ถุนายนที่ผ่านมา นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ ก็ทยอยออกมา

ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในช่วงเช้า และลุ้นผลการนับ

คะแนนกันในช่วงบ่าย ผลปรากฏว่าพรรคพลังเด็กเพลิน 

หมายเลข ๓ ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆ และน้องๆ ให้มา

ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑๙ 

คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด ๓๔๘ คน 

 

คะแนน 

๕๖ 

๙๕ 

๑๑๔ 

๕๐ 

๒๙ 

๔ 

๓๔๘ 

พรรค 

 พลังเพลิน หมายเลข ๑ 

 พลังสีขาว หมายเลข ๒ 

 พลังเด็กเพลิน หมายเลข ๓ 

 เพลินรวมพลัง หมายเลข ๔ 

 ไม่ลงคะแนน 

 บัตรเสีย 

 รวมผู้มาใช้สิทธิ 

๔ 

ข่าวสารงานโภชนาการของโรงเรียน 
          เมื่อเร็วๆ นี้ คุณครูในส่วนงานอาหาร พยาบาล และ

สุขภาวะ ได้ร่วมหารือกับตัวแทนผู้ปกครอง ถึงแนวทางการ

พัฒนาการจัดการเรื่องอาหารและโภชนาการในโรงเรียน โดย

มีการนำข้อเสนอแนะของเด็กๆ และผู้ปกครองมาร่วม

พิจารณาด้วย ซึ่งได้ข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้ 

          ๑.ปรับปรุงเรื่องปริมาณ คุณภาพ และรสชาติอาหาร

ให้เหมาะสม 

          ๒.หาผูส้ง่วตัถดุบิรายใหม่ๆ  ควบคูไ่ปกบัปรบัปรงุระบบ

จัดซื้อและระบบจัดการ 

          ๓.ประสานงานกับผู้ปกครองที่ทำกิจการด้านอาหาร

ตามที่คณะผู้ปกครองแนะนำ 

          ๔.พิจารณาดูความเป็นไปได้ในการแสดงค่าอาหาร

แยกออกจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองทราบ 

          ๕.จัดเมนูอาหารให้หลากหลายขึ้น ไม่ซ้ำกันบ่อยๆ 

          ๖.ติดต่อโภชนากรและทีมวิจัยอาหาร เพื่อช่วยเสนอ

แนะการจัดการอาหารของโรงเรียนให้ดีขึ้น 

        ๗.ทำบทความสั้นๆ เผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียน หรือจัด

บรรยายเกี่ยวกับประโยชน์ของสารอาหาร หรือองค์ประกอบ

ของอาหาร เพื่อให้ความรู้ต่อคุณครูและผู้ปกครอง ในการ

สนับสนุนเด็กๆ ให้ทานอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ (แม้จะไม่

ค่อยถูกปากนัก) 

     ๘.สร้างบรรยากาศในการทานอาหารของเด็กๆ เพื่อให้เด็ก

มีความอยากที่จะทานอาหาร และไม่เป็นการขู่บังคับเด็ก 

จนเกินไป อาทิ จัดรูปแบบอาหารให้ดูน่ารับประทานมากขึ้น 

      ขณะนี้โรงเรียนได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้นแล้ว 

รวมทั้งได้จัดหาโภชนากรและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยมา

ดูแลในเรื่องงานอาหาร พยาบาล และสุขภาวะ ซึ่งได้เริ่ม

ทำงานร่วมกับทีมครัวของโรงเรียนมาระยะหนึ่งแล้ว หากผู้

ปกครองท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้

โดยตรงที่คุณครูส้ม-วีณา ว่องไววิทย์ รองผู้อำนวยการฝ่าย

สำนักอำนวยการ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๒๐๑, 

weena_w@plearnpattana.com ค่ะ 

 



 

 

นโยบายพรรคพลังเด็กเพลินที่ชนะใจนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ 

๑.จัดกระเป๋าของนักเรียนแถวสายให้เรียบร้อย 

๒.จัดให้มีการประกวดการแต่งกายดีเด่นของนักเรียน 

๓.รณรงค์เรื่องของมารยาท โดยการเล่นละครในช่วงเช้า เพื่อตอบคำถามในช่วงพักกลางวัน 

๔.รณรงค์เรื่องการปลูกต้นไม้ โดยประกวดการเจริญเติบโตของต้นไม้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

