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ฉบับที่ ๑๗ วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ภาควิมังสา ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ขาวที่นาสนใจ สวัสดีคะ  ทานผูปกครอง 
 

 หายเหนื่อยจากกีฬาแดงชาดกันหรือยังคะ จดหมายขาวฉบับนี้เก็บตกบรรยากาศวันแดงชาด 

วันกีฬาเพื่อพัฒนาตนของพวกเราชาวเพลินพัฒนา มาฝากกันคะ แลวรอติดตามชมภาพและเรื่องเลาแหง

ความประทับใจกันไดที่บอรดกำแพงขาว เร็วๆ นี้คะ 

 

การประชุมแผนปฏิบัติการโรงเรียน  
 

 จากการประชุมแผนปฏิบัติการโรงเรียนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน  ในวันที่ ๒๑-

๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ผานมา คณะผูบริหารโรงเรียน รวมทั้งคุณครูและบุคลากรทั้งโรงเรียน ไดมา

รวมกันคิดและทำงานเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนในดานตางๆ ใหชัดเจนเปนแนวทางเดียว

กนั และมผีลสมัฤทธิม์ากยิง่ขึน้ ซ่ึงนอกจากคณุทนง โชตสิรยทุธ ผูอำนวยการ

โรงเรียน และคุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานกรรมการบริษัทฯ แลว ในวัน

นั้นคุณครูกา-อาจารยกรองทอง บุญประคอง รองประธานกรรมการ

บริหารโรงเรียน และอดีตผูอำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา ไดมารวม

ประชุมกับพวกเราดวยคะ 

 จดหมายขาวฉบับที่แลว คุณทนง โชติสรยุทธ ไดมาบอกเลา

ภาพรวมของการประชมุซึง่นาจะทำใหทานผูปกครองพอมองเหน็ภาพและ

ทิศทางของโรงเรียนชัดขึ้น จดหมายขาวฉบับนี้นำความคิดความเห็นของ

คุณสุภาวดี หาญเมธี ที่มีตอการประชุมในครั้งนี้มาบอกเลาแบงปนกันคะ อ.กรองทอง บุญประคอง 

 ขอบคุณทกุคนทีไ่ดใหโอกาสไดรวมเรยีนรู...รูสกึประทบัใจ ช่ืนชมในภาพสะทอนของการ

ประชุมทั้งหมด ทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการอยางจริงจัง และมีพื้นฐานประสบการณ ขอมูล 

ความรูความเขาใจที่มาแชรกันไดอยางสวยงาม ทำใหเกิดผลการประชุมที่จับตองได ตรงกับ

สภาพที่เปนอยู และมีพลังมาก 

 แปรจากความใฝฝน  สูความมุงหวังที่กระจางข้ึน  และเห็นแนวทางการพัฒนา 

 จากความใฝฝนของคนเล็กๆ สองรอยกวาคน  กำลังชวยกันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ คือพัฒนา

ใหผูคนกวา ๑,๐๐๐ ชีวิต (ทั้งเด็ก ทั้งเรา ทั้งผูปกครอง) ดำเนินไปในทางที่สรางสรรคตอชีวิตของ

ทุกคน และยังจะสงการสั่นสะเทือนถึงสังคมไทยทั้งสังคม 

ขอเปนกำลังใจคะ 
สุภาวดี หาญเมธี 

คุณสุภาวดี หาญเมธ ี



๒

 บางสวนเสี้ยวแหงความประทับใจใน “วันแดงชาด” เมื่อวันศุกร

ที ่๔ กมุภาพนัธ ทีผ่านมา บงบอกไดเปนอยางดวีาวนัแดงชาดในปนี ้คึกคัก

และสนุกสนานเพียงใด โดยเฉพาะพิธีเปด ทันทีที่เสียงเพลง “May it be” 

