
 

ที่. ๒๕๓/๒๕๕๘ 

           ๑๔   ธันวาคม ๒๕๕๘ 

เรื่อง  กิจกรรมวันปีใหม่  ๒๕๕๙  

เรียน  ท่านผู้ปกครอง 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. ก าหนดการกิจกรรมวันปีใหม่ ๒๕๕๙   

๒. รายละเอียดชุดการแสดง 

๓. แผ่นประชาสัมพันธ์งาน “ Satit Pattana…Treasure Trove ๒๐๑๖”    

  ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๙ โรงเรียนเห็นควรที่ให้นักเรียนได้หยุดพักและมีกิจกรรม
ร่วมกันกับครอบครัวอย่างเต็มที่ในช่วงปีใหม่ จึงพิจารณาให้หยุดเรียนตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๓ มกราคม ๒๕๕๙ 
และเปิดเรียนวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ โดยก าหนดจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลปีใหม่ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงออกทางด้านดนตรี ศิลปะทุกระดับชั้น เป็นการสร้างความสุข สนุกสนาน ร่วมสังสรรค์ระหว่างนักเรียน ครูและ
ผู้ปกครอง รวมท้ังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามต่อกัน  จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรม ได้แก่  
การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (นักเรียน ๑ คนจัดเตรียมเพียง ๑ ชุด) รับพรจากพระสงฆ์ มอบของขวัญแด่ผู้มีพระคุณ 
บริจาคเงินช่วยเหลือหน่วยงานหรือมูลนิธิท่ีท างานเพื่อการกุศลต่างๆ  การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียนตั้งแต่
ระดับเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมกันร้องเพลงพรปีใหม่  นักเรียนทุกคนจะได้รับคูปองคนละ ๑๐๐ บาท 
ส าหรับแลกอาหารกลางวัน ขนม ผลไม้ ของว่างหรือไอศกรีมและน้ าดื่ม จากซุ้มอาหารที่จัดเตรียมไว้บริเวณสนามกลาง  
ส าหรับช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๖.๓๐ น. โรงเรียนได้จัดเตรียมซุ้มอาหารและเครื่องดื่มจ าหน่ายให้กับผู้ปกครองที่ต้องการด้วย  ส าหรับปี
นี้โรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ไว้ให้นักเรียนทุกคน โดยจะแจกให้
นักเรียนในกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งก าหนดจัดวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ในกิจกรรมวันปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ โรงเรียนขอเชิญชวนผู้ปกครองช่วยกันรักษ์โลก และรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ดว้ยการเตรียมกล่องอาหาร และแก้วน้ า ส าหรับใสอ่าหารที่ซื้อ และน้ าดื่ม เพื่อลดการใช้กล่องโฟม และแก้วพลาสติกที่
นับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงเป็นผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมในรุ่นลูก รุ่นหลานของเรา จึงเป็นโอกาสปลูกฝัง สอนสั่งลูกหลาน
เราให้เห็นคุณค่าและรักษ์ส่ิงแวดล้อมไปด้วย  

โรงเรียนได้เตรียมภัตตาหารเช้า ปิ่นโตถวายเพล และปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์ ตลอดจนจัดซื้อของขวัญ 
เพื่อให้ตัวแทนนักเรียนมอบแด่ผู้มีพระคุณที่ท าประโยชน์และให้บริการแก่นักเรียนในด้านต่างๆมาตลอดปี พร้อมทั้ง
มอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิและองค์กรการกุศล รวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ท างานเพื่อประเทศชาติ จ านวน ๖ แห่ง เพื่อ
แสดงถึงความห่วงใย เอื้ออาทร และขอบคุณ หากผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์จะสนับสนุนปัจจัยตามก าลัง
ศรัทธา ท่านสามารถแสดงความจ านงในใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมที่แนบมาพร้อมนี้และโปรดน าส่งที่คุณครู
ประจ าชั้นตามวันท่ีก าหนด 
 
 



  

 
๒ 

 
อนึ่งการจัดงานปีใหม่ปีนี้เป็นบรรยากาศงาน  “ Satit Pattana…Treasure Trove ๒๐๑๖”   ซึ่งจะม ี

กิจกรรมสอยดาว โดยโรงเรียนจะเปิดขายคูปองใบละ ๒๐ บาท ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยนักเรียน
สามารถซื้อคูปองสอยดาวก่อนได้คนละไม่เกิน ๔ ใบ และในโอกาสนี้ทางคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองขอเชิญชวนท่าน
ผู้ปกครองที่ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ด้วยการสนับสนุนปัจจัยในการจัดหาเต็นท์ พัดลม เวที เครื่องเสียง 
เครื่องดนตรี  ของรางวัล และซุ้มอาหาร ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณศุภกฤต นิลพันธ์  โทร. 
๐๘-๑๘๒๗-๘๙๓๕  

 