รายชื่อประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ช่วงชั้นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

ชื่อ-สกุล 

 ด.ช.ชยุต  ศรีอุฬารพงศ์ (แต๊ง) 

 ครูวารุณี  นิลพันธ์ (ครูปอ) 

 ด.ญ.วริษา  จิระภคโชติ (แมงปอ) 

 ครูเสาวนีย์  กรอบมุข (ครูเอ๋) 

 ด.ญ.ศุภาพิชญ์  งามสง่าพงษ์ (มุก) 

 ด.ญ.กมลลักษณ์  แย้มหรั่งทรัพย์ (บัว)  

 ด.ญ.ปัณณชา  เลิศลาภนนท์ (มิว) 

 ด.ญ.ชนมน  รุ้งกำธรธรรม (แป้งจี่) 

 ด.ช.พร้อม  พร้อมพิชาญ (พร้อม) 

 ด.ญ.นัฐสร  ยงประพัฒน์ (ดรีม) 

 ด.ญ.กานต์ชนก  ชัยพิทักษ์โรจน์ (ซายน์) 

 ด.ช.พล  พรเจริญทรัพย์ (โตโต้) 

 ด.ญ.ลลิดา  ยินดีผล (อาย) 

 ด.ญ.จิดาภา  ศรีอรุโณทัย (นิ้ง) 

 ด.ญ.สุพิชญา  พุฒทองคำ (ปิ่น) 

ชั้น 

๓/๒ 

- 

๓/๑ 

-  

๓/๒ 

๓/๑ 

๓/๒ 

๓/๒ 

๓/๔ 

๓/๑ 

๓/๔ 

๓/๒ 

๓/๔ 

๓/๒ 

๓/๑ 

ตำแหน่ง 

  คณะกรรมการนักเรียน 

  ที่ปรึกษาพรรค 

  คณะกรรมการนักเรียน 

  ที่ปรึกษาพรรค 

  คณะกรรมการนักเรียน 

  ประธานนักเรียน 

  คณะกรรมการนักเรียน 

  รองประธานนักเรียน 

  คณะกรรมการนักเรียน 

  คณะกรรมการนักเรียน 

  คณะกรรมการนักเรียน 

  คณะกรรมการนักเรียน 

  คณะกรรมการนักเรียน 

  คณะกรรมการนักเรียน 

  คณะกรรมการนักเรียน 

งานรักษ์ภาษาไทย 
 ครูอ้อ-วนิดา สายทองอินทร์ หัวหน้าพัฒนาหน่วย

วิชาภูมิปัญญาภาษาไทย ฝากประชาสัมพันธ์เลื่อนการจัด

งานสัปดาห์สุนทรภู่ไปเป็นวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

ซึ่งเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยจะจัดงานบริเวณสนาม

หญ้าเล็กและลานนาฬิกาแดด ข้างอาคารประถมต้น ตั้งแต่

เวลา ๑๕.๓๐ น.เป็นต้นไป ขอเชิญชวนเด็กๆ และผู้ปกครอง

มาร่วม “รักษ์ภาษาไทย” ด้วยกันนะคะ 

๕ 



 

๖ 

จินตทัศน์กับวันสิ่งแวดล้อมโลก 
           คุณครูออนซ์-สุชาดา อวยจินดา ครูหน่วยวิชาจินตทัศน์ ชั้น ๘ เขียนมาบอกเล่าถึงกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยวิชาจินตทัศน์

ของนักเรียนชั้น ๘ ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนกำลังประยุกต์ใช้เครื่องมือ Mind Map ประจวบเหมาะว่าวันที่ ๕ มิ.ย.ที่ผ่านมาเป็นวัน

สิ่งแวดล้อมโลก ครูจึงให้โจทย์โดยบูรณาการกับหน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา และขอความร่วมมือกับคุณครูบรรณารักษ์ ให้ 

นักเรียนไปยืมหนังสืออ่านนอกเวลาของหน่วยวิชามานุษฯ เรื่อง “โลกร้อน ทุกสิ่งที่เราทำเปลี่ยนแปลงโลก” มาอ่านทำความเข้าใจ

ล่วงหน้า จากนั้นให้นักเรียนเขียนแสดงความรู้ความเข้าใจเรื่อง “โลกร้อน” ออกมาในรูปของ Mind Map และบทความสั้น เพื่อ

