
  ที่ ๑๗๓/๒๕๖๐ 

       ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 

เรือ่ง  การปิดเรียนภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๖๐  และเตรียมเปิดเรียนภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เรยีน  ท่านผู้ปกครอง 

สิง่ทีส่ง่มาด้วย  ๑. ใบตอบรับจดหมายโรงเรียน 
          ๒. ใบช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น 
          ๓.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

                       ด้วยวันศุกร์ที่  ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ เป็นวันสุดท้ายของการเรียนภาคต้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐                 
ซึ่งนักเรียนจะได้หยุดพักและผ่อนคลายจากการเรียนเป็นเวลาประมาณ ๓ สัปดาห์ โดยโรงเรียนจะเปิดเรียนภาคปลาย                
ในวันพุธที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตลอดระยะเวลาของการปิดเรียนภาคต้น คุณครูและบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนยังคงมี
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งโรงเรียนมีเรื่องที่ต้องแจ้งให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบในรายละเอียดดังนี้ 

  กิจกรรมวันปิดภาคเรียน วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  
   นักเรียนเตรียมอนุบาล – อนุบาล ๓ ช่วงเช้าจะมีกิจกรรมสังสรรค์และสนุกร่วมกันภายในแต่ละห้อง ให้

นักเรียนน าอาหารว่างมารับประทานด้วยกัน ส่วนช่วงบ่ายจะช่วยกันจัดและดูแลความสะอาดของห้องเรียน รวมทั้งเก็บของใช้
ส่วนตัวกลับบ้าน 

    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ แต่งชุดพละมาโรงเรียน และท ากิจกรรมใน 
ห้องเรียนตามรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้  

      ๑. นักเรียนประเมินตนเอง เพ่ือน ครู ประเมินโรงเรียน และท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน 
๒. มีการสังสรรค์และแบ่งปันในห้องเรียน โดยให้นักเรียนน าอาหารว่างมารับประทานร่วมกัน  
๓.  นักเรียนร่วมกันท าความสะอาดห้องเรียน และโต๊ะเรียนโดยน าอุปกรณท์ าความสะอาดมาด้วย เช่น    
     ฟองน้ า และผ้าเช็ดท าความสะอาด 

  ทั้งนี้นักเรียนชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จะน าอาหารว่างมาส าหรับตนเอง และส าหรับเพื่อนอีก ๑ – ๒ คน
เท่านั้น และงดลูกอม หมากฝรั่ง น้ าอัดลม เยลลี่ ขนมกรุบกรอบ ช็อกโกแลต และอาหารที่มีส่วนผสมของมะพร้าวสด และกะทิ  
   การแจกสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

   โรงเรียนจะแจกสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขอให้ท่านผู้ปกครองอ่านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจ าภาคต้น ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ของคุณครู และเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะอยู่กับครอบครัว เพื่อประโยชน์ใน
การช่วยกันดูแลบุตร – ธิดาของท่านต่อไป และโปรดส่งคืนสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลที่คุณครูประจ าชั้น  
ภายในวันศุกร์ที่  ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
   ขอความร่วมมือในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 

๑. โปรดก าชับให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
๒. การรับ – ส่งนักเรียน ควรส่งนักเรียนเข้าโรงเรียนให้ตรงเวลาไม่เช้าเกินไป และรับนักเรียนกลับบ้าน

ในเวลาที่เหมาะสม ไม่เย็นเกินไป โดยโรงเรียนมีข้อก าหนดให้นักเรียนเข้าห้องเรียน และอยู่บน
อาคารเรียนได้ ดังนี ้  
 