ส าหรับกิจกรรมการแสดงของนักเรียน โรงเรียนได้แนบรายละเอียดการแสดงของนักเรียนแต่ละ
ระดับชั้นมาด้วยแล้ว จึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองช่วยจัดหาชุดการแสดงเอง โดยใช้เสื้อผ้าที่มีอยู่และมีลักษณะ
ใกล้เคียงตามเอกสารแนบ ทั้งนี้จะมีป้ายนิเทศแสดงภาพชุดการแสดงแต่ละชุดของนักเรียนอนุบาลให้ผู้ปกครองทราบ
บริเวณโถงอาคารอนุบาล  

  

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านร่วมกิจกรรมปีใหม่โดยพร้อมเพรียงกัน และเนื่องในโอกาส
วาระดิถีขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ ๒๕๕๙ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ครอบครัวนับถือได้โปรดดล
บันดาลให้ทุกครอบครัวของสาธิตพัฒนามีความสุข ความเจริญ ประสบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไป และขอขอบคุณในความ
ร่วมมือด้วยดีเสมอมา 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

       (รองศาสตราจารย์ลัดดา     ภู่เกียรติ) 

                  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

โรงเรียนสาธิตพัฒนา 
โทร. ๐ ๒๙๑๕ ๕๓๙๐ – ๒   โทรสาร. ๐ ๒๙๑๕-๕๕๐๑ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โปรดตัดส่วนน้ีคืนคุณครูประจ าชั้นภายในวนัพธุที ่  ๑๖  ธนัวาคม  ๒๕๕๘ 

ใบตอบรบักจิกรรมวนัปใีหม ่ ๒๕๕๙ 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)......................................................ผู้ปกครอง( ด.ช./ด.ญ/นาย/นางสาว)................................................................ 

ชั้น ........./........  เลขที่.........   ได้รับทราบจดหมายที่ ๒๕๓/๒๕๕๘  เร่ือง กิจกรรมวันปีใหม่  ๒๕๕๙  แล้วและ 

 ยินดีร่วมกิจกรรม  จ านวน .............. ท่าน    

 ยินดีร่วมกิจกรรมและสนับสนุนเงินจ านวน................................. บาท  

 ไม่สะดวกในการร่วมกิจกรรม  เพราะ ............................................................................................................................................................... 

        ลงชื่อ.......................................................................(ผู้ปกครอง) 
        .........../.........../๒๕๕๘ 
 



  

 

ก าหนดการ 
กจิกรรมวนัปใีหม ่

วันศุกรท์ี ่ ๒๕  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ ณ โรงเรยีนสาธติพฒันา 
๖.๐๐ น.  รถไปรับพระสงฆ์ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  
๗.๐๐ น.  พระสงฆ์จ านวน ๓๐ รูป มาถึงโรงเรียน ผู้ร่วมงานรอรับที่โรงอาหาร  
   ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ พร้อมปิ่นโตภัตตาหารเพล ณ  โรงอาหาร 
๗.๓๐ น.  -ผู้อ านวยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                          -พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา    

-คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนร่วมตักบาตรอาหารแห้ง ณ บริเวณสนามกลาง 
-ประธานสงฆ์ให้พร ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียน 
-ตัวแทนสงฆ์ประพรมน้ าพระพุทธมนต์ 

๘.๑๕ น.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ ที่บริเวณสนามกลาง  
  ผู้แทนนักเรียนมอบของขวัญแดผู่้มีพระคุณ 
   -ผู้แทนต ารวจสถานีต ารวจคันนายาว 
   -ผู้แทนงานอนามัยโรงเรียน เขตคลองสามวา 
   -ผู้แทนงานสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตคลองสามวา 
   -ผู้แทนหน่วยงานรักษาความสะอาด เขตคลองสามวา 
   -ผู้แทนบุรุษไปรษณีย์ 
   -ผู้แทนโรงสีข้าวชุมชน 
   -ผู้แทนหน่วยงานอาคารสถานที่ (พยาบาล แม่บ้าน  ฝ่ายโภชนาการ คนสวน รปภ.และชมรมรถตู้) 
  ผู้อ านวยการมอบเกียรติบัตรให้ผู้ปกครองอาสาช่วยสอน 
  ผู้แทนนักเรียนมอบเงินบริจาคให้หน่วยงาน และมูลนิธิต่างๆ 
   -ต ารวจตระเวนชายแดน 
   -มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

-สถานสงเคราะห์เด็กพิการ และทุพพลภาพ ปากเกร็ด 
   -มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
   -มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
   -สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 

ผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลง “พรปีใหม่” 
   
๙.๐๐ น.  นักเรียนทุกระดับชั้นพักดื่มนมบริเวณเต็นท์ 
 
 
 
 
 



  

 
 
๙.๑๕ น.  การแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น  

ป.๔   เพลงปลุกใจเราสู้     
   เตรียมอนุบาล การแสดงชุด “ท  ทหารอดทน” 
   ป.๓  ใต้ร่มธงไทย     
   อนุบาล ๑ การแสดงชุด  “กินข้าวยัง” 