กระตุ้นเตือนให้ทุกคนช่วยกันดูแลโลกใบนี้ให้มากขึ้น ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในปัญหา 

โลกร้อน สามารถใช้ Mind Map และข้อเขียนเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และความคิดของตนเองได้เป็นอย่าง

ดี นำตัวอย่างผลงานของนักเรียนมาแบ่งปันให้ชื่นชมกันค่ะ 

     “โลกร้อน ผมคิดว่าเกือบจะทุกคนเป็นสาเหตุที่ทำให้

โลกร้อน พูดง่ายๆ เลยสาเหตุคือ “มนุษย์” ถ้าเราอยากจะ

ช่วยลดโลกร้อนจริงๆ การที่ลดสิ่งของต่างๆ ที่ไม่จำเป็น

เป็นเพียงปลายเหตุเท่านั้น สินค้าที่ทำออกมาบริโภคใช้

สารเคมีมากมาย ปูนที่เราเอามาใช้ก็ไประเบิดมาจาก

ภูเขา ทำให้ไม่มีต้นไม้ยึดเกาะดิน พอฝนตกมาโคลนก็

ถล่ม ไฟฟ้าก็มาจากคาร์บอนที่อยู่ในมหาสมุทรและเอา

มาแปรรูปให้เราได้ใช้กัน รถยนต์ แอร์ เครื่องบิน เรือ 

สิ่งของที่ทำด้วยกระบวนการอุตสาหกรรมล้วนปล่อย 

คาร์บอนขึ้นสู่บรรยากาศมากมาย จากที่คาร์บอนมันอยู่

ใต้มหาสมุทร แต่ตอนนี้เราพามันมาล่องลอยอยู่บนฟ้า 

มันไม่ใช่ธรรมชาติของมัน คงไม่แปลกที่โลกจะร้อน

เพราะมนุษย์ทำให้ธรรมชาติเสียสมดุลไป... ถ้าอยากหยุด

โลกร้อนแบบถาวรเลย (ในความคิดเห็นของผม) คือ ลด

การผลิตแบบอุตสาหกรรม หัดปลูกพืชเองซะบ้างและไม่

ต้องพึ่งสารเคมี ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ (อย่าไปฆ่ามันเลย 

แล้วกินแล้วเป็นโทษ แถมธรรมชาติออกแบบมนุษย์มาให้

กินผัก ไม่ได้กินเนื้อสัตว์ เพราะฟันเราไม่ได้แหลม) กินให้

ถูกจะได้ไม่เกิดโรค พาหนะที่เดินทางเราก็สนับสนุนให้ใช้

พลังงานไฟฟ้าหรือน้ำก็ได้ ไฟฟ้าบ้านเราแดดแรงก็เอา

จาก โซลาร์เซล และพลังงานลมและพลังงานน้ำก็ได้”  

   “ภาวะโลกร้อนในมุมมองของฉัน คือ สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น

อยู่รอบๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศ สิ่งของ หรือ

กิจกรรมต่างๆ ที่เราทำอยู่จนถึงทุกวันนี้ล้วนแต่จะทำให้

โลกรอ้นขึน้ เชน่ สตารท์รถทิง้ไวร้อใหท้กุคนขึน้รถ อากาศ

ในรถจะได้เย็นสบาย ขับรถไปซื้อของหน้าปากซอย ทิ้งถุง

พลาสติกเศษอาหารร่วมกัน ไม่แยกขยะ นั่นคือสิ่งที่จะทำ

ให้โลกร้อนขึ้น ถ้าคนเราหันมาสนใจสิ่งเล็กๆ น้อยๆ กัน

ทุกคน โลกของเราก็จะน่าอยู่ขึ้น แบบที่หนูคิดไว้ โลกสี

เขียว น้ำใจแบ่งปัน คือ ถ้าจะไปในห้างควรนำถุงพลาสติก

ไปด้วย ๒-๓ ถุง ถ้าจะไปสถานที่ใกล้ๆ ก็ควรเดินหรือไม่ก็

ขี่จักรยานเพราะจะได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย หรือถ้า