ดังข้ึน ผูชมรอบสนามตางพากันเงียบเสียง และต้ังใจฟงคุณครูออ-วนิดา 

สายทองอินทร หัวหนาพัฒนาหนวยวิชาภูมิปญญาภาษาไทย ที่วันนั้นมา

ในบทบาท “ผูเลาตำนาน” (Myth teller) บอกเลาตำนานกำเนิดมนุษย 

และความหมายอันงดงามของการแขงขันกีฬา ดังมีใจความสำคัญดังนี ้

“เหลามวลมนุษยชาตนิัน้ถอืกำเนดิจากไฟดวงเดยีวกนั แลวแยก
ยายกนัไปดวยเหตปุจจยัตางๆ การแขงขันกฬีาโอลมิปก ณ เมอืงโอลมิเปย 
เชงิเขาโอลมิปส เปน “กฬีาแหงมวลมนุษยชาต”ิ ทีส่รางขึน้เพือ่ใหมวล
มนษุยทีเ่ปนดัง่พีน่องไดกลบัมาหลอมรวมเปนอนัหนึง่อันเดยีวกนัอกีครัง้ 
ดวยดวงใจอนัเปยมไปดวยความรกัและมิตรภาพ โดยมพีธิกีรรมการจุดคบ
เพลิง ซึง่กระทำขึน้เพ่ือระลกึถงึเทพผูใหชวีติและความรกัแดเราทัง้ผอง” 

หลังสิ้นเสียงการบอกเลาตำนาน เหลาเทพีเชิญไฟ ที่เปนนักกีฬา

รุนเยาวของการแขงขันกีฬาแดงชาดในครั้งน้ีไดนำไฟมาจุดยังคบเพลิง 

กอนจะสงมอบดวงไฟนี้ใหนักเรียนท่ีมีผลงานโดดเดนดานกีฬาในชวงชั้น

ตางๆ ผูทำหนาที่วิ่งคบเพลิงสงตอดวงไฟท้ัง ๔ คน เริ่มดวย ด.ช.แสงแดด  

มณีวงศ (อะลิฟ) ชั้น ๓/๔  ด.ช.บุญยกร  จงเลิศจรรยา (แบงค) ชั้น ๔/๓  

น.ส.ปณติา  สถรีะศรนิทร (มอนท) ช้ัน ๙ และ น.ส.มนฤทยั  จฬุาลกัษณานกุลู 

(มิ้นท) ชั้น ๑๑ ผูวิ่งคบเพลิงคนสุดทาย ซึ่งนำดวงไฟไปจุดยังแทนคบเพลิง

บนเนินหญาริมสนามรักบี้ฟุตบอล อันเปนสัญลัษณบงบอกวา การแขงขัน

กีฬาแดงชาด ครั้งที่ ๗ ไดเริ่มตนข้ึนแลว 

 

รายชื่อของเหลาเทพีเชิญไฟ 
ด.ญ.ชลิดา เตชัสหงส (พีค) ชั้น ๑/๑ 

ด.ญ.พริม พิจิตบันดาล (พริม) ชั้น ๑/๑ 

ด.ญ.วีรินท สินไชยกุล (ใจใส) ชั้น ๑/๒ 

ด.ญ.วิรัลยุพา   รัตนสกุลดิลก (เมถ) ชั้น ๑/๒ 

ด.ญ.กุลกันยา ชินพานิช (เบล) ชั้น ๑/๓ 

ด.ญ.พิมพภัทร ศักดิ์ประภัสสร (เฟรนด) ชั้น ๑/๓ 

ด.ญ.พีรดา เลิศพิทยานุกูล (โอปอล) ชั้น ๑/๓ 

ด.ญ.พุทธิดา อมรธาตรี (แอนนา) ชั้น ๑/๔ 

ด.ญ.พรนับพัน หงษคู (เพื่อน) ๑/๔  

ด.ญ.พาสุข ลิมปกิตติสิน (บัว) ชั้น ๑/๔ 

วันแดงชาดครั้งที่ ๗ 
วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

“ประทับใจพิธีเปดกีฬาแดงชาดปนี้คะ เหมือนพิธีเปดกีฬาโอลิมปกเลย” 
“เด็กๆ ท่ีเปนเทพีเชิญไฟนารักจังคะ” 

“เชียรเด็กๆ ว่ิงแขงจนเสียงแหบเลย” 

“ขอชื่นชมพี่ๆ มัธยมท่ีสอนนองๆ เตนเชียรลีดเดอรไดเกงมาก” 

 ในวันนั้นนักกีฬาของแตละหมูตางรวมการแขงขัน

อยางมนีำ้ใจนกักฬีา  รูแพ รูชนะ รูอภยั และเคารพในกฎกตกิา

อยางนาชื่นชม ขณะที่กองเชียรก็สงเสียงเชียรใหกำลังนักกีฬา

กันอยางคึกคักทั้งสองฟากฝง ไมวาจะเปนฝงอัฒจันทรหมูสี 

และจากเตนทฝงตรงขามที่เปนที่นั่งสำหรับผูปกครอง คุณครู

และบคุลากรทีเ่ปนคณะกรรมการกลาง (ไมสงักดัหมูส)ี รวมทัง้

การเชิญผูปกครองรวมมอบเหรียญรางวัลใหกับนักกีฬา

รายการตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงความรวมแรงรวมใจเปนหนึ่ง

