
ฉบับที่ ๑๖ วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ ภาควิมังสา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
 

     รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ด้วยการสมัครสมาชิก “จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์” ที่ plearnnews@gmail.com 

๑ 

 

- มาตรการรับมือไข้หวัดใหญ่ H1N1 

- การประเมินคุณภาพภายนอก 

- เชิญร่วมงาน Open house มัธยม 

 

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 
- AAR 

- พี่สอนน้องดูสุริยุปราคา 

- ภาคสนามชั้น ๔ 

- ผลการสอบตรงชั้น ๑๒  

- ธรรมะสำหรับการเป็นครู    

   

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน 

- แง่คิดจากค่ายวันเด็ก 

 

ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
- Finance for Kids 

- แบ่งปันเพื่อเด็กเล็กในชนบท 

- วิ่งสะสมไมล์ ปี ๔ 

- สานสัมพันธ์อนุบาล 

 

เพลินตา เพลินใจ 
- วันแดงชาด 

ข่าวที่น่าสนใจ สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 
 

 นบัตัง้แตต่น้ป ีพ.ศ.๒๕๕๓ มกีารแพรร่ะบาดของไขห้วดัใหญ ่๒๐๐๙ (H1N1) มากขึน้ 

ขณะที่สถานการณ์ในโรงเรียนเพลินพัฒนานับแต่เปิดภาคเรียนวิมังสาพบว่ามีนักเรียนเป็นไข้

หวดัใหญ ่H1N1 จำนวน ๔ คน คณุคร ู๒ คน และมกีารตรวจพบนกัเรยีนมไีขส้งูอกีจำนวนหนึง่ แต่

ยังไม่ได้รับรายงานว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ H1N1 ดังนั้นเพื่อป้องกันมิให้การแพร่ระบาดลุกลาม ทาง

โรงเรียนฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง ดังนี้ 

 ๑.หากพบวา่นกัเรยีนมอีาการหวดั (ทีไ่มไ่ดเ้กดิจากภมูแิพ)้ เชน่ ไอ จาม มนีำ้มกู และหรอื 

มีไข้แม้เพียงเล็กน้อย ขอให้หยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้าน หรือพาไปพบแพทย์   

 ๒.ขอใหน้กัเรยีนทีม่อีาการดงักลา่วในขอ้ ๑. หยดุเรยีนเปน็เวลา ๕-๗ วนั เพือ่ใหแ้นใ่จวา่

ปลอดภัยทั้งจากอาการหวัด และการแพร่ระบาด 

 ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคมที่ผ่านมา โรงเรียนได้เชิญ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน ์ 

ผู้อำนวยการสำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นคุณพ่อของน้อง

ไผ่ อ.๑/๔ มาพูดคุยสร้างความรู้ความเข้าใจกับครูและผู้ปกครองเรื่อง “วิธีการรับมือกับการ

ระบาดของไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙” โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 

 การป้องกันโดยผู้ป่วยนั้นสำคัญกว่าการป้องกันจากคนไม่ป่วย โดยผู้ป่วยจะต้องพักอยู่

บ้าน ไม่สังสรรค์กับผู้อื่นเป็นเวลา ๗ วัน ถ้าจำเป็นต้องพบปะกับผู้อื่นให้ผู้ป่วยสวมหน้ากาก

อนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆ 

 คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง 

 ๑.ถ้าลูกป่วย ให้หยุดเรียน แล้วพักผ่อนอยู่ที่บ้าน ถ้าลูกไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง (มีโรคประจำตัว

เรื้อรัง เช่น หอบหืด โรคหัวใจ โรคที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เบาหวาน ฯลฯ) ก็ให้ยาตามอาการ 

แต่ถ้าภายใน ๔๘ ชั่วโมง (นับแต่มีอาการ) ลูกอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้พาไปพบแพทย์ 

 ๒.ใหล้กูสวมหนา้กากอนามยั ใชผ้า้เชด็หนา้ หรอืกระดาษทชิช ูปดิปากและจมกูเวลาไอจาม 

 ๓.ดูแลให้ลูกล้างมือบ่อยๆ 

 คำแนะนำสำหรับโรงเรียน 

  • จัดผู้รับผิดชอบประสานงานเรื่องไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน 

  • ให้คำแนะนำกับผู้ปกครอง 

       ให้เด็กป่วยหยุดเรียน 

       ดูแลให้เด็กล้างมือบ่อยๆ 

       จัดระบบคัดกรองนักเรียนที่ป่วย แล้วแยกนักเรียนที่ป่วยเพื่อรอผู้ปกครอง

มารับกลับบ้าน 

 • จัดห้องพยาบาลให้เด็กที่สงสัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ H1N1 รอผู้ปกครองมารับ 

แยกต่างหากจากห้องพยาบาลปกติ 

 • ไม่มีความจำเป็นต้องปิดโรงเรียน ยกเว้นกรณีมีเด็กและครูป่วยเป็นจำนวน

มาก จนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 

 • ทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน โดยเฉพาะจุดที่เด็กสัมผัสบ่อยๆ 

 • ฯลฯ 

จดหมายข่าว   
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 ทั้งนี้ในวันที่ ๑๔ ม.ค.๕๓ โรงเรียนได้จัดตั้ง “ทีมเฝ้าระวังหวัด ๒๐๐๙” ซึ่งเป็นตัวแทนคุณครูและบุคลากรจากช่วงชั้น/

หน่วยงานต่าง ๆ  ในโรงเรียน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ H1N1 ในพื้นที่ต่าง ๆ  

ของโรงเรียน 

 ทา่นผูป้กครองสามารถตดิตามขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัมาตรการรบัมอืกบัไขห้วดัใหญส่ายพนัธุใ์หมไ่ดท้ีเ่วบ็ไซต์

ของโรงเรียน www.plearnpattana.com ค่ะ 

 ในวันที่ ๑๙-๒๑ ม.ค.๕๓ คณะผู้ประเมินคุณภาพ

การศึกษาได้มาตรวจและประเมินการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเพลินพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ 

 ๑.เพื่อศึกษาและยืนยันสภาพจริงในการ

ดำเนินงานของโรงเรียน และประเมินคุณภาพการศึกษา 

 ๒.ช่วยสะท้อนจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาของ

โรงเรียน 

 ๓.ให้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาแก่โรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด 

 ทางสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) ที่มีหน้าที่ในการจัดการประเมินคุณภาพ