เราไปทำงานในเมืองหรือที่ต่างๆ ก็ควรใช้รถเมล์หรือ

รถไฟฟ้า ถ้าวันว่างๆ เราไม่ได้ทำอะไร ก็ลองหาข้อมูล

กิจกรรมที่ช่วยลดโลกร้อนดูบ้าง เช่น กิจกรรมปลูกป่า

ชายเลน ก็หัดลองไปทำดูบ้าง สนุก แถมยังมีความ

สัมพันธ์ที่ดีอีกด้วย ไม่เชื่อลองนำไปใช้ดู ถ้าทุกคนทำจะ

ช่วยลดโลกร้อนได้จริงๆ”  

 บางส่วนจากข้อเขียนของ ด.ญ.ชญาดา ฉันทวัฒน์ (แจม) ชั้น ๘ 

 บางส่วนจากข้อเขียนของ ด.ช.พีรพล พรเศรษฐ์เมธากุล (พี) ชั้น ๘ 



๗ 

เวทีท้าทายคนรักคณิตศาสตร ์
           ทีมครูหน่วยวิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญชวนนักเรียนที่ชื่นชอบและมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ สร้างความท้าทายให้กับ

ตัวเองด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

      ๑.การแข่งขันชิงแชมป์ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๗ 

           การสอบแข่งขันสำหรับนักเรียนชั้น ๕-๖ โดยใช้ข้อสอบเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตจริง ประมาณ ๑๐-๑๕ ข้อ เพื่อให้นักเรียนได้นำ

ความรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษามาใช้แก้ปัญหา ตัดสินใจ แล้วเขียนแสดงวิธีทำ โดยเน้นทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ  

การแสดงวิธีทำ และการทำงานเป็นทีม รับสมัครเป็นทีม ทีมละ ๓ คน ไม่จำกัดจำนวนทีม และไม่เสียค่าสมัคร 

      ๒.การแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐ 

           การสอบแขง่ขนัทีเ่นน้ทกัษะกระบวนการแกป้ญัหาทีไ่มม่ใีนชัน้เรยีนปกต ิแตใ่ชค้วามรูภ้ายในระดบัชัน้ ประมาณ ๒๐-๓๐ ขอ้ 

เพื่อให้นักเรียนใช้ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาที่มียุทธวิธีหลากหลาย โดยจะเป็นการสอบแบบเติมคำตอบ และแข่งขัน

เป็นรายบุคคลใน ๓ ระดับ คือ ชั้น ๑-๒, ชั้น ๓-๔ และชั้น ๕-๖ ซึ่งทีมครูคณิตศาสตร์จะจัดการสอนเสริมให้กับนักเรียนก่อนไปสอบ

ในเดือนกันยายน (ตามความสมัครใจ) โดยรับสมัครไม่จำกัดจำนวน ค่าสมัครคนละ ๒๕๐ บาท (รวมหนังสือสอบ) 

        ***ผู้ปกครองหรือนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑-๒ คนใดสนใจร่วมการแข่งขันดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณครูโน้ต-สุมนา 

แทนบุญช่วย ผู้ประสานงานกิจกรรมส่งเสริมคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน โทร.๐๘๔-๙๐๙-๔๙๕๕ ค่ะ 

วัน-เวลา 

  วันเสาร์ที่ ๒๔ ต.ค.๕๒ 

  วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พ.ย.๕๒ 

  วันนี้ - วันจันทร์ที่ ๓๑ ส.ค.๕๒ 

  วันเสาร์ที่ ๑๐ ต.ค.๕๒ 

รายละเอียด 

  ประกาศผลสอบ 

  รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร 

  ส่งใบสมัครได้ที่คุณครูหน่วยวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ หรือครูโน้ต  

  เรือนไม้พัฒนาหน่วยวิชาฝั่งขวามือ ชั้น ๒  บริเวณลานกรวด 

  สอบแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  (ผู้ปกครองรับ-ส่งนักเรียนด้วยตนเอง) 

 

วัน-เวลา 

  วันจันทร์ที่ ๑๓ ก.ค.๕๒ 

  วันอาทิตย์ที่ ๑๖ส.ค.๕๒ 

  วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พ.ย.๕๒ 

  วันนี้ - วันอังคารที่ ๓๐ มิ.ย.๕๒ 

  วันศุกร์ที่ ๓ ก.ค.๕๒  

  เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. 

  วันที่ ๒๗ ก.ค. – วันที่ ๗ ส.ค.๕๒ 

  เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๔๕ น.  