เดียวของชาวเพลินพัฒนา ทำใหบรรยากาศการแขงขันกีฬา

แดงชาดในปนี้ดำเนินไปอยางสนุกสนาน อบอุน และอบอวล

ดวยมติรภาพ ท้ังของนกักฬีา กองเชยีร คณะกรรมการ และผูชม

รอบสนาม 

ÊÕÊÑ¹¡Í§àªÕÂÃ� 

¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§Ã‹ÇÁ 
ÁÍºàËÃÕÂÞÃÒ§ÇÑÅ 

ÅÕÅÒã¹Ê¹ÒÁ 

à·¾ÕàªÔÞä¿...·Õè
¤Ñ´àÅ×Í¡¨Ò¡àËÅ‹Ò
¹Ñ¡¡ÕÌÒÃØ‹¹àÂÒÇ� 



๓

สรุปถวยรางวัล 
 
๑.ถวยทีมกีฬายอดเย่ียม (การจัดการ ความสามัคคี กองเชียร ขบวนพาเหรด) : หมูภูเขา หมูมด หมูดอกไม 
๒.ถวยคะแนนกีฬายอดเย่ียม (ผลการแขงขันกีฬาทุกรายการ) : หมูภูเขา 
๓.ถวยนักกีฬายอดเย่ียม (จำนวนนักกีฬายอดเยี่ยม) : หมูดอกไม 

รายชื่อนักกีฬายอดเยี่ยม การแขงขันกีฬาแดงชาด ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓ 

รายการกีฬา 
 

ประเภท ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น หมูสี 

รักบ้ี ชั้น ๑ ชาย ด.ช.พุทธ   อินทรสืบวงค  (พุทธ) ๑/๒ ดอกไม 
 ชั้น ๑ หญิง ด.ญ.ชาลิสา กฤตนัย   (จูล) ๑/๓ ภูเขา 
 ชั้น ๒ ชาย ด.ช.กิจณพัฒน สุขสด  (จะ) ๒/๑ ภูเขา 
 ชั้น ๒ หญิง ด.ญ.พิชชากร ไชยศิริธัญญา  (พลอย) ๒/๒ นกเงือก 
 ชั้น ๓ ชาย ด.ช.วชิรวิชญ โชตนพัชรชัยกุล  (ร็อค) ๓/๑ มด 
 ชั้น ๓ หญิง ด.ญ.พีรมาศ ชัชวาลวงศ (มีมี่) ๓/๔ ภูเขา 
 ชั้น ๔ - ๖ ชาย ด.ช.ศาสตรศิลป   ชวยนุม (ซอ) ๖/๑ ดอกไม 
 ชั้น ๔ - ๖ หญิง ด.ญ.เวณิกา   บุญศิริ   (แปง) ๖/๓ ดอกไม 
 ชั้น ๗ - ๑๒ ชาย นายทัพพวัฒน  บุญประกอบโชค (ไอซ) ๑๐ มด 
 ชั้น ๗ - ๑๒ หญิง ด.ญ.อภัสนันท   ทรัพยสุวรรณ(น้ำ) ๙ ดอกไม 
ฟุตบอล ชั้น ๑ ชาย ด.ช.พุทธ   อินทรสืบวงค  (พุทธ) ๑/๒ ดอกไม 
 ชั้น ๒ ชาย ด.ช.ธนภัทร โรจนชีวิน  (ปงปอง) ๒/๑ ภูเขา 
 ชั้น ๓ ชาย ด.ช.วสุ โชติบริบูรณ  (ปูน) ๓/๔ ภูเขา 
 ชั้น ๔ - ๖ ชาย ด.ช.ชนุตร  พิศิฏฐศักดิ์  (ตูน) ๕/๓ มด 
 ชั้น ๗ - ๑๒ ชาย ด.ช.ภัทรดนัย    วนวิทย  (ภูมิ) ๘ ภูเขา 

บาสเกตบอล ช้ัน ๗ - ๑๒ ชาย ด.ช.อภิเดช  โพธิ์ศิริสุข (เอก) ๙ ภูเขา 
 ชั้น ๗ - ๑๒ หญิง น.ส.ณัฐณิชา  เหลืองทวีกิจ (ณิชา) ๑๐ นกเงือก 