การศึกษาในครั้งนี้ เล็งเห็นว่าโรงเรียนทางเลือกนั้นต่างจาก

โรงเรียนทั่วไป เนื่องจากโรงเรียนกระแสหลักไม่มีปรัชญาของ

ตน หรอืหากมกีไ็มส่ะทอ้นลงไปในหลกัสตูร การเรยีนการสอน 

และการวัดผล จึงต้องทำตามกระทรวงศึกษาธิการ ต่างจาก

โรงเรียนทางเลือกแต่ละแห่งที่มีปรัชญาของตนเอง ผู้ประเมิน

 ทั้งนี้คุณหมอธนรักษ์เน้นย้ำว่า ปัญหาการควบคุมโรคในโรงเรียนหลายแห่งที่มีการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ H1N1 คือ 

เด็กป่วยไม่อยากหยุดเรียน และพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกที่ป่วยหยุดเรียน จึงฝากขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านว่า ในช่วงนี้ที่มีการ

แพร่ระบาดเข้มข้น ขอให้ผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการ “ส่งเด็กป่วยกลับบ้าน” และ “ให้เด็กป่วยหยุดเรียน” เพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดของโรค 

จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของแต่ละโรงเรียน 

แล้วประเมินจากหลักปรัชญาดังกล่าว สมศ.จึงได้เชิญ

คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ที่มคีวามรู้

ความเขา้ใจในปรชัญาการศกึษาของโรงเรยีนทางเลอืก มา

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกก โดยหัวหน้าคณะ 

ผู้มาประเมินโรงเรียนเพลินพัฒนา คือ รศ.ดร.วารีรัตน์  

แก้วอุไร หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน และอาจารย์

ที่ปรึกษาประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนระดับ

ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 การประเมินที่ใช้เป็นการประเมินแบบมีส่วนร่วม 

โดยมีมาตรฐานที่ต้องยึดเป็นหลักคือ มาตรฐานด้านผู้เรียนที่

ต้องสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการศึกษาที่โรงเรียนใช้อยู่ และ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ส่วนมาตรฐานด้าน

การเรียนการสอน มาตรฐานด้านคุณภาพครู และมาตรฐาน

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษานั้นจะพิจารณาดูเป็น

รายโรงเรียนไป 

การประเมินคุณภาพภายนอก

มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ H1N1 
 • ขอความร่วมมือผู้ปกครอง หากตรวจพบว่าลูกมีอาการหวัดซึ่งไม่ได้เกิดจากภูมิแพ้ ให้ลูก

หยุดพักผ่อนที่บ้าน 

 • คุณครูตรวจดูอาการนักเรียนอย่างละเอียด หากพบอาการหวัดซึ่งไม่ได้เกิดจากภูมิแพ้ เช่น 

ซึม ไอ มีน้ำมูก เป็นไข้ ฯลฯ ให้โทรแจ้งผู้ปกครองมารับกลับบ้านทันที โดยแยกนักเรียนมาไว้ในบริเวณ

ที่ช่วงชั้นได้จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่ง เพื่อไม่ให้นักเรียนที่รอผู้ปกครองมารับติดเชื้อ

กันเอง  

 • ให้หัวหน้างานที่มีลูกทีมที่กำลังตั้งครรภ์ จัดย้ายครูดังกล่าวออกจากพื้นที่ทันที และให้

ข้อมูลพึงระวังสำหรับลูกทีมที่วางแผนจะมีบุตรในระยะนี้ อาจต้องพิจารณาความเสี่ยงให้รอบคอบ  

 • เนื่องจากสถานการณ์นี้มีแนวโน้มยืดเยื้อต่อไปอีกเป็นปี จึงขอให้คุณครูเตรียมแผนสำรอง

สำหรับนักเรียนที่ต้องหยุดเรียนเป็นเวลาหลายวัน 

 • จัดเวรแม่บ้านทำความสะอาดห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ  ด้วยน้ำผสมเดทตอล

ในตอนเช้า - เย็น และระหว่างวัน โดยมีคุณครูช่วยเช็ดทำความสะอาดบางส่วนในระหว่างวัน โดย

เฉพาะบริเวณที่นักเรียนสัมผัสบ่อย เช่น โต๊ะเรียน แป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ 
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 หลังจาก ๓ วันนี้แล้ว คณะผู้ประเมินจะ

ประมวลผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน ก่อนจะส่งผลให้กับ สมศ. พร้อมทั้งส่งให้โรงเรียน

ด้วย เพื่อให้โรงเรียนนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป แล้วจะนำผลการ

ประเมินมารายงานให้ทราบกันค่ะ  

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๘ มาตรฐาน ได้แก่ 
 

๑.เป็นคนดี 

๒.มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๓.มีทักษะการทำงาน 

๔.คิดเป็น 

๕.มีทักษะการเรียนรู้ 

๖.มีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

๗.มีสุขภาพดี 

๘.มีสุนทรียภาพ 

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 
 

 คุณครูสิรินยา จิรพิศิษฐ์ (ครูป้อม) หัวหน้าพัฒนาหน่วยวิชา ESL ให้คุณครูหน่วยวิชา ESL ช่วงชั้นต่างๆ ทบทวน (AAR ; 

After Action Review) การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในภาคเรียนจิตตะที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการ

จัดการเรียนรู้ในภาคเรียนนี้ นำบางส่วนบางตอนของการ AAR ในแต่ละช่วงชั้นมาเล่าสู่กันฟังค่ะ 

AAR 

 It is very important to examine ourselves all the time especially when we 

have a lot of work in our head because we might get lost in our thoughts. ESL 

teachers have to do AAR (After Action Review) every term. They will explore 

themselves what are the successful and unsuccessful points and what they have 

learned in their life. I want to share some of the AAR responses to you the parents 

so that you can see what has aspired from this semester. 