  วันอาทิตย์ที่ ๙ ส.ค.๕๒ 

รายละเอียด 

  ประกาศผลสอบคัดเลือก 

  ประกาศผลสอบ 

  รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร 

  ส่งใบสมัครได้ที่คุณครูหน่วยวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ หรือ 

  ครูโน้ต เรือนไม้พัฒนาหน่วยวิชาฝั่งขวามือ ชั้น ๒  บริเวณลานกรวด 

 

  

  สอบคัดเลือกทีมที่ได้คะแนนสูงสุด ๒ ทีมเพื่อเป็นทีมตัวแทนโรงเรียน 

  ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา 

  ตัวแทนทั้ง ๒ ทีมเตรียมตัวสอบแข่งขัน 

  สอบแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยโรงเรียนจะจัดรถตู้ 

  รับ-ส่งและมีคุณครูเดินทางไปพร้อมกับนักเรียนด้วย 



๘ 

เรียนรู้กับนักการตลาดมืออาชีพ 
        ในภาคเรียนนี้คุณคเชนทร์ เบญจกุล ที่ปรึกษาด้านการเงินและบุคลากรโรงเรียน

เพลินพัฒนา ได้เชิญ ดร.ธีรธร ธาราไชย ผู้อำนวยการสายงานวิจัยและพัฒนาธุรกิจ 

บ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) มาเป็นอาจารย์พิเศษสอนเรื่องการตลาด

ให้กับนักเรียนชั้น ๑๒ เมื่อนักเรียนที่สนใจเรื่องการตลาด ได้มาเจอกับนักการตลาด

มืออาชีพ ที่ไม่ได้เพียงนำทฤษฎีการตลาดมาบอกเล่าอธิบายให้เข้าใจกันเท่านั้น แต่ยัง

มีตัวอย่างและคำถามมากระตุ้นให้นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบ่อยครั้ง 

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สะท้อนมุมมองเรื่องการตลาดที่แต่ละคนรู้และเข้าใจออกมา 

ทำให้บรรยากาศการเรียนรู้ในวันนั้นคึกคักและสนุกสนานมากค่ะ  

      ขอขอบคุณคุณคเชนทร์ เบญจกุล และ ดร.ธีรธร ธาราไชย ที่สละเวลามาสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การตลาดให้กับนักเรียนในครั้งนี้ค่ะ 

 

แนะแนว ช่วงชั้นที่ ๔ 
 วันที่ ๘ มิถุนายนที่ผ่านมา คุณครูช่วงชั้นที่ ๔ ได้เชิญทีมงานโครงการบัณฑิตน้อยช้าง

เผือกมาพูดคุยให้ความรู้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๔ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับ

อุดมศึกษา โดยเฉพาะข้อมูลเรื่องอัตราส่วนคะแนนการสอบแอดมิสชั่นส์ในแต่ละคณะ และช่องทาง

การคัดเลือกนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ไม่ได้จำกัดแต่เพียงการสอบแอดมิสชั่นส์กลาง
เท่านั้น แต่ยังมีโครงการสอบตรงหลายโครงการที่แต่ละ

มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง โดยจะเปิดรับสมัครและจัดสอบ

คัดเลือกก่อนการสอบแอดมิสชั่นส์ ทั้งยังมีการกำหนดเกณฑ์

การคัดเลือกแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน ซึ่งถ้านักเรียน

เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ

คัดเลือกในโครงการหรือช่องทางต่างๆ ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสใน

การเข้าเรียนต่อในคณะวิชาและมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้

มากขึ้น ดังที่วิทยากรได้กล่าวในวันนั้นว่า “สถาบัน

อุดมศึกษาแต่ละแห่งไม่ได้คัดเลือกคนเก่งเข้าไปเรียน แต่

เลือกคนที่พร้อม” 

 



๙ 

                            เมื่อลูกเตรียมอนุบาลไปโรงเรียน 
                                เล่าเรื่องโดย : คุณพ่อน้องมิกกี้ ตอ.ห้อง ๔ 

     เรื่องเล่าจากประสบการณ์ที่น้องมิ้กกี้ได้ไปเรียนในรอบ ๑ เดือนแรก โดยรวมแล้วสัปดาห์แรกน้อง

ปรับตัวได้ดี อาจมีหิว ง่วงนอนบ้างใน  ๒ วันแรก หลังจากนั้นก็มีพัฒนาการที่ดี จนทำให้คุณพ่อคุณแม่

