
 ที่     ๓๕๔ / ๒๕๕๘ 
 

      ๔  มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

เร่ือง  การปิดเรียนภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๘ และการเปิดเรียนภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

เรียน  ท่านผู้ปกครอง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒.  ใบแจ้งการช าระเงินผ่านธนาคาร  (Bill Payment)   
๓.  แบบประเมินความเห็นของผู้ปกครองต่อการจดัการเรียนการสอนของ British Council (เฉพาะ ป.๑-ป.๖) 
๔. ปฏิทินกิจกรรมช่วงปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 ด้วยโรงเรียนก าหนดให้วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙  เป็นวันสุดท้ายของการเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ซึ่ง
นักเรียนจะมีเวลาหยุดพักและผ่อนคลายจากกิจกรรมการเรียนและภาระหน้าที่ในการเรียนเป็นเวลาประมาณ ๒ เดือนกว่า 
ทั้งนี้โรงเรียนก าหนดเปิดเรียนภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาล ๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ และระดับชั้นอนุบาล  ๒ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ซึ่งตลอดระยะเวลาของ
การปิดเรียนภาคปลายนี้ คุณครูและบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนยังคงมีกิจกรรมต่างๆดังเอกสารปฏิทินกิจกรรมระหว่าง
ปิดภาคเรียนท้ายจดหมายฉบับนี้ ซึ่งโรงเรียนมกีิจกรรมที่ต้องแจ้งให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบในรายละเอียดดังนี้ 

 กิจกรรมก่อนปิดภาคเรียน  
    วันพฤหัสบดีที่ ๑๐  - วันศุกรท์ี่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๙ นักเรียนทยอยเก็บหนังสือเรียนและผลงานกลับบ้าน 

     วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙  
   -กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนอนุบาล ๓  

     -นักเรียนประเมินตนเอง เพือ่น ครู และท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน 
      -นักเรียนร่วมท าความสะอาดห้องเรียน และโต๊ะ เก้าอี้ โดยน าอุปกรณ์มาเอง ได้แก่ ฟองน้ า และผ้าท าความสะอาด 
      -กิจกรรมอื่นๆ ตามที่แต่ละห้องเรียนก าหนด 
    วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
    -กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี ๖ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
     -กิจกรรมสังสรรค์ปันความรู้สึกต่อกัน ให้นักเรียนน าอาหารว่างมารับประทานด้วยกัน ส าหรับตนเองและ
เผื่อเพื่อน ๑ คน (งดลูกอม ขนมกรุบกรอบ เยลลี่ ช็อกโกเลต หมากฝรั่ง และน้ าอัดลม) 

    - การน าเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับเลือก และเลอืกเสรีของนักเรียนระดับ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๕  การแสดงนาฎศิลป์ (โขน) และรักษ์ดนตรี ดนตรีไทย-สากล โปงลาง ขอเชิญชวนผู้ปกครอง
ร่วมชมตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป 
       การประกาศผลการเรียนและแจกสมดุรายงานผลการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนรายบคุคล ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘  ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่๑ – มธัยมศกึษาปทีี ่๖ และสมดุรายงานผลพฒันาการของนกัเรยีนเปน็รายบคุคลของระดบัอนบุาล 

โรงเรียนจะประกาศผลการเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และแจกสมุดรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ในวันศุกรท์ี ่๑ เมษายน  ๒๕๕๙ ขอให้นักเรียนทุกคนแต่งเครื่องแบบนักเรียนและน าอุปกรณ์เครื่อง
เขียนมาด้วย พร้อมทั้งน าบัตรประจ าตัวนักเรียนไปบันทึกการเข้า-ออกโรงเรียนตามปกติ ดังนี้ 



๒ 

๐๘.๐๐ น. -      นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ทุกคนเข้าแถวเคารพ 
ธงชาติที่โถงกลางแล้วเข้าห้องเรียน 

- ครูประจ าชั้นจัดกิจกรรม และประกาศผลการเรียน 
- นักเรียนลงนามรับสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) 