เชิญร่วมงาน Open house มัธยม 
 

 ขอเชิญผู้ปกครองชั้น ๖ ร่วมงานเปิดบ้านมธัยม 

(Open house) “เรยีนรู.้..รูเ้รยีนแบบเพลนิพฒันา” เพื่อทำความ

เข้าใจแนวทางการเรียนการสอนและการพฒันาผูเ้รยีนในชว่ง

ชัน้ที ่๓ และ ๔ (ม.ตน้ - ม.ปลาย) ของเพลนิพฒันา ในวนัศกุร์

ที่ ๒๙ ม.ค.๕๓ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม

ใหญ่ (ใกล้ลานหินกรวด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ส่วนสื่อสารองค์กร โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๒ 

และ ๓๑๐๓  ค่ะ 

 



๔ 

Teacher Tatiya Moongthanya (Goy) : Key Stage 1 
 It is a wonderful job teaching young learners a second language. I have 

learned that encouragement and being flexible is the key to success. It’s a difficult 

task to teach children to be able to use English confidently. It takes a lot of energy 

and patients as well as always being aware that all students are different. We can’t 

make students to be just like what we expect and we can’t change anyone unless 

we change ourselves first. Since then, I have  slightly changed my approach. I am 

trying to be supportive and always encouraging them to learn no matter how or who they are. They 

have their own thoughts and learning styles, they are unique. Sometimes I have to adapt or even 

change my plan to make it suitable for the kids in a particular situations. Therefore, I usually have so 

many prepared activities running in my head before entering the class.  It has turned out that even 

some of my students who never really participated in the class have shown that they are capable and 

have potential in using English. I’ve noticed that they have been performing better and better each 

time. Since then, I’ve learned that anything is possible; all you have to do is be optimistic and flexible, it 

really helps. 

Teacher Rossarin Sta. Teresa (Rose) : Kindergarten 
 The pupils have shown great interest in participating in all our classroom 

activities.  The activities we provided allowed them to enhance their English 

communication skills by building up their vocabulary and giving them structure to 

practice in the class.  As a result the activities gave them  more encouragement 

and great enthusiasm to speak more with confidence and with good pronunciation.  

Jolly phonics also helped them to understand the correct sound of the letters and 

improve their listening and speaking skills.  (For kindergarten 3, we also used Jolly 

phonics in reading and writing practice.)  Overall, during the lessons the pupils could comprehend and 

interact much better now to the stories, songs, games and other activities.  We provided individual or 

group activities. 

  In some cases, when I give full instructions in English the pupils could not understand much 

especially in listening to the stories. So, few students could not concentrate in the lessons because 

they could not understand the whole story in English or they were  tired,  in their talking or playing mood 

and they influenced others and that interrupt the class sometimes. In some classrooms, majority of 

pupils could adapt easily to the lessons and a few weak pupils were left behind.  And other 

unsuccessful point was sometimes using small books (ORT) in story telling, which students lost their 

interests, nature of kids are more visual, they like to see big, colored pictures. Also choosing an activity 

that did not get the interest of the kids which did not happen often. 

 I have to provide activities that could make the students help each other, like for example the 

students who could adapt easily would help the weak students in the activities by putting them into 

groups or let them explain to their friends.  I should also have a better time management in activities.  

Have to give more time in practicing them with their reading and writing skills. I also want to teach them 

more rhymes and finger plays. And I should encourage them more to speak English inside or outside of 

the classroom. 



๕ 

Teacher Sudhida Kanoksinsombat (Pooky) : Key Stage 2 
 The first week I did “break the ice” activities with the students it was my 

first day of teaching. We also made a classroom agreement in order to 

discipline the students in the class. According to class expectations from all 

three classes I found that most of the students love to have more classroom 

games and activities which consist of four skills, speaking, listening, reading 

and writing. I focused on speaking and listening as it is necessary for them to 

communicate with people outside the school. 

 I provide speaking and listening activities as much as I could and most of the activities 

required pair work or group work in order to encourage each student to practice. This term I taught 

three stories to practice past tense, regular and irregular verbs, vocabulary, and expressions. In class I 

don’t speak Thai in order to practice their listening and comprehension skills, this way, the students can 

get accustomed to English in other accents.The students can understand simple information questions 

in English. I found that games and activities that link to their interests are a key to their success. I have 

tried to learn about each student and their interests so I can provide the best activities for them. 

 My next term is to be more organized and class management. I need to make an itinerary of 

what to do now and then and be well prepared in teaching material, games and activities, prepare all 

the resources in needed.I also need to spend more time with my students to learn about them more in 

order to plan better games and activities to suit their most interests.  Also, I want to make a back up 

assignment for slow learners to fit their work pace in order that they can catch up with other students in 

their own pace. 

 I assigned them to write a message card about what do they expect to learn and what they 

want to learn in ESL class. I found out that thinking by myself without learning the attitude of learners 

wouldn’t work and I need to learn my students to help teach them harmoniously in a lively class 

atmosphere.  When they learn with happiness and excitement they learn better than learning by 

ordering or only do what I said.I learned that to teach student more effectively is to let them speak their 

mind and give opinion. 

 This term I’ve learned that my teaching methodology I found useful for some students but it 

doesn’t work with every student and that I need to develop my strategy all the time to fit student 

interests.I also learned that ESL team isn’t there for just exchange teaching, the team provides much 

useful information for me to deal with work and students as I am a new teacher here. 



๖ 

Teacher Nootchanart Wattanasiri (Aey) : Key Stage 4 
 In my opinion, the real successful point in  learning English is students 

should be able to communicate in all aspects of English. For high school students, 

it’s important for teachers to see that they can understand simple articles, business 

letters or technical books especially so they can pass recognized examinations in 

English like, the O-Net tests, Gat tests or TOEFL tests. For me I think my students 

have progressed, they can use English effectively in real communication situations. 

The key of my success is I always think mostly in terms of learners practice, not teacher explanations. 

Knowledge and learning will exist when learners have experience in situations. I believe that children 

can build their own knowledge if teachers well prepare learning settings and situations.  Most of all, 

teachers should focus teaching on learners’ needs not just on finishing the syllabus or coursebook. 

 Focusing on only grammar makes a big gap of communication language. Although I try to 

apply grammatical knowledge with communication, some students cannot apply what they know to 

spontaneous speech. On the other hand, the lack of teaching grammar has produced students who 

communicate well but lack grammatical competency. Thus my problem is how to build awareness of 

grammatical knowledge to students in the communication stage. 

  After having seminars with Dr.Hari, I learned the difference between implicit and explicit 

grammar instructions. Dr.Hari suggests that grammar instructions should be taught in an implicit way. 

Teachers should create grammar awareness to their students through activities and task. Besides 

teachers should not focus on memorizing the rules and structures of language but they should foster 

learning and communication skills.  

Teacher Worawan Kongpanunpol (Joy) : Key stage 3 
 I provide students with a friendly, supportive learning environment to help 

reduce their learning anxieties and therefore boost their learning progress. During 

the learning process, I always give them the compliments “very good”, “that’s right”, 

and “well done” when they try to speak up or answer my questions. I also help 

students who don’t understand. Another important success is I have tried to add 

more of a student centered approach, although sometimes I focus on  structure. 