ภูมิใจเลยเชียว โดยเข้านอนตอนหัวค่ำได้เร็วขึ้น ตื่นเช้ามาล้างหน้า ทานข้าว และแต่งตัว ได้อย่างน่าชื่น

ใจ ไม่งอแง ไม่มีวันไหนไม่อยากไปโรงเรียน ฟังคำสั่งมากขึ้น สนุกกับการฮัมเพลงและร้องเพลง "แมงมุม

ลายตัวนั้น" 

     เมื่อวันก่อนได้ทดลองให้นั่งที่นั่งในรถของน้องคนเดียว (ธรรมดามีคุณแม่นั่งข้างๆ ด้วย) และคุณแม่

มานั่งข้างหน้ากับคุณพ่อ ปรากฏว่าอยู่ในความสงบอย่างน่าประหลาดใจ เช้าต่อมาได้ทดลองอีกรอบ 

ผลเป็นที่น่าภูมิใจมาก สัปดาห์แรกจำได้ว่าน้องร้องตอนกลางคืนเพราะอยากไปโรงเรียน หรือวันเสาร์ก็

มักจะถามเรื่องโรงเรียน แล้วก็ชอบนั่งรถเพราะได้ดูวิวและสิ่งต่างๆ รอบตัวไปตลอดทาง 

       การสื่อสารจากโรงเรียนไปยังท่านผู้ปกครองมี ๕ ช่องทางคือ จดหมายจากโรงเรียน / จดหมายข่าวเพลินพัฒนา / บอร์ดกำแพง

ข่าว / เว็บไซต์โรงเรียน www.plearnpattana.com / การแจ้งผ่านข้อความบนโทรศัพท์มือถือ (SMS) ในกรณีเป็นเรื่องแจ้งที่ต้องการ

ความร่วมมือจากผู้ปกครอง 

       การสื่อสารจากผู้ปกครองมายังโรงเรียน เลือกสื่อสารกันได้ตามความสะดวกผ่าน ๕ ช่องทาง คือ 

 ๑. เขียนเรื่องเสนอแนะหย่อนลงในกล่องรับเรื่องเสนอแนะ ๓ จุด คือ บริเวณทางเข้าอาคารประถม / หน้าห้องประชุมส่วน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ / หน้าห้องสมุดประถม 

 ๒. โทรศัพท์มายังส่วนสื่อสารองค์กร (ครูปราณี เชาว์ชัยพร-ครูณี) โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๒ 

 ๓. แจ้งด้วยตนเองที่ส่วนสื่อสารองค์กร กลุ่มอาคารสำนักงาน 

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

              ๕. แจ้งผ่านครู / บุคลากร / สภาครอบครัวเพลินพัฒนา เพื่อแจ้งต่อหน่วยงานรับเรื่องเสนอแนะเพื่อดำเนินการต่อไป 

เรื่องเสนอแนะ... กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ 
ช่องทางการสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน



ชื่นชมการเพิ่มจุดรับส่งนักเรียน 
เสนอแนะ : คุณแม่น้องริวโก้ อ.๓/๓ เสนอแนะมาว่า รู้สึกพอใจมากที่โรงเรียนเพิ่มจุดรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูทางเข้าอาคารสระว่าย

น้ำ บริเวณที่จอดรถลานหินกรวด ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกได้มาก เพราะจอดรถแล้วสามารถเข้าทางเข้าที่ใกล้ โดยเฉพาะหน้าฝน 

สามารถรับน้องอนุบาลเดินเข้าทางประถม แล้วออกประตูด้านหลังโดยไม่โดนฝน และก็ไม่ต้องระวังรถมาก ผู้ปกครองท่านใดที่วน

หาที่จอดรถด้านหน้าหลายรอบเหมือนคุณแม่สมัยปีที่แล้ว ขอเสนอแนะให้ลองมาจอดด้านหลัง เพราะมีที่จอดมากมาย แล้วเดินเข้า

ประตูทางอาคารสระว่ายน้ำก็สะดวกค่ะ 

ตอบ : ขอบคุณคุณแม่มากค่ะที่สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ

ทำงานของโรงเรียนต่อไปค่ะ 

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน.. 