๑๐.๐๐ น.  -      ดื่มนม 
๑๐.๓๐ น. -       ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน 
ในการรับสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่  ๑ – 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนขอให้เป็นความร่วมมือของครูประจ าชั้น ครูผู้สอนและผู้ปกครอง ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายของปี
ที่นักเรียนจะได้ร่วมท ากับเพื่อนๆและคุณครู นักเรียนทุกคนควรได้พบกับคุณครูประจ าชั้น และรับสมุดรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลด้วยตนเอง จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองโปรดให้ความส าคัญและให้ความสนใจกับ
กิจกรรมดังกล่าว หากนักเรียนไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเองเพราะมีความจ าเป็น ขอให้ผู้ปกครองท าจดหมายถึง
ผู้อ านวยการโรงเรียนผ่านคุณครูประจ าชั้น และมารับในช่วงเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขอความร่วมมือท่าน
ผู้ปกครองกรุณาอ่านผลการประเมินของคุณครู พร้อมทั้งเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะอยู่
กับครอบครัว เพื่อประโยชน์ในการช่วยกันดูแลบุตร – ธิดาของท่านต่อไป  
          ส าหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ผู้ปกครองต้องมาลงนามรับสมุดรายงานผลพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคลลจาก
ครูผู้สอน  ณ โถงอาคารอนุบาล เวลา ๘.๐๐น. – ๑๐.๓๐ น.  
        ทั้งนี้โปรดลงนามส่งคืนสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ที่ห้องกิจการนักเรียน และสมุดรายงานผลพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลของ
นักเรียนระดับอนุบาล ที่ห้องส านักงานธุรการอนุบาล ภายในวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ 
   การมาเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น      

    ปัจจุบันพบว่ายังมีนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นจ านวนมากมาโรงเรียนสายไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ  จึงขอ 
ความร่วมมือผู้ปกครองช่วยดูแล และก าชับให้นักเรียนนอนแต่หัวค่ าเพื่อพักผ่อนอย่างเพียงพอ และตื่นเช้าเพื่อมาโรงเรียนให้ทัน
ทุกวัน ซึ่งความรับผิดชอบของนักเรียนในบทบาทหน้าที่ดังกล่าวเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์หนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดให้โรงเรียนท าการประเมินผู้เรียนด้วย 
   ก าหนดวันปมมนิเทศและมอบตัวนักเรียนสู่ชั้นเรียนใหม่ 

    ครูประจ าชั้นเดิมในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนใหม่ของปี
การศึกษา๒๕๕๙  โดยพิจารณาจากพื้นมานความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมในห้องเรียน เพศและคุณลักษณะอื่นๆเพื่อให้
นักเรียนสามารถปรับตัวและเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือนกลุ่มใหม่ได้อย่างมีความสุข   โรงเรียนจึงก าหนดวันปมมนิเทศผู้ปกครองของ
นักเรียนทุกระดับชั้น ขอความร่วมมือผู้ปกครองโปรดสละเวลาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อประโยชน์ของนักเรียนและ
เป็นก าลังใจแก่คุณครูและบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนที่พร้อมจะท างานเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนต่อไป ดัง
ก าหนดการต่อไปน้ี 

 
 
 
 



๓ 

ก าหนดการวนัปมมนเิทศผู้ปกครองนักเรียนระดบัเตรยีมอนบุาล – มธัยมศกึษาปีที ่๖  
วันเสาร์ที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ  หอ้งประชมุ ชัน้ ๕  อาคารวชิชาพฒัน ์โรงเรียนสาธติพฒันา 

ระดบัประถมศึกษาปทีี ่๑ – ๖   
๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. -  ผู้ปกครองลงทะเบียน รับเอกสารคู่มือนักเรียน  
๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.      - ประชุมปมมนิเทศผู้ปกครอง   
๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.    – การบรรยายพิเศษเรื่อง “สร้างเด็กเก่งดีมีความสุข”  โดยนายแพทยณ์ัมวัฒน์  งามสมุทร   
      จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และ 
      โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 

    -  อภิปราย ซักถาม ทั่วไป 
 ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. - รับของว่าง 
 ระดบัมธัยมศกึษาปทีี่ ๑ – ๖  

๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. -  ผู้ปกครองลงทะเบียน รับเอกสารคู่มือนักเรียน  
๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๐๐  น. -  ประชุมปมมนิเทศผู้ปกครอง  
   - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “วัยรุ่น วุ่นจริงหรือ”โดยนายแพทยณ์ัมวัฒน์   งามสมุทร  
      จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และ 
      โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 
   -  อภิปราย ซักถาม ทั่วไป 

  ๑๕.๐๐  น. – ๑๖.๐๐  น. - รับของว่าง 
วันอาทติยท์ี ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ  หอ้งประชมุ ชัน้ ๕ อาคารวิชชาพฒัน ์ โรงเรยีนสาธติพฒันา 

ระดบัอนบุาล  
๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. -  ผู้ปกครองลงทะเบียน รับเอกสารคู่มือนักเรียน  
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น. -  ประชุมปมมนิเทศผู้ปกครอง  
๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น.       – การบรรยายพิเศษเรื่อง “เปิดโลกใหม่ให้ลูกวัยซน”โดยนายแพทย์ณัมวัฒน์  งามสมุทร   
       จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และ 
       โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 

    -  อภิปราย ซักถาม ทั่วไป 
 ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. - รับอาหารว่าง 

               ขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยจัดดอกไม้ ธูปเทียน ให้นักเรียนเตรียมอนุบาล และอนุบาล ๑ น ามาไหว้คุณครใูนวัน
จันทรท์ี่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ส่วนนักเรียนอนุบาล ๒ – ๓ ให้น ามาไหว้คุณครูในวันจันทรท์ี่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ เพือ่มอบตัวเป็นศิษย์ตาม
ประเพณีไทย  
     ก าหนดเวลาช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษา ประจ าภาคเรียนที ่๑ ปกีารศึกษา ๒๕๕๙ 
                               ฝ่ายการเงินโรงเรียนสาธิตพัฒนาขอแจ้งก าหนดเวลาการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับ
นักเรียนทุกระดับชั้นประจ าภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีก าหนดการดังต่อไปนี ้
 
 



๔ 

    ระดับชั้นอนุบาล ๓ ขึ้น ประถมศึกษาปีท่ี ๑ , ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ขึ้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ขึ้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ช าระภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
(ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
      ระดับชั้นอื่นๆ ช าระภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้น
วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
      กรณีไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในก าหนดระยะเวลา โรงเรยีนจะถอืวา่ผูป้กครองสละสทิธิ์ 
อ้างอิงตามประกาศ เรื่องการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
และ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ 
  ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

 ช าระผ่านธนาคารโดยน าใบแจ้งการช าระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) ไปช าระที่ 
    เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
 โอนเงินผ่านธนาคารโดยไม่ใช้ Bill Payment แต่ในกรณีนี้ทางโรงเรียนจะไม่สามารถเช็คชื่อผู้      
    โอนได้ ซึ่งผู้ปกครองจะต้องสง่หลักมานใบโอนเงิน เพื่อยืนยันการช าระเงิน มายังฝ่ายบัญชีทาง  
     โทรสาร ๐๒- ๙๑๕-๕๕๐๑ 
  ช าระเป็นเงินสด 
  แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “โรงเรียนสาธิตพัฒนา” เท่านั้น 

  อนึ่ง ตามที่โรงเรียนได้พิจารณาให้ British Council  มาสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น   ทาง British  Council ใคร่ขอความร่วมมือ
ผู้ปกครองในการตอบแบบสอบถาม และแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของ British Council เพื่อจะ
ได้น ามาพัฒนา และปรับปรุงการสอนให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป 

ส าหรับนักเรียนที่ใช้บริการรถรับ -ส่ง ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองโปรดกรุณาติดต่อ ชมรม
รถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา  คุณพรหมา  ลาวเกษม  เบอร์ติดต่อ ๐๘๔ ๖๗๘-๔๒๔๓  ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ถึง ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 

โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๘ นักเรียนทุกคนจะได้รับการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความสุขและสนุกสนานกับการเรียน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนในทุกสิ่งทุกอย่าง
รอบตัว เป็นคนดีและเก่งตามศักยภาพ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านท่ีเข้าใจและให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และรวม
พลังสนับสนุนให้การด าเนินการต่างๆของโรงเรียนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
        ขอแสดงความนับถือ 

         
 
                

                (รองศาสตราจารย์ลัดดา  ภู่เกียรติ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 



๕ 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สว่นที ่๑    โปรดตดัสว่นนีส้ง่คนืทีค่ณุครปูระจ าชัน้ ภายในวนัจนัทรท์ี ่ ๗   มนีาคม  ๒๕๕๙  
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.........................................................................................................................................ผู้ปกครอง  
ด.ช./ด.ญ/นาย/นางสาว............................................................................................................................................................. 
ชั้น ........../.........เลขที่............. ได้รับทราบจดหมายโรงเรียน ที่ ๓๕๔/๒๕๕๘  เรื่อง การปิดเรียนภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๘ และการเปิด
เรียนภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว และได้ตอบแบบประเมินความเห็นผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอน British Council และส่งคืน
เอกสารผ่านคุณครูประจ าชั้น ......../........ เรียบร้อยแล้ว  

ลงชื่อ..........................................................(ผู้ปกครอง) 
                               ................./............................/๒๕๕๙ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ส่วนที ่๒  ครูประจ าชัน้น าสง่ฝา่ยประชาสมัพันธ ์
 
        การเข้าร่วมประชุมปมมนิเทศ 
                     สามารถมาร่วมประชุมได้        

   วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๙   (ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖) จ านวน  .......... คน 
   วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๙   (มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖) จ านวน  .......... คน 
   วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๙   (เตรียมอนุบาล – อนุบาล ๓) จ านวน  .......... คน 

         ไม่สามารถมาได้  เพราะ........................................................................................................... 
  