แชรบอล ช้ัน ๑ หญิง ด.ญ.ศลิษา วัตนวิทยสกุล  (ศษา) ๑/๓ ภูเขา 
 ชั้น ๒ หญิง ด.ญ.พิชชากร ไชยศิริธัญญา  (พลอย) ๒/๒ นกเงือก 
 ชั้น ๓ หญิง ด.ญ.ศนิกานต ดานศมสถิต  (มีมี่) ๓/๓ ดอกไม 
 ชั้น ๔ - ๖ หญิง ด.ญ.นัทธมน  ธนวิวัฒน (นัท) ๖/๓ ดอกไม 

วอลเลยบอล ชั้น ๗ - ๑๒ รวม น.ส.ณัฐณิชา  เหลืองทวีกิจ (ณิชา) ๑๐ นกเงือก 

โปโลน้ำ ชั้น ๔ - ๖ ชาย ด.ช.ศาสตรศิลป   ชวยนุม (ซอ) ๖/๑ ดอกไม 
 ชั้น ๔ - ๖ หญิง ด.ญ.เวณิกา   บุญศิริ  (แปง) ๖/๓ ดอกไม 

 ความสุขและความสำเร็จในวันแดงชาดปนี้เกิดข้ึนไดก็ดวยความรวมมือ

รวมใจของพวกเราทุกคนในชุมชนเพลินพัฒนา อันเปนผลมาจากการเห็นความสำคัญ

ของกีฬาที่ชวยพัฒนากายและใจของทุกคน ไมวาจะเปนผูเลนหรือผูชม ขอบคุณคณะ
กรรมการจัดการแขงขันกีฬาแดงชาดท่ีเหน็ดเหน่ือยเตรียมงานกันมาตลอด
หลายเดือน ขอบคุณเจาหนาท่ี อป.และฝายสื่อฯ ที่จัดเตรียมตกแตงสถานที่ได
อยางเรียรอย งดงาม หลายเสียงกระซิบชมมาวา แทนคบเพลิงบนเนินใหความ
รูสึกเหมือนยอดเขาโอลิมปสเลยคะ ขอบคุณนักกีฬา กองเชียร และผูชมทุก
คน ที่มารวมกันสรางสีสันและสรางการเรียนรูที่สนุกสนานรวมกันในครั้งนี้ 
แลวพบกันใหมในวันแดงชาด ปการศึกษาหนานะคะ 



๔๔

การขอเอกสารการศึกษา 
 
 ผูปกครองทีจ่ะขอเอกสารหลกัฐานการศกึษา ประจำปการศกึษา ๒๕๕๓ ไดแก หนังสอืรบัรอง (ปพ.๗) 

หนังสือรับรองขอวีซา และหนังสือแสดงผลการเรียน (Transcript) สามารถยื่นคำรองขอเอกสารไดตั้งแตวนันีจ้นถงึ
วนัที ่๒๕ มนีาคม ๒๕๕๔ ณ หองกิจกรรมพิเศษฯ อาคารเรือนอาหาร หากพนกำหนดเวลาดังกลาวแลว แผนก

ทะเบียนนักเรียนจะเปดใหบริการใหมอีกครั้งในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป ขอความรวมมือทาน 

ผูปกครองที่ตองการขอเอกสารดังกลาวมายื่นคำรองแตเนิ่นๆ เพื่อที่แผนกทะเบียนฯ จะไดมีเวลาจัดเตรียมเอกสาร

ไดทันตามตองการคะ 

 

 สำหรับผูปกครองที่ตองการแจงเปลี่ยนแปลงสถานะขอมูลสวนตัว (นักเรียน / บิดา / มารดา / ผูปกครอง) 

ขอทำบัตรใหม หรืออ่ืนๆ สามารถติดตอยื่นคำรองไดที่คุณครูแพท หรือคุณครูเก สวนกิจกรรมพิเศษฯ อาคารเรือน

อาหารคะ 

กวางตุง  ผักใบเขียวมากคุณคา 
 

เมื่อวันพุธที่ผานมา เด็กๆ ไดรับประทานกวางตุงเปนมื้อ

กลางวัน ครัวเพลิน  จึงขอนำประโยชนของผักใบเขียวชนิดนี้

มาบอกกันคะ 

 