Students are actively involved in language use through activities, literature discussions and games I 

provided. For the reading activity, students were asked to read at least two books. They chose by 

themselves so they were happy when reading. 

 I have learned a lot from our field trip at Ancient City. I integrated ESL into the field trip and I 

have learned that students paid more attention in thinking and writing English outside the class. 

Students surprised me and made me think about something which is similar to the field trip….umm…..I 

will think about it! Weak students taught me to learn more on how to explain ideas. Many times they 

asked me in details which I thought that is too easy. I really didn’t think about it. I didn’t realize that 

there would be someone who had never known before so, I have learned to find the easiest methods to 

explain them. While strong students reminded me to research more grammar in depth and keep 

searching interesting and challenging tasks for them.   



๗ 

พี่สอนน้องดูสุริยุปราคา 

ถูกวิธีและปลอดภัยในฐานต่างๆ เช่น การมอง

ผ่านแว่นกรองแสง (ที่ขอยืมมาจากกลุ่มนักล่า

เงาจันทร์ และคุณครูนัทสั่งซื้อเพิ่มเติมบางส่วน 

เพื่อให้ได้จำนวนมากพอ) การใช้กล้องสุริย

ทัศน์ การใช้กระจกสะท้อนเงาของสุริยุปราคา

ขึ้นบนผนังอาคารเรียน การมองผ่านเงาของ

กระชอน (ไอเดียที่น่าทึ่งของคุณครูโอ่ง) และการ

ถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ดังกล่าว

จากประเทศอินเดีย 

 ขอขอบคุณคุณพ่อคุณ

แม่และคุณครูทุกท่านที่ร่วมแรง

ร่วมใจกันจัดกิจกรรมให้เด็กๆ 

ได้เรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์อย่าง

สนุกสนาน และขอชื่นชม

นักเรียนช่วงชั้นมัธยมทุกคนที่

อาสามาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแล

น้องๆ แอบได้ยินพี่บางคนตั้ง

คำถามและชวนน้องๆ หาคำตอบที่เป็นความรู้เกี่ยว

กับปรากฏการณ์สุริยุปราคาในครั้งนี้ด้วย ขอยกนิ้ว

ให้กับความตั้งใจของพี่ๆ คุณครู และผู้ปกครองรุ่นพี่

จริงๆ ค่ะ 

 ก่อนหน้าจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา

บางส่วนราวสัปดาห์เศษ คุณพ่อคุณแม่เพลินพัฒนาที่

สนใจเรื่องดาราศาสตร์ นำโดยคุณแม่โอ๋ (คุณแม่น้อง

มิจึ น้องโนบุ ชั้น ๗ และน้องมี่จัง ชั้น ๔/๒) และคุณ

พ่อพิชิต (คุณพ่อน้องพิม ชั้น ๗) ได้จุดประกายความ

คิดให้โรงเรียนจัดกิจกรรมชวนเด็กๆ ร่วมชมและ

สังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาร่วมกันในช่วงบ่ายวัน

ศุกร์ที่ ๑๕ ม.ค.๕๓ 

 เมื่อคุณพ่อคุณแม่ช่วย

เสนอความคิดดีๆ มาเช่นนี้ คุณครู

ทุกช่วงชั้นก็ขานรับทันที โดยมีทีม

ครูหน่วยวิชามานุษกับโลก และ

หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและ

ประยุกต์วิทยาเป็นแม่งาน ในวัน

ศุกร์ที่ ๑๕ ม.ค.๕๓ เวลาราวบ่าย

สองโมงเศษๆ เป็นต้นไป เราจึงได้เห็นคุณครู คุณพ่อคุณแม่ 

และน้องๆ ชั้นประถม (รวมถึงน้องอนุบาล

บางส่วน) ออกมาสังกตปรากฏการณ์

สุริยุปราคาในสนามรักบี้ฟุตบอลกันอย่าง

สนุกสนาน โดยมีพี่ๆ ชั้น ๗ และชั้น ๙ 

คอยแนะนำการสังเกตสุริยุปราคาอย่าง

ผลการสอบตรงของนักเรียนชั้น ๑๒  

 ขอแสดงความยินดีกับ

นักเรียนชั้น ๑๒ ทั้ง ๕ คน ที่ได้รับ

คัดเลือก (สอบตรง) เข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้ 

 

ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัย-คณะวิชา 

  นางสาวสุธามาศ ชยุตสาหกิจ (พอ)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์  

  นายสารัตถะ จึงเสถียรทรัพย์ (แก่นสาร)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 

  น.ส.จินต์จุฑา ลีละศุภสกุล (แจน)   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  เอกภาษาไทย คณะโบราณคดี 

  น.ส.วลัยพร ศิริเอี้ยวพิกูล (เหม่ย)    สถาบันไทย-ญี่ปุ่น 

  สาขาบริหารธุรกิจ 

  นายวสุท นาคราชอวยผล (เคน)   มหาวิทยาลัยมหิดล 

  คณะวิทยาศาสตร์ 

ผลการสอบตรงของนักเรียนชั้น ๑๒ 



๘ 

เสวนาธรรมเรื่องธรรมะสำหรับการเป็นครู    

   
 เมื่อเร็วๆ นี้ คณะคุณครูช่วงชั้นมัธยมได้ล้อมวง

สุนทรียสนทนาและเสวนาธรรมกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ และ 

อ.ญาณเดช พ่วงจีน ว่าด้วยเรื่องธรรมะสำหรับการเป็นครู ขอ

นำบางส่วนมาบอกเล่าให้ฟังกันค่ะ 

 อาจารย์วรภัทร์ได้ให้แง่คิดว่าด้วยเรื่องของการ

พัฒนาตัวตนของครูที่ต้องรู้จัก Stop Thinking (สิ้น คิด) แล้ว

หันมาใช้การ Start Sensing ใช้ความรู้สึกด้วยการดูแลตนเอง

ทัง้ฐานกาย ฐานใจ และฐานคดิ เชน่เดยีวกนักบัการดแูลเดก็ๆ 

นักเรียนที่ครูทุกคนต้องตระหนักว่าเด็กๆ มีการเรียนรู้ผ่าน

จิตไร้สำนึกตลอดเวลา ครูควรให้ความสำคัญในการพูด การ

สอน การสื่อสารกับเด็ก  

 สิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากการดูแลฐานคิดของเด็ก

ด้วยการเรียนการสอนแล้ว ควรมีการดูแลฐานกาย ด้วยการ

ใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายที่ไม่เร็วจนเกินไป มีสาระสอด