ลงชื่อ....................................................(ผู้ปกครอง) 
                           ................../............................/๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

ปฏทินิกจิกรรมโรงเรยีน ชว่งปดิเทอมภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 

 

8-ม.ีค.-59   กิจกรรมเสริมศักย์สร้างสุข สนุกสบาย 

 

10 ม.ีค. 59  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนอนุบาล 3 

 

11 ม.ีค.59 - ปัจฉิมนิเทศนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  
 -วันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 

 16 ม.ีค. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 สอบซ่อม และนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1-5 สอบแก้ตัว 

 

17-ม.ีค.-59 สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ป.1 - ม.5 

 17 – 18 ม.ีค. 59          นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1-6 สอบซ่อม และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 สอบแก้ตัว 

 17 ม.ีค.-13 เม.ย.59 การศึกษาภาคฤดูร้อนของนักเรียนมัธยม ปีการศึกษา 2558 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ 

 21-ม.ีค.-59   ประกาศผลสอบ O-NET  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 23 มนีาคม 59 -ประกาศผลการสอบซ่อมระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และการสอบแก้ตัวระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-5 ปีการศึกษา 2558 

 

 -ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (ป.1-ม.5) 

 

28-ม.ีค.-59   ประกาศผลสอบ  O-NET  ระดับประถมศึกษาปีท่ี .6 

 

29-ม.ีค.-59   ประกาศผลสอบ  O-NET  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

31-ม.ีค.-59 วันสุดท้ายของการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ป.1,ม.1 และม.4) 

 

1-เม.ย.-59 -ผู้ปกครองระดับอนุบาลรับสมุดรายงานผลพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

  -นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษารับสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 

 

1-12 เม.ย.59  รับของใช้แรกเข้าของนักเรียนอนุบาล 

 

1เม.ย.- 29 เม.ย.59  เปิดจ าหน่ายเครื่องแบบนักเรียน เครื่องใช้นักเรียน 

  ระดบัอนบุาล ซื้อเครื่องแบบ นักเรียน กระเป๋านักเรียน ชุดพลศึกษา ถุงพละ ผ้ากันเปื้อน ชุดเครื่องนอน และอ่ืนๆ 

  ระดบัประถมศกึษา – มธัยมศกึษา ซือ้กระเป๋านักเรียน  ชุดพลศึกษา ถุงพละ เข็มขัด โบว์ไขว้ กระดุม หมวก 

  เข็มขัด เข็ม ผ้าพันคอลูกเสือ-เนตรนารี 

  *กระเป๋านักเรียนแบบล้อลาก จะจ าหน่ายเฉพาะนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 เท่านั้น 

 

4-12 เม.ย.59 -ผู้ปกครองระดับอนุบาลคืนสมุดรายงานผลพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

  -ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาคืนสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 

 

12-เม.ย.-59  ประกาศผลสอบ GAT / PAT ครั้งที่ 2/2559 

 

18-29 เม.ย. 59  -นักเรียนใหม่ส่งรูปถ่าย (ยกเว้น ป.1) นักเรียน ขนาด 1 1/2 นิ้ว  จ านวน 1 รูปที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

  
 - กิจกรรมบริการวิชาการ Summer ครั้งที ่1  (10 วัน) 

  
 -โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

 

29-เม.ย.-59 -นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 ทดสอบความพร้อม ความรู้พื้นมานวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ 

  

-วันสุดท้ายของการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆส่วนที่เหลือ (อนุบาล1 - 3,ป.2 - ป.6 ม.2,ม.3.ม.5 
และม.6) 

 

2,3,4,7,8,10,11   กิจกรรมบริการวิชาการ Summer ครั้งที่ 2  (9 วัน) 



๗ 

 

12,13 พ.ค.59 
 

 

10-พ.ค.-59  ครูเปิดท างาน 

 

16 - 26 พ.ค.2559   กิจกรรมบริการวิชาการ Summer  ของสถาบันภาษา British Council 

 

23-พ.ค.-59    เปิดเรียนภาคต้น (เตรียมอนุบาล - อนุบาล 1) 

 

28-พ.ค.-59  -ประชุมปมมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ระดับประถม (เช้า) 

  
 -ประชุมปมมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ระดับมัธยม (บ่าย) 

  
 -รับบัตรประจ าตัวนักเรียน บัตรประจ าตัวผู้ปกครอง 

  
 -รับสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถ 

  
 -รับป้ายชื่อนักเรียนส าหรับแสดงวันฝนตก 

 

29-พ.ค.-59 ประชุมปมมนิเทศผู้ปกครองระดับอนุบาล 

  
 -รับบัตรประจ าตัวนักเรียน บัตรประจ าตัวผู้ปกครอง 

  
 -รับสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถ 

  
 -รับป้ายชื่อนักเรียนส าหรับแสดงวันฝนตก 

 

30-พ.ค.-59    เปิดเรียนภาคต้น (อนุบาล 2 - ม.6) 

 

13 - 17 ม.ิย. 59    จ าหน่ายอุปกรณ์ลูกเสือ - เนตรนารี 

 7 ต.ค. 59  วันสุดท้ายของการเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2559 
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๑๑ 

 
 