ผักกวางตุง  ผักสีเขียวๆ ที่มักเคียงคูมากับบะหมี่ นำ

ไปตมจับฉาย ผัดน้ำมันหอย หรือบางคนอาจนำไปปนเปนน้ำผักรับ

ประทานสดๆ นอกจากจะมีรสชาติหวานอรอยแลว ผักกวางตุงยังมี

วิตามินซีถึง ๖ มิลลิกรัม/๑๐๐ กรัม และมีแคลเซียมสูงถึง ๘.๕ 

มิลลิกรัม/๑๐๐ กรัม ที่หรูไปกวานั้น

คือมีเบตาแคโรทีนมากถึง ๒๒๕ 

ไมโครกรัม/๑๐๐ กรัม จึงชวยบำรุงสายตาและเสริมสรางภูมิคุมกันใหแกรางกายไดดี แม

ผักกวางตุงจะมีคารโบไฮเดรตดวย แตก็มีไขมันต่ำมาก ท้ังยังเปนไขมันไมอิ่มตัวที่มี

ประโยชนตอรางกาย นอกจากนี้ผักกวางตุงยังใหกากใยอาหารในปริมาณมากซึ่งชวยเรื่อง

ระบบขับถาย ทำใหถายคลองคะ 

 

ประโยชนมากมายอยางนี้ อยาลืมซื้อหาผักกวางตุงไปปรุงรับประทานที่บานกัน

นะคะ 

๔ 

Ê ÃÐ¡Œ¹¤ÃÑÇ... โดย : ครัวเพลิน 



๕
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 ∗ เปดรับสมัคร 
- เด็กอายุ ๒-๓ ขวบ จำนวน ๖๐ คน 

- เด็กอายุ ๓-๗ ขวบ จำนวน ๙๐ คน 

 ∗ ระยะเวลาการจัดคาย  

- วันที่ ๒๘ มีนาคม – วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ (รวม ๑๐ วัน) 

- เวลา ๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

- หยุดวันเสาร-อาทิตย แตไมหยุดในวันจักร ี 

 ∗ สถานที่ : อาคารอนุบาล โรงเรียนเพลินพัฒนา 

 ∗ คาลงทะเบียน : คนละ ๕,๐๐๐ บาท 

∗ การสมัครและชำระเงิน : คุณครูแพท สวนกิจกรรมพิเศษฯ อาคาร

เรือนอาหาร โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๖๑๐๑ ตั้งแตวันนี้

เปนตนไป (จนกวาจะเต็มจำนวน) กรณีเปนนักเรียนใหมป 

 การศึกษา ๒๕๕๔ รบกวนแจงขอมูลสถานะนักเรียนตอนลง

ทะเบียนดวยนะคะ 

รายละเอียดกิจกรรมคาย กิน เลน เรียนรู อยูอยางไทย

เวลา กิจกรรม 
๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. กิจกรรม ยามเชา...ยิ้มรับวันใหม

๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. กิจกรรม เรียนรูอยูอยางไทย

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารวาง 

๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ น. กิจกรรม ศิลปะ – ศิลปน

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.∗ สงเด็กกลับบาน 

 

กิน เลน เรียนรู อยูอยางไทย
คายปดเทอมนองอนุบาล 
 
 ปดภาคเรยีนนี ้ชวงชัน้อนบุาลจะจดัคาย กนิ เลน เรียนรู อยูอยางไทย  

ชวนเด็กๆ วัย ๒-๗ ขวบ มารวมเรียนรูวัฒนธรรมไทย สนุกกับการทำขนมและอาหารไทย 

ฝกมารยาทและความประณีตผานกิจกรรมหัตถกรรมไทย ประเพณีไทย และสนุกกับการ

ใชประสาทสัมผัสในการทดลอง ดม-ชิม  พืชสมุนไพรไทย ซึ่งจะทำใหตลอดระยะ

เวลา ๑๐ วันในคายเปนชวงเวลาแหงการเรียนรูที่ทั้งสนุก เพลิดเพลิน และแฝงดวย 

ความรูความเขาใจในเรื่องที่เหมาะกับวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ : ∗ ผูปกครองที่ไมสะดวกมารับลูกในเวลาดังกลาว ทางชวงชั้นอนุบาลไดจัดคุณครูไวคอยดูแลใหเด็กนอน

กลางวันที่โรงเรียน โดยรับจำนวนจำกัดเพียง ๒๐ คน คาใชจายเพิ่มคนละ ๑,๐๐๐ บาท  

 