แทรก เพื่อให้เกิด Sensing พร้อมไปกับการดูแลฐานใจด้วย

การฝึกหายใจอย่างถูกต้อง สุขภาวะของอวัยวะในร่างกายเรา

จะสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกด้วย เช่น ม้าม เกี่ยวข้องกับ

การมีสมาธิ และความนิ่ง ตับ เกี่ยวกับเรื่องความสมดุลของ

ฮอร์โมน ประสาทส่วนบน และโทสะ ปอด เกี่ยวกับความ

ร่าเริง แจ่มใส ส่วนไต เกี่ยวกับเรื่องความกล้าเผชิญ มุ่งมั่น 

และวินัย โดยเราสามารถใช้มวยจีน (ไท้ฉี) เป็นการฝึกเพื่อ

ปรับสมดุลของกาย ทำให้อวัยวะภายในของเราทั้งตับ ไต 

ปอด มา้ม แขง็แรง จติใจของเรากจ็ะเขม้แขง็ สมดลุ ใหผ้ล

เหมอืนกบัการเดินจงกรม 

 วิถีแห่งมวยจีนยังแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยง

สัมพันธ์ (Connect) ของร่างกาย จิตใจ เมื่อฐานกาย ฐานใจ 

ฐานคิดสัมพันธ์กัน ก็จะทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ เพราะเรา

จะเห็นทุกสรรพสิ่งเชื่อมโยง ไม่แบ่งแยก  ปกติแล้วเรามักมอง

โลกนี้อย่างแยกส่วน แต่การเรียนเข้าไปในจิตไร้สำนึกจะช่วย

ให้มองเห็นว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์ เมื่อเห็นกัน

มากขึ้น สำนึกที่ดีของมนุษย์จะเชื่อมโยงสัมพันธ์กััน มีความ

สัมพันธ์ในทุกสรรพสิ่ง เด็กที่เห็นแบบนี้จะเกิดความรัก ความ

เมตตา เกิดจิตสำนึกที่ดีตอ่ธรรมชาต ิตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยไม่

ตอ้งใชก้ารสอน ซึง่ทัง้หมดนี้เป็นเรื่องของความมหัศจรรย์แห่ง

ฐานกาย ที่เป็นบ่อเกิดของความเชื่อมโยง สัมพันธ์ และความ

ตระหนักรู้ในที่สุด 

 ครูแคท-คัทลียา รัตนวงศ์ คุณครูหน่วยวิชามานุษ

และสังคมศึกษา ได้สะท้อนความรู้สึกจากการร่วมเสวนาใน

ครั้งนี้ว่า “ทำให้รู้ว่าการสอนนักเรียนถ้าเริ่มจากการใช้ฐานคิด

ในเรื่องของสมองมาก่อน ครูกับนักเรียนก็จะไม่เกิดการ 

Connect กนั ตอ่ไปจะลองเริม่การเรยีนรูจ้ากฐานใจกอ่น นา่จะ

ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้น” 

 ครูปลิว-สมพร ศุภโชคพงศ์สิริ คุณครูหน่วยวิชา

คณิตศาสตร์ บอกเล่าการเรียนรู้ว่าสามารถนำความรู้เรื่อง

ฐานกาย ฐานใจและฐานคิดมาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมเรื่อง

ศีล สมาธิ และปัญญา ว่าเป็นเรื่องเดียวกัน “ศีลก็คือเรื่องของ

ฐานกาย สมาธิเป็นเรื่องของฐานใจ และปัญญาก็คือฐานคิด

นั่นเอง และทุกเรื่องต้องสัมพันธ์เชื่อมโยงไปพร้อมๆ กัน ไม่

แยกส่วนออกจากกัน” 

ภาคสนามชั้น ๔ 
 

 ในวันที่ ๒๘-๒๙ ม.ค.๕๓ นักเรียนชั้น ๔ ทั้ง ๓ ห้อง

จะออกภาคสนามเรือ่ง “เคารพความแตกตา่ง ใหเ้กยีรตแิละ

เหน็คณุคา่ความเปน็มนษุยแ์ละสิง่รอบตวั” เพือ่ฝกึสติและ

เรียนรู้ภาวะจิตใจตนเองผ่านกิจกรรมจิตตปัญญา ณ สวน 

เอ-ดริน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 



๙ 

แง่คิดจากค่ายวันเด็ก 
เล่าเรื่องโดย : คุณแม่นงลักษณ์-คุณแม่น้องเอิง ชั้น ๖/๓ 

 ในช่วงวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา แม่ลักษณ์ (คุณแม่

น้องเอิง ชั้น ๖/๓) และแม่เกศ (คุณแม่น้องอิ๊นช์ ชั้น ๖/๒ ) พาเด็กๆ  

เพลนิพฒันา ๖ คน ไปรว่มกจิกรรมวนัเดก็กบัคณุครกูลุม่อาสาเพลนิพฒันา 

ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๓ ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ โดยมีเดก็

นกัเรยีนจากโรงเรยีนบา้นยอดหว้ยแกว้ สาขาปางขา้งสาร ตำบลแมเ่ลย ์

อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ มาร่วมทำกิจกรรมในรูปแบบฐานการ

เรียนรู้ ๓ ฐาน ในบริเวณที่ทำการอุทยานฯ หน่วยเขาช่องเย็น เมื่อเด็ก

ทั้ง ๖ คนกลับมาจากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ คุณแม่ให้เด็กๆ ลองแสดง

ความเห็นในประเด็นต่างๆ และได้รับคำตอบที่น่าสนใจ มีแง่คิดที่อยาก

จะแบ่งปันให้ผู้ปกครองและเด็กๆ เพลินพัฒนาได้อ่านกันค่ะ 

 