๑๐ 

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 โรงเรียนเพลินพัฒนาจะเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป โดยจะ

ให้สิทธิผู้ปกครองในได้สมัครก่อนในวันที่ ๑-๑๕ ก.ค.๕๒ ผู้ปกครองท่านใดที่มีลูกจะเข้าเรียนในปีการศึกษาหน้านี้ สามารถ

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ฟรีที่งานรับสมัครนักเรียน ส่วนสื่อสารองค์กร โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๑๑๑ และ ๒๒๒ หลังจากนั้นจึง

จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกตามกำหนดการดังนี้ค่ะ  

หอกระจายข่าว 

วัน-เดือน-ปี   รายละเอียด 

  เปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น สำหรับผู้ปกครองใน 

 
  เปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น (ยกเว้นชั้น ๑) สำหรับบุคลภายนอก 

 
  เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ๑ สำหรับโรงเรียนพันธมิตร 

  (จิตตเมตต์, อนุบาลเทพารักษ์, อนุบาลมณีรัตน์, อนุบาลสร้างสรรค์, อุดมวิทยา) 

 

  เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ๑ สำหรับบคุคลภายนอก 

 

 ๑ ก.ค.๕๒ เป็นต้นไป 

 ๑๖ ก.ค.๕๒ เป็นต้นไป 

 ๑ ส.ค.๕๒ เป็นต้นไป 

 ๑๖-๓๑ ก.ค.๕๒ 

เ ส ว น า ดี ๆ ที่ เ พ ลิ น พั ฒ น า ส ำ ห รั บ ค รู แ ล ะ ผู้ ป ก ค ร อ ง 

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 

  วันเสาร์ ๒๗ มิ.ย.๕๒ 

  เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

  ณ ห้องประชุมใหญ่ 

วัน – เวลา – สถานที่ 

  วันอาทิตย์ ๒๘ มิ.ย.๕๒    

  ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

  ณ ห้องประชุมใหญ่ 

  วันอังคาร ๓๐ มิ.ย.๕๒ 

  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

  ณ ห้องประชุมใหญ่ 

  วันพฤหัสบดี ๒ ก.ค.๕๒ 

  ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

  ณ ห้องประชุมใหญ่ 

  วันพฤหัสบดี ๙ ก.ค.๕๒ 

  ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

  ณ ห้องประชุมใหญ่ 

  ฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ดาราศาสตร์  

  และสุริยุปราคาเต็มดวง” 

  โดย ดร.ศรณัย ์โปษยะจนิดา รอง ผอ.สถาบนั   

  วิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และคุณวรวิทย์  

  ตัณวุฒิบัณฑิต ผอ.หอดูดาวบัณฑิต 

กิจกรรม ค่าใช้จ่าย ผู้จัดงาน-ติดต่อ 

  การอบรมเรื่อง “สมาธิเพื่อพัฒนาพลังชีวิต” 

  โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 

  การเสวนา “ถามอย่างไรให้...(รู้)” 

  โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ 

  การบรรยาย “เด็กไทย ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ 

ไม่จมน้ำ” โดย พ.อ.อดิศักดิ์ สุวรรณประกร  

  ผช.เลขาธิการสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ 

  การอบรม “เลี้ยงลูกวัยอนุบาลให้บ้านสงบ” 

  โดย คุณเกียรติยง ประวีณวรกุล 

  นักจิตวิทยาคลิก และที่ปรึกษาโรงเรียน 

  เด็ก ๒๓๐ บาท / คน 

  ผู้ใหญ่ ๒๗๐ บท/คน  

 

  ๕๐ ท่านแรก 

  รับแว่นสุริยะ ฟรี 

  ๑๕๐ บาท/ท่าน  

  (อาหารว่าง-เครื่องดื่ม) 

  ๑๕๐ บาท/ท่าน 

  (อาหารว่าง-เครื่องดื่ม)  

  ๑๐๐ บาท/ท่าน 

  (อาหารว่าง-เครื่องดื่ม) 

  ๑๐๐ บาท/ท่าน 

  (อาหารว่าง-เครื่องดื่ม) 

  ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

  ครูนุช (ต่อ ๖๑๐๒) 

 

 

 

 

 

 

ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้  

ครูแพท (ต่อ ๖๑๐๑) 



๑๑ 

เมื่อคนหูดีฟังดนตรีพร้อมคนหูหนวก 
    ขอเชิญชวนชาวเพลินพัฒนาที่มีดนตรีในหัวใจร่วมฟังดนตรีพร้อมคนหูหนวกในคอนเสิร์ต 

Love is Hear คอนเสิร์ตการกุศลที่จะพาผู้ชมไปร่วมสัมผัสดนตรีผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า