๖

   ชวงชั้นที่ ๑ : การเรียนวายน้ำ 
 
 กอนหนานี้มีผูปกครองสอบถามเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน

วายน้ำของนักเรียนชวงชั้นที่ ๑ ปลายเดือนมกราคมที่ผานมา คุณครูจันทนา 

เภกะสุต (คุณครูนอย) หัวหนาชวงชั้นที่ ๑ ไดมีจดหมายบอกเลารายละเอียด

ตางๆ เพื่อสรางความเขาใจกับผูปกครองชวงชั้นที่ ๑ ไปแลว นำสาระสำคัญ

มาแจงใหทราบกันอีกครั้งคะ 

หลักสูตรการเรียนการสอนวายน้ำในหนวยวิชากีฬาของชวงชั้นที่ ๑ 

มุงหวังใหนักเรียนมีทักษะทางน้ำเพียงพอที่จะดูแลตนเองได จึงจัดหลักสูตร

ระยะยาวตลอดท้ังปการศึกษา ซึ่งจะครอบคลุมถึงชวงปดภาคเรียนของปการ

ศกึษานี้ดวย โดยมีหลักปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนวายน้ำดังนี ้

๑.กอนสอนทุกครั้ง คุณครูทีมกีฬาและคุณครูชวงชั้นที่ ๑ จะรวมกัน

ประเมินสภาพอากาศของแตละวันวาสมควรใหนักเรียนลงสระหรือไม หากไม

สมควรกจ็ะพจิารณาใหใชการฝกทกัษะกลามเนือ้แขนและขา บนบกแทน 

๒.ประสานงานกับคุณครูประจำชั้น เพื่อสำรวจอาการเจ็บปวยของนักเรียน (หากมีใบรับรองแพทย ขอใหนักเรียน

นำมาดวย) 

 ๓.คุณครูหมั่นสังเกตและสอบถามนักเรียนระหวางทำกิจกรรมในสระ หากพบวานักเรียนคนใดมีอาการหนาวสั่น 

ปากซีด ใหนำขึ้นจากสระทันที 

๔.ฝกนักเรยีนใหนำทักษะจากการเรียนวายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swimming) มาใชในการชวยเหลือ

ตนเอง โดยตะโกนขอความชวยเหลือดวยเสียงดังฟงชัด เมื่อมีอาการตางๆ เชน ตะคริว 

อยางไรก็ตามขอใหนักเรียนนำชุดและอุปกรณวายน้ำมาดวยทุกครั้งในวันที่มีเรียนวายน้ำ สวนจะไดลงสระหรือไม

นั้นขึ้นอยูกับความเห็นของคุณครูกีฬาผูสอนและคุณครูในชวงชั้นที่ ๑ ที่จะพิจารณารวมกันในแตละครั้งคะ 

มหกรรมดนตรีชีวิตมัธยม 
 

ขอเชิญทานผูปกครอง นักเรียน คุณครูและบุคลากร ผูสนใจและรักเสียงดนตรีทุกทาน รวมชมการแสดงผลงานของ

นักเรียนมัธยม การแสดงดนตรีของนักเรียนมัธยม และการเปดตัววง PLEARNPATTANA  PHILHARMONIC  ORCHESTRA     

(& CHORUS) ในงาน มหกรรมดนตรีชีวิตมัธยม  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๓๐-๒๐.๓๐ น.    

ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนเพลินพัฒนา โดยมีกำหนดการดังนี้ 

 
∗ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. การแสดงของนักเรียนมัธยมเพื่อสอบหนวยวิชาดนตรชีีวิต 

∗ เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. การแสดง PLEARNPATTA PHILHARMONIC ORCHESTRA และ สวนผักคอรัส 

∗ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. Free Music  

 

งานมหกรรมดนตรีชีวิต

มัธยมน้ี จัดขึ้นเพ่ือเปนเวทีให

นักเรียนและครอบครัวเพลินพัฒนา

ที่มีศักยภาพและความสนใจดาน

ดนตรี ไดมาแสดงความสามารถ

รวมกัน ทั้งยังเปนการสราง

บรรยากาศแหงเสียงดนตรีขึ้นใน

ชุมชนเพลินพัฒนาของเราอีกดวย 

แลวอยาลืมมารวมชมการแสดงดวย

กันนะคะ 



๗

เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสรางทำ 

ขอทางเทาใหหนูๆ 

ระมัดระวังในทรัพยสินของทุกคน 

 ผูปกครองนองเตรียมอนุบาลหอง ๔ เสนอแนะมาวา ในชวงเวลาสง-รับ

นักเรียนชวงชั้นอนุบาล ผูปกครองสวนหนึ่งมักยืนรอสงลูกหรือพูดคุยกับผูปกครองดวย

กันตรงบริเวณทางเทาหนาอาคารอนุบาล ทำใหเด็กๆ อนุบาลตองลงไปเดินบนถนน 

เกรงวาจะเกิดอันตราย เพราะเปนชวงรีบเรงที่รถจำนวนมากขับมาจอดสงเด็กๆ ทั้งยัง

เปนชวงที่รถเพิ่งเลี้ยวโคงมา อาจไมทันสังเกตเห็นเด็กๆ ไดคะ 

 