ความรู้สึกตอนเดินเข้าไปในป่า 

 รู้สึกกลัวนิดๆ เพราะเดินห่างตามหลังเพื่อนๆ กลัว

ว่าจะหลง มันมีทางเดิน แต่ใบไม้ก็ร่วงลงมาปิดทาง... รู้สึกว่า

เราตวัเลก็มาก ปา่มนัใหญม่าก เรากเ็ปน็แคส่ิง่มชีวีติอยา่งหนึง่

ในโลกนี ้ยงัมอีะไรในโลกอกีมากมายใหเ้ราไดเ้จอะเจอ ได้

เรยีนรู ้

ด.ญ.บุตรี เสรีรัฐโพธิ์ตระกูล (อิ๊นช์) ชั้น ๖/๒ 

คิดอย่างไรเวลาไปทำกิจกรรมแล้วต้องเจอกับความไม่

สะดวกสบาย 

 รู้สึกเฉยๆ ไม่เห็นเป็นความเดือดร้อน ถ้าจำเป็น

ต้องอยู่ก็อยู่ได้ อาจจะคิดถึงความสะดวกสบายที่เคยมีบ้าง 

แต่ความลำบากพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต 

ถ้าคนอื่นเขาอยู่กันได้ เราก็ต้องอยู่ได้ 

ด.ญ.กุลนันทน์ หงสกุล (เอิง) ชั้น ๖/๓ 

 

ทำไมชอบฐานนักสืบสายน้ำ จนไม่ยอมไปฐานอื่นๆ 

 กส็นกุด ีเปน็ครัง้แรกทีไ่ดล้องจบัสตัวน์ำ้ จบักุง้ฝอย

ได้เยอะมาก ตอนปล่อยจากกระชอนลงถัง จะใช้ความระวัง

เปน็พเิศษ กลวัมนัตาย... ตอนแรกทีล่งนำ้ รูส้กึวา่นำ้เยน็มาก 

แต่พอชิน ก็รู้สึกว่าสบายขา แช่ไม่เบื่อเลย อากาศก็ดี 

ด.ช.ภากร บันโนะ (มิจึ) ชั้น ๗ 

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน.. 

เพื่อนจากโรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว ต่างกับเพื่อนที่

เพลินพัฒนาอย่างไร 

 นิสัยต่างกัน ที่เห็นมี ๒ เรื่อง คือ การกิน เพื่อนที่

โรงเรียนกินข้าวน้อย กินไม่หมด แต่เด็กที่นี่กินหมด ไม่

เรื่องมาก กับเรื่องการฟังครู เด็กที่มาทำกิจกรรม ไม่คุยกัน 

ตั้งใจฟัง ไม่เล่นกัน แต่เพื่อนๆ ที่ห้องคุยกันเยอะมาก 

ด.ญ.รติมา บันโนะ (มี่จัง) ชั้น ๔/๒ 

เด็กชนบทมีอะไรที่เด็กเมืองหลวงแบบเราไม่มี 

 รู้สึกว่าเด็กชนบทได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ได้เล่น

น้ำลำธารและน้ำตกโดยไม่ต้องเสียค่าสระว่ายน้ำ เด็กเมือง

หลวงจะไปน้ำตกแต่ละที ต้องเดินทางนาน เวลาก็ไม่ค่อยมี  

อากาศที่ชนบทก็ดี รู้สึกสดชื่นสบายตัว เวลาหายใจ เวลาอยู่

ก็ไม่อึดอัด เพราะคนไม่เยอะเหมือนในกรุงเทพฯ   

ด.ช.วรรธนะ บันโนะ (โนบุ) ชั้น ๗ 

เด็กไทยต่างกับเด็กฝรั่งที่นิวซีแลนด์ที่เรียนอยู่ตอนนี้

อย่างไร 

 ต่างกันตรงที่เด็กไทยโดยเฉพาะเด็กเมืองถูกตามใจ

มาก ติดความสบาย แต่เด็กฝรั่งถึงเป็นเด็กเมืองก็ต้องช่วยพ่อ

แม่ทำงานบ้านแลกกับเงินค่าขนม อยากได้อะไรก็ต้องเก็บเงิน

ซื้อ พ่อแม่เขาไม่ได้ตามใจเท่าเรา จริงๆ แล้วเด็กเมืองที่

นิวซีแลนด์กลับคล้ายเด็กชนบทของเรา เพราะเขาไม่รังเกียจที่

จะใช้ของมือสอง พวกเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และมีอะไรกิน

เขาก็กิน ไม่เรื่องมาก 

ด.ญ.พีรกานต์ พูลผล (เอมี่) ศิษย์เก่า 



๑๐ 

ร่วมแบ่งปันเพื่อเด็กเล็กในชนบท 
 คณุแมจ่ัน่-คณุแมน่อ้งหนดู ีชัน้ ๒/๔ และนอ้งปนั อ.๓/๒ 

ขอเชญิชวนครอบครวัเพลนิพฒันารว่มบรจิาคทรพัยแ์ละสิง่ของเพือ่

ชว่ยเหลอืศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ บา้นทุง่มน ต.นาบอน อ.คำมว่ง  

จ.กาฬสินธุ์ ที่ขาดแคลนสิ่งของสำหรับเด็กอายุ ๒-๔ ขวบ เช่น 

ของเลน่พลาสตกิ สเีทยีน พดัลมเพดาน กระดาษ A4 สมดุวาดภาพ 

หนังสือนิทาน แก้วน้ำพลาสติก เครื่องครัว ฯลฯ โดยสามารถ

บริจาคได้ที่จุดรับบริจาคบริเวณข้างตู้ ATM อาคารชุมชนฯ 

ถงึวนัพฤหสับดทีี ่๒๘ ม.ค.๕๓ นี ้แลว้คณุพอ่ซี-คณุพอ่นอ้งจสัมนิ 

อ.๑/๔ จะนำไปบริจาคให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กาฬสินธุ์ใน

วันที่ ๓๐-๓๑ ม.ค.๕๓ ต่อไปค่ะ 

Finance for Kids 
 ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ ขอเชิญชวนนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ ร่วมเรียนรู้ใน

โครงการ “Finance for Kids ครั้งที่ ๒” กับพี่ๆ นิสิตบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ต้องการจะสร้างเสริมทักษะทางด้านการเงินให้กับเยาวชน

ไทย โดยเด็กๆ จะได้เรียนรู้กิจกรรมที่สร้างเสริมความเข้าใจและความรับผิดชอบใน

การดูแลการเงินของตนเอง ได้คิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผลวางแผนการซื้อสินค้าก่อน

ตัดสินใจซื้อ รวมทั้งรู้จักวางแผนการใช้เงินและการออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในวันเสาร์ที่ ๓๐ ม.ค.และเสาร์ที่ ๖ ก.พ.๕๓ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง

ประชุมใหญ่ โรงเรียนเพลินพัฒนา สอบถามเพิ่มเติมและลงทะเบียนเรียนได้ที่คุณ

ครูภัสพร (ครูแพท) โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๖๑๐๑ ค่าลงทะเบียนคนละ 