ป.๒   ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว   
   อนุบาล ๒ การแสดงชุด “Superhero” 

ป.๑  ร านกขมิ้น (ดนตรีไทยบรรเลง)   
   อนุบาล ๓ การแสดงชุด  “มะลึกกึกกืย” 

ป.๕   เพลงปลุกใจศึกบางระจัน 
ป. ๖  เพลงลาวกระทบไม้ (ดนตรีไทยบรรเลง) 

ม.๑ – ๓  -การเป่าขลุ่ย Recorder เพลง “คืนความสุขให้ประเทศไทย” 
-การบรรเลงอูคูเลเล่ เพลง “เธอคือของขวัญ” 

ม.๑ – ๖  -วงโปงลางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลายเปิดวง 
-วงโปงลางระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ลายโปงลาง และลายไซบินข้ามทุ่ง 
  แสดงร าวงสาธิตพัฒนา 

๑๐.๔๕ น. เตรียมส่งนักเรียนอนุบาลให้ผู้ปกครอง 
๑๑.๐๐ น. เปิดซุ้มขายอาหารเครื่องดื่ม บริเวณเต็นท์หน้าเสาธง  

  เร่ิมกิจกรรมงาน “ Satit Pattana…Treasure Trove ๒๐๑๖”    อาทิ  ซุ้ม D.I.Y.  บ้านบอล เกมงานวัด  
  -กิจกรรมครอบครัวสาธิต พิชิตขุมทรัพย์ 
  -เกมแจกของรางวัลผู้ชมหน้าม่าน 
  -การแสดงดนตรีจากนักเรียนมัธยม 
  -การแสดงแฟชั่นโชว์อนุบาล ชุด Monkey walk 
  -การแสดงแฟชั่นโชว์ประถม ชุด โจรสลัดจัดให้ 
  -การแสดง Cover Dance  
๑๑.๓๐ น. เร่ิมกิจกรรมสอยดาว     
๑๔.๓๐ น. ปิดงาน นักเรียนอนุบาล ประถม มัธยม และผู้ปกครองเดินทางกลับบ้าน 

 

************************************** 

 

 

 

 



  

 

  รายละเอยีดชดุการแสดงของนกัเรยีนแตล่ะระดบัชั้น. 
ระดบัชั้น การแสดง ชดุแตง่กาย 

เตรยีมอนบุาล การแสดงชดุ “ท  ทหารอดทน” 

 
ผู้ชาย  ชุดทหาร  

 
 
 
 
 

  ผู้หญงิ  ชดุทหารกางเกง หรอื กระโปรง 

 

 

 

อนบุาล ๑ การแสดงชดุ  “กนิขา้วยงั” 

 
ผู้ชาย เสือ้เชิต้สขีาว กางเกงสแลค็สดี า และเนคไท แบบสัน้สีตา่งๆ 

, 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

ผู้หญงิ   ชดุกระโปรงสชีมพยูาวคลมุเขา่ 

   



  

 
ระดบัชั้น การแสดง ชดุแตง่กาย 

อนบุาล ๒  การแสดงชดุ “Superhero” 
 

ผู้ชาย  ชดุซปุเปอรฮ์ีโร่ และรองเทา้ผา้ใบสขีาว 

 

 
 
 
 

  ผู้หญงิ   ชดุซปุเปอรฮ์ีโร่และรองเท้าผ้าใบสขีาว 

   
 
 
 
 
 

อนบุาล ๓ การแสดงชดุ  “มะลกึกกึกยึส ์ ผู้ชาย ชดุพอ่มด  
 

 

 
 

  ผู้หญงิ  ชดุแมม่ด 

   

   

   

   

 

หมายเหต ุ: ผู้ปกครองสามารถจดัหาเครือ่งประดบัและรองเท้าได้ตามความเหมาะสม 

 

 



  

 

 

 

ระดบัชั้น การแสดง ชดุแตง่กาย 
ป.๑ ร านกขมิ้น (ดนตรีไทยบรรเลง) ชุดไทยตามสะดวก 
ป.๒  ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว  ชุดไทยตามสะดวก 
ป.๓ ใต้ร่มธงไทย ชุดไทยตามสะดวก 
ป.๔ เพลงปลุกใจเราสู้ ชุดไทยตามสะดวก 
ป.๕ เพลงปลุกใจศึกบางระจัน ชุดไทยตามสะดวก 
ป.๖ ร าลาวกระทบไม้(ดนตรีไทยบรรเลง) ชุดไทยตามสะดวก 
ม.๑ – ๓ -การเป่าขลุ่ย Recorder เพลง “คืนความสุขให้

ประเทศไทย” 
-การบรรเลงอูคูเลเล่ เพลง “เธอคือของขวัญ” 

ชุดไทยตามสะดวก 

ม.๑ - ๖ -วงโปงลางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลายเปิดวง 
-วงโปงลางระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ลายโปงลาง
และลายไซบินข้ามทุ่งแสดงร าวงสาธิตพัฒนา 

ชุดไทยตามสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