เสนอแนะ   

 ขอความรวมมือผูปกครองทุกทานแบงปนการใชพื้นที่รวมกัน งดการยืน

พูดคุยบนทางเทา เพราะจะเปนการกีดขวางทางเดินของเด็กๆ โดยเฉพาะทางเทา

หนาอาคารอนุบาล เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ คะ 

ตอบ   

 คุณครูทานหนึ่งแจงมาวา ในตอนเย็นขณะจะกลับบาน 

สังเกตเห็นรอยขูดขีดเปนทางยาวบริเวณดานขางรถยนตของตน 

ทั้งท่ีในตอนเชายังไมพบรองรอยนี ้

เสนอแนะ   

  จากการสอบถามกับคุณครูเจาของรถ คาดวารอยดังกลาวนาจะเกิดจาก

อุบัติเหตุหรือความไมตั้งใจ เชน เกิดจากการขูดขีดของของแข็งโดยที่ผูถือสิ่งของไมทัน

สังเกตเห็นหรือระมัดระวัง เด็กๆ อาจเลนแลวเผลอไปขีดขวนโดนรถ ฯลฯ จึงอยากขอ

ความรวมมือชาวเพลินพัฒนาทุกคนชวยเพิ่มความระมัดระวังกันสักนิด ผูปกครองชวย

ดูแลเด็กเล็กๆ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีทรัพยสินของผูอื่นอยูใกลๆ เพื่อปองกันการ

เกิดเหตุการณนี้ซ้ำกับรถยนตคันอื่นๆ คะ 

ตอบ   



๘

ชวนรวมบริจาคโลหิต 
 
 ขอเชิญชาวเพลินพัฒนารวมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ในวันพุที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐-๑๔.๓๐ น.   

ณ หองอเนกประสงคใหญ โรงเรียนเพลินพัฒนา ลงชื่อบริจาคโลหิตไดที่สวนกิจกรรมพิเศษ หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่คุณครูแพท 

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๖๑๐๑ 

 

คุณสมบัติของผูที่จะบริจาคโลหิต 
 
• อายุระหวาง ๑๗-๖๐ ป บริบูรณ  

• น้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัมขึ้นไป  

• สุขภาพทั่วไปสมบูรณดี ไมมีประวัติเปนโรคตับอักเสบหรือดีซาน  

• ไมเปนไขมาเลเรียในระยะ ๓ ปที่ผานมา  

• ไมอยูในระหวางทานยาแกอักเสบในระยะ ๗ วันที่ผานมา  

• งดการบริจาคโลหิตสำหรับสตรีที่อยูในระหวางการมีประจำเดือนหรือต้ังครรภ  

• นอนหลับใหเพียงพออยางนอย ๖ ชั่วโมง และดื่มน้ำ ๓-๔ แกว กอนบริจาคโลหิต 

 
วัน-เวลา กิจกรรม 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ก.พ.๕๔ 
เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

ประดิษฐแสนสนุก: ประดิษฐพัดที่เปนเอกลักษณไมซ้ำแบบใคร ดวย

ภาพตัวการตูนไทย และแตงแตมสีสันตามใจชอบ 

วันศุกรที่ ๒๕ ก.พ.๕๔ 
เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

หุนละครแสนสนุก : ตัด แตง ตอ เนรมิตรหุนละครชัก ใหตัวละครเดนใน

วรรณคดีไทยกลับมามีชีวิตอีกขึ้นอีกครั้ง 

วันเสารที่ ๒๖ ก.พ.๕๔ 
เวลา ๑๑.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

รักคือการให...ทำดีแลวสงตอ : สละเวลามาประดิษฐของขวัญมอบแด

นองผูดอยโอกาส เชน ตกแตงกระเปาผารีไซเคิล...เปนกระเปาใหนองใส

หนังสือไปโรงเรียน ประดิษฐหุนแสนสนุก...เปนสื่อในการเรียนรู และ

เปลี่ยนกระดาษใชแลวเปนสมุดทำมือ...มอบใหเด็กๆ ที่ขาดแคลนใน

ชนบท 

กิจกรรมดีๆ ที่นิทรรศนรัตนโกสินทร 
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 คุณหมอจั่น (คุณแมนองหนูดี ชั้น ๓/๔ และนองปน 