พร้อมกับน้องๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากศิลปินใจดีมากมาย อาทิ Koh  

Mr. Saxman, Friday, Stamp, Scrubb, ETC., ศิลปินละครใบ้, กลุ่มผู้กำกับภาพยนตร์ 

“แฟนฉัน” ฯลฯ พร้อมฟังเพลงพิเศษ “เสียงในความเงียบ” ที่นักแต่งเพลงชื่อดัง คุณประภาส 

ชลศรานนท์ แต่งขึ้นเพื่อคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บัตรราคา ๑,๕๐๐ / ๑,๐๐๐ / ๗๐๐ และพิเศษ 

๙๙๙ บาท ซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช่องขายตั๋วโรงภาพยนตร์สกาลา ทุกที่นั่งรับฟรีซีดีเพลง 

 “เสียงในความเงียบ” รายได้ (ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก 

 ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐-๒๒๖๔-๙๖๓๓ หรือ 

www.loveishear.com แล้วจะรู้ว่า… ดนตรีไม่ได้มีไว้เพื่อคนหูดีเท่านั้น 

 

 
เวทีเพลินพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ ๓ 
“ชาติจะเป็นอย่างไร...ถ้าการศึกษาไทยไม่เปลี่ยน” 

      โรงเรียนเพลินพัฒนาและเครือข่ายโรงเรียนไทยได้ร่วมกัน

จัดงานเวทีเพลินพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ ๓ หัวข้อ “ชาติจะเป็น

อย่างไร...ถ้าการศึกษาไทยไม่เปลี่ยน” ในวันศุกร์ที่ ๑๐ 

กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง 

Meeting Room ๔ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต ิ์ 

(ภายในงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน) โดยมุ่งหวังว่า

การเสวนาครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค

ส่วน ได้มารวมพลังระดมสมอง เพื่อกระตุ้นเตือนสังคมให้มี

สำนึกรับผิดชอบต่ออนาคตการศึกษาของชาติร่วมกัน และ

เกิดความตระหนักว่าถึงเวลาแล้วที่การศึกษาไทยจำเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้พร้อมสำหรับโลก

ในอนาคตที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมี

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาร่วมแสดงความคิดเห็น 

อาทิ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการสภา

การศึกษาเฉพาะกิจ ปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ ๒, 

คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ, รศ.ประภาภัทร นิยม 

ผูแ้ทนเครอืขา่ยโรงเรยีนไทยไท, คุณสุภาวดี หาญเมธี ประธาน

กรรมการบรหิาร รกัลกูกรุป๊ และคณุสทุธพิงษ ์ธรรมวฒุ ิ 

ผูบ้รหิาร บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 

        ขอเชญิชวนผูป้กครองทีส่นใจไปรว่มฟงัและรว่มแลกเปลีย่น

ความคดิเหน็กนัไดใ้นวนัและเวลาดงักลา่ว โดยสำรองทีน่ัง่ลว่งหนา้

ได้ (ฟรี) ที่ส่วนสื่อสารองค์กร โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ 

๓๑๐๓ รีบหน่อยนะคะ รับจำนวนจำกัดเพียง ๒๐๐ ที่นั่งเท่านั้น 

 

             คุณพ่อพิชิต อิทธิศานต์  

คุณพ่อน้องพิม ชั้น ๗ นำข่าวมา

ฝ า ก ส ำ ห รั บ ค อ ภ า พ ย น ต ร์

วิทยาศาสตร์ว่าขณะนี้ทางท้องฟ้า

จำลอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ

ศึกษา รังสิต ได้จัดฉายภาพยนตร์

แนววิทยาศาสตร์เรื่องใหม่เรื่อง 

กำเนิดชีวิต (Origins of Life) ซึ่ง

เป็นภาพยนตร์แบบ Full Dome ที่

บอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลก 

ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายนนี้เป็นต้นไป ผู้ปกครองท่านใดมีเวลา

ว่าง หรือจะรวมตัวจัดเป็นทริปห้องเรียนพ่อแม่ พาลูกๆ ไปชม

ร่วมกับเพื่อนๆ ในห้องก็ได้ค่ะ 

 

 

ชวนชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 



เพลินตา เพลินใจ  
พิธีไหว้ครู ช่วงชั้นที่ ๒-๔ 

ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร 

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓ 

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

๑๒ 