๓๐๐ บาท (รวมอาหารว่าง)  

รว่มชว่ยเหลอืเพือ่นมนษุยท์ีเ่ฮติ 
 สภากาชาดไทย ขอเชิญชวน

ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แผ่นดินไหวทีป่ระเทศเฮต ิโดยโอนเงนิ

ไดท้ี ่ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี  

"สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเฮติ" 

บัญชีกระแสรายวัน หมายเลขบัญชี 045-3-04368-1 พร้อมส่ง

ใบโอนเงินไปที่ คุณภารดี วนกุล หัวหน้าฝ่ายการเงิน สำนักงาน

การคลัง สภากาชาดไทย โทรสาร ๐-๒๒๕๖-๔๐๖๔ หรือ 

haiti@redcross.or.th พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล หมายเลข

โทรศัพท์ติดต่อให้ชัดเจนเพื่อขอรับใบเสร็จ โดยเงินบริจาค

ดังกล่าวจะนำไปสนับสนุนปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ของสหพันธ์

สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ซึ่งให้

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ในประเทศเฮติขณะนี้  สอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ๑๖๖๔ และ ๐-๒๒๕๖-๔๐๖๘ 

หรือ ๐-๒๒๕๖-๔๐๔๗-๘ ค่ะ 

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 

วิ่งสะสมไมล์ ปี ๔ 
         โครงการ “วิ่งสะสมไมล์ ปี ๔” 

กิจกรรมนำความสุข สนุกสนาน และ

เสริมสร้างพลานามัยที่แข็งแรงให้กับ

ครอบครัวเพลินพัฒนากลับมาแล้ว

พร้อมสายลมหนาว คณะกรรมการ

บริหารสภาครอบครัวฯ แม่งานใน

ครั้งนี้ฝากเชิญชวนเด็กๆ คุณครู และ

ผู้ปกครอง ที่รักสุขภาพทุกท่าน มา

ร่วมเดิน-วิ่งรอบสนามรักบี้ฟุตบอล 

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ม.ค.-๕ ก.พ.๕๓ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. เพื่อ

สะสมแต้มแลกของรางวัลหลังจบโครงการ ยามเย็นหลังเลิกเรียน 

ถ้าไม่รีบไปไหน จูงไม้จูงมือเพื่อนๆ และคนในครอบครัวมาเดินวิ่ง

ออกกำลังกายด้วยกันนะคะ 

สานสัมพันธ์อนุบาล 
 ขอเชญิชวนเดก็ๆ คณุคร ูคณุพอ่คณุแม ่และครอบครวั

ช่วงชั้นอนุบาลร่วมงาน “สานสัมพันธ์อนุบาล” งานประเพณี

กระชับความสัมพันธ์ของครอบครัวน้องเล็กในโรงเรียนที่จัดขึ้น

เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เตรียมพบกับการแสดงสนุกสนาน 

เกมส์สร้างสรรค์ และบ้านลมหลังใหญ่

สำหรบัเดก็ๆ พรอ้มรบัประทานอาหารรว่มกนั

กอ่นกลบับา้น ในวนัอาทติยท์ี ่๗ ก.พ.๕๓ 

เวลา ๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ โรงเรียน เพลิน

พัฒนา (บริเวณสนามรักบี้ฟุตบอล สนาม

บาสเกตบอล บ่อทรายและลานเครื่องเล่น

ชั้นประถม สนามหญ้าเล็กข้างอาคาร

ประถมต้น) อย่าลืมมาร่วมงานกันนะคะ 

 



๑๑ 

ถ้วยรางวัลกีฬาแดงชาด ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

ประเภทรางวัล 

ทีมรวมกีฬายอดเยี่ยม 

(รวมผลการแข่งขันกีฬาทุกรายการ)  

ทีมยอดเยี่ยม 

(ผลรวมนักกีฬายอดเยี่ยม) 

หมู่ยอดเยี่ยม 

(ขบวนพาเหรดและกองเชียร์) 

หมู่กีฬา 

หมู่ดอกไม้ และ หมู่ภูเขา 

หมู่ภูเขา 

 

หมู่นกเงือก และ หมู่มด 

 

 
 

  

 กีฬาแดงชาดปีนี้มาพร้อมกับอากาศเป็นใจ ท้องฟ้า

ไร้แดด นักกีฬาและเหล่ากองเชียร์จึงไม่ร้อนกันมาก และที่

ต่างไปจากแดงชาดทุกปีที่ผ่านมาก็คือ ปีนี้เรามีอัฒจันทร์

ประจำหมู่กีฬา ทำให้กองเชียร์ได้นั่งชมการแข่งขันและการ

แสดงกันอย่างทั่วถึง งานนี้ต้องชื่นชมพี่ๆ คณะกรรมการจัด

งานกีฬาแดงชาดที่เสนอความคิดเรื่องอฒัจนัทร ์และขอ

ขอบคณุคณุทนง โชตสิรยทุธ ์ผูอ้ำนวยการโรงเรียน ที่ให้การ

สนับสนุนค่ะ 

 “แบ่งบาน อย่างงดงามและเข้มแข็ง” ข้อความสื่อ

หมายดีๆ บนอัฒจันทร์เชียร์ของหมู่ดอกไม้ สร้างรอยยิ้มให้

กับใครหลายคนที่เดินผ่านไปมาตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน ก่อนจะ

เปิดงานด้วยขบวนพาเหรดของหมู่ต่างๆ เริ่มด้วยสีฟ้าสดใส

ของหมู่ภูเขากับแนวคิดการนำขยะมาสร้างสรรค์เป็นชื่อหมู่

กีฬา ตามมาด้วยหมู่ดอกไม้ที่นำกระเช้ารีไซเคิลสวยงามมา

มอบให้กับคุณทนงและคุณครูปาด พร้อมด้วยข้อความ “รัก

ดอกไม้ รักต้นไม้ รักษ์โลก” หมู่มดที่ปีนี้ขอแตกต่างด้วย

ความห่วงใยสถานการณ์บ้านเมือง โดยเชิญ (ตัวแทน) อดีต

นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทยมาเดิน

คู่กันพร้อมกับข้อความ “สามัคคี” และปิดท้ายด้วยหมู่ 

นกเงือก ที่มีนกเงือกตัวใหญ่ยักษ์ขยับปีกได้ (อย่างไร?) บิน

อยู่ในขบวน ซึ่งคงจะตัวหนักไม่น้อย เพราะต้องใช้ชายหนุ่ม 

(นักเรียนและครู) ช่วยกันแบกถึง ๑๐ คน 

 ขบวนพาเหรดผ่านไป นักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ ก็ออกมาส