ชั้น ๑/๓) สงตอกิจกรรมดีๆ ที่หองสมุดนิทรรศนรัตนโกสินทร 

ถนนราชดำเนิน มาฝากครอบครวัเพลินพฒันา โดยมรีายละเอยีด

กิจกรรมดังนี้ 

ผูปกครองสามารถพาเด็กๆ ไปชมนิทรรศการ และรวมกิจกรรมไดที่ นิทรรศนรัตนโกสินทร ถนนราชดำเนิน (ตรงขาม

อนุสาวรียประชาธิปไตย) คาเขาชม ผูใหญ ๑๐๐ บาท เด็ก ๓๐ บาท สำหรับเด็กๆ ที่แตงชุดนักเรียนหรือแสดงบัตรนักเรียน ไมเสียคา

เขาชม สอบถามรายละเอียดและลงชื่อรวมกิจกรรมไดที่ โทร.๐-๒๒๒๖-๕๐๔๐ หรือ ๐-๒๑๕๘-๑๓๙๗ คะ 

ขอบคุณคุณหมอจั่นท่ีนำขาวกิจกรรมดีๆ มาแจงใหทราบกันอยูเสมอคะ 



๙

   วิ่งสะสมไมล ปที่ ๕ 
 

โครงการ วิ่งสะสมไมล ปที่ ๕  เริ่มตน

ขึ้นแลวอยางคึกคักในสัปดาหนี้ มีเด็กๆ คุณครู บุคลากร 

และผูปกครอง มารวมวิ่งออกกำลังกายกันไมนอยเลยคะ 

โดยเฉพาะเด็กๆ เนื่องจากปนี้คณะกรรมการบริหารสภา

ครอบครัวเพลินพัฒนา เจาภาพโครงการฯ ไดปรับเปลี่ยน

กติกาการสะสมคะแนนแลกของรางวัล จากรางวัลรายบุคคลมาเปนการสะสมคะแนนรายหอง

แลวแลกรับของรางวัลชิ้นใหญเขาหองเรียน เด็กๆ และคุณครูแตละหองจึงรวมแรงรวมใจชวน

กันมาวิ่งออกกำลังกายอยางคึกคัก ใครยังไมไดมารวมว่ิงออกกำลังกายดวยกัน แวะเวียนมาได

ในตอนเย็นหลังเลิกเรียน ตั้งแตวันท่ี ๗ – ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. ณ สนามรักบี้ฟุตบอลคะ 

สายรัดขอมือดอกกุหลาบชมพูฯ 
 
 มูลนิธิราชประชาสมาสัย จัดทำโครงการรวมใจใสสายรัดขอมือดอก

กหุลาบชมพ ูโดยจดัทำสายรดัขอมอืดอกกหุลาบชมพถูวายพระพร สลักขอความ 

“เยน็ศริะเพราะพระบริบาล ขอพระองคทรงพระเจริญยิง่ยนืนาน” ทานใดสนใจ

สั่งจองสายรัดขอมือดังกลาว สามารถกรอกแบบฟอรมใบสั่งจองและชำระเงิน 

(ชุดละ ๑๐๐ บาท) ไดที่งานบุคคล บริเวณอาคารสำนักงานดานหนาโรงเรียน 

ตั้งแตวันน้ีถึงวันจันทรที่ ๑๔ กุมภาพันธนี้คะ 

Valentine Concert 
 

 ผูปกครองชั้นอนุบาล ๒/๔ จะจัดกิจกรรม Valentine 
Concert ตอน พอแมเพลินรองเพลงรัก  ชวนเด็กๆ และผูปกครอง

มาปูเส่ือปกนิกและขับขานเพลงรักทามกลางบรรยากาศวันแหงความรัก 

ในวันจันทรที่ ๑๔ กุมภาพันธนี้ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. บริเวณสนาม

หญาเล็ก ขางอาคารประถมตน ผูปกครองทานใดยังไมรีบกลับบาน จูง

เด็กๆ มารวมรองและฟงเพลงกันไดคะ 
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วันกีฬาเพื่อพัฒนาตนของชาวเพลินพัฒนา 

สงขอมูลขาวสารและแบงปนการเรียนรูไดที่ สวนสื่อสารองคกร 
โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๓๑๐๓   

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