ร้างความคึกคักด้วยการเต้นประกอบเพลงจบัมอืกนัไว ้และการ

แสดงรำจมัปาศรขีองนกัเรยีนชมรมนาฏศิลป์ช่วงชั้นมัธยม ที่

ตรึงตราตรึงใจผู้ชมรอบสนาม ทำเอาคณุครวูแิละคณุครใูบพล ู 

แมง่าน-พอ่งานผูฝ้กึซอ้มการรำจมัปาศรใีนครัง้นีถ้งึกบัยิม้ไมห่บุเลย

คะ่ 

 ตลอดวันแดงชาดดำเนินไปอย่างสนุกสนาน ทั้งสสีนั

ของกองเชยีรแ์ละเชยีรล์ดีเดอรแ์ตล่ะหมู ่การแขง่ขนักีฬา

รายการต่างๆ รวมไปถึงการแข่งขันกีฬาประเพณีกระชับมิตร

ระหว่างทีมคุณครูและทีมผู้ปกครอง ซึ่งแม้ในเกมจะเล่นกัน

อย่างมุ่งมั่นจริงจังเพียงใด หลังสิ้นเสียงสัญญาณนกหวีดบอก

หมดเวลาการแข่งขัน ภาพที่เห็นตลอดวันคือ นักกีฬาแต่ละทีม

ต่างเดินเข้ามาจับมือกันด้วยรอยยิ้มของความมีน้ำใจนักกีฬา 

 ขอชื่นชมนักเรียนคณะกรรมการจัดงานกีฬาแดงชาด

ทั้ง ๙ คน ที่สละเวลามาทำงานกีฬาแดงชาดอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ 

และมีความรับผิดชอบ นับตั้งแต่ในรอบคัดเลือกจนกระทั่งวัน

งาน รวมไปถึงทีมคุณครูกีฬา คุณครู และผู้ปกครองทุกท่านที่

มาร่วมชมร่วมเชียร์ ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ 

จนทำให้วันแดงชาดในปีนี้ผ่านไปพร้อมกับรอยยิ้มและความ

สนุกของทุกคนค่ะ 

สีสัน “วันแดงชาด ครั้งที่ ๖” 
วันกีฬาเพื่อพัฒนาตนของเพลินพัฒนา 

วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ 



๑๒ 

นักกีฬายอดเยี่ยมกีฬาแดงชาด ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

 เย็นย่ำวันแดงชาด เราปิดงานและร่ำลากันด้วยเพลง “สามัคคีชุมนุม” และเพลง 

“สรรเสริญพระบารมี” ที่เด็กๆ คุณครู และผู้ปกครอง คล้องแขนล้อมวงร่วมกันขับร้อง

เสียงดังกึกก้อง แล้วพบกันใหม่ในกีฬาแดงชาดครั้ง ๗ ปีการศึกษาหน้าค่ะ 

กีฬา 

  รักบี้ฟุตบอล (ทัช)  

  ฟุตบอล (ชาย) 

  บาสเกตบอล 

  แชร์บอล (หญิง) 

ประเภทการแข่งขัน 

  ทีมรวมชายหญิง ชั้น ๑ 

  ทีมรวมชายหญิง ชั้น ๒ 

  ทีมรวมชายหญิง ชั้น ๓ 

  ทีมรวมชายหญิง ชั้น ๔-๖ 

  ทีมหญิง ชั้น ๗-๑๒  

  ทีมชาย ชั้น ๗-๑๒ 

  ชั้น ๑ 

  ชั้น ๒ 

  ชั้น ๓ 

  ชั้น ๔-๖ 

  ชั้น ๗-๑๒ 

  ทีมหญิง ชั้น ๔-๖ 

  ทีมชาย ชั้น ๔-๖ 

  ทีมหญิง ชั้น ๗-๑๒ 

  ทีมชาย ชั้น ๗-๑๒ 

  ชั้น ๑ 

  ชั้น ๒ 

  ชั้น ๓ 

  ชั้น ๔-๖ 

ชื่อ-สกุล 

  ด.ช.ญาณกวี  ช่วยนุ่ม (ซึง) ชั้น ๑/๒ 

  ด.ช.วสุ  โชติบริบูรณ์ (ปูน) ชั้น ๒/๔ 

  ด.ช.ณพัชร  ธนวิวัฒน์ (ณพัชร) ชั้น ๓/๓ 

  ด.ช.ญาณิน  ตรงในธรรม (นินนิน) ชั้น ๖/๒ 

  น.ส.ธนัญญา  เหล่าวณิชย์วิทย์ (เฟิร์น) ชั้น ๑๐ 

  ด.ช.ธนภัทร  ห่อทองรุ่ง (นล) ชั้น ๙ 

  ด.ช.โอม  อวิหิงสานนท์ (โอม) ชั้น ๑/๑ 

  ด.ช.นิรุทธิ์  สุดลาภา (ข้าวกล้อง) ชั้น ๒/๒ 

  ด.ช.รหัท  วิวัฒน์วิชา (ตี๋) ชั้น ๓/๓ 

  ด.ช.วนา  ชุติมา (ต้อง) ชั้น ๕/๓ 

  ด.ช.นภนต์  จตุรภุชพรพงศ์ (คอฟ) ชั้น ๙ 

  ด.ญ.ฐิติกานต์  ธาราทรัพย์ (เชอร์รี่) ชั้น ๕/๓ 

  ด.ช.กตพล  ศิริมงคลสกุล (ไปรท์) ชั้น ๕/๒  

  ด.ญ.ปัณณธร  คุ้มครองธรรม (ปลื้ม) ชั้น ๙ 

  ด.ช.ก้องภพ  พิทักษ์สินสุข (อะตอม) ชั้น ๑๒ 

  ด.ญ.พีรมาศ  ชัชวาลวงศ์ (มีมี่) ชั้น ๒/๔ 

  ด.ญ.พรรษชล  โตนดแก้ว (ลูกตาล) ชั้น ๑/๑ 

  ด.ญ.กมลลักษณ์  แย้มหรั่งทรัพย์ (บัว) ชั้น ๓/๑ 

  ด.ญ.กันยาพร  หยาง (ถิงถิง) ชั้น ๖/๒ 