๒ 

นักเรียนระดับอนุบาลจะเข้าห้องได้ตั้งแต่เวลา ๐๗.๑๕ น. และเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ครูประจ าชั้นที่อยู่ชั้นบน        
จะเป็นผู้พานักเรียนลงมาคอยผู้ปกครองที่บริเวณชั้นล่าง ยกเว้นวันศุกร์ที่ผู้ปกครองรับนักเรียนที่ห้องเรียน 
และผู้ปกครองรับกลับไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น.    
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เข้าห้องเรียนได้ตั้งแต่เวลา ๐๗.๑๕ น. และอยู่บนห้องเรียนไม่เกินเวลา ๑๖.๐๐ น.  
นักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาปทีี่ ๑ – ๖   เข้าห้องเรียนได้ตั้งแต่เวลา๐๗.๑๕ น.และอยู่บนห้องเรียนไม่เกินเวลา ๑๗.๐๐ น.  
กรณทีีน่ักเรยีนจะอยู่ในหอ้งเรียนเกนิเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งอยู่ในความดแูลของครูประจ าชั้น หรอืครผูู้สอนเทา่นั้น 

       ๓.โปรดดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอดรถในบริเวณโรงเรียน เพราะนักเรียนทุกคนต้องการความปลอดภัย 
    ด้านสุขภาพ     หากพบเหตุไม่ปลอดภัยโปรดแจ้งฝ่ายกิจการนักเรียนได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  
    ๐ ๒๙๑๕ ๕๓๙๐ – ๒   ต่อ  ๑๑๒๖ , ๑๑๒๗  /   ๐ ๒๕๐๘ ๔๔๔๓ / ๐๘๑ ๘๓๔ ๙๙๘๕ 

 การรบั – สง่นักเรียน 
    จากการแสดงความจ านงในการรับ – ส่งนักเรียนของผู้ปกครองที่ได้แจ้งทางโรงเรียนไว้ตามรายละเอียดประเภทต่างๆ  ดังต่อไปนี ้
      ประเภทที ่๑    นักเรียนชั้นอนบุาล และ ป.๑ ถึง ป.๓ ให้ผู้ปกครองเข้ามารับด้วยตนเองและท าการสแกนบัตรของ 
                                ผู้ปกครองกับนักเรียนคู่กัน 
      ประเภทที่ ๒  นักเรียนชั้น ป.๑ ถึง ม.๖ ที่ขึ้นรถโรงเรียนสามารถสแกนบัตรกลับบ้านเองได้ 
    ประเภทที่ ๓  นักเรียนชั้น ป.๔ – ม.๖ ที่จะเดินไปขึ้นรถผู้ปกครองซึ่งจอดรอนอกบริเวณร้ัวโรงเรียน  

          สามารถสแกนบัตรกลับบ้านได้เอง 
    ประเภทที่ ๔  นักเรียนชั้น ป.๔ – ม.๖ ที่ผู้ปกครองมีความประสงค์จะเข้ามารับนักเรียนด้วยตนเองต้องท า 

          การสแกนบัตรนักเรียนคู่กับบัตรผู้มารับด้วย 
      ปัจจุบันโรงเรียนพบปัญหาเกี่ยวกับการสแกนบัตรของนักเรียนประเภทที่ ๑ และ ๔ ซึง่ผูป้กครองจะตอ้งน า
บัตรของผู้ปกครองมาสแกนคู่กับบัตรของนักเรียน หากไม่ด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวการบันทึกข้อมูลจะไม่ถูกต้อง จึงขอ
ความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองโปรดปฏิบัติให้ถูกต้องตามรายละเอียดของประเภทการรับ-ส่งนักเรียนที่ได้แจ้งไว้กับทาง
โรงเรียนด้วย หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการรับ-ส่งเป็นประเภทอื่นๆ ขอให้ท าหนังสือถึงรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการ
นักเรียน และแจ้งความจ านงใหม่เพ่ือฝ่ายกิจการนักเรียนจะได้ส่งข้อมูลให้ฝ่าย IT แก้ไขให้เป็นปัจจุบันต่อไป 

 กิจกรรมอื่นๆ 
      โรงเรียนขอแจ้งก าหนดการของกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในภาคปลาย ดังนี้ 

กจิกรรม วนั เวลา สถานที ่ ผูร้บัผดิชอบ 
๑. ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ประจ าภาคเรียนที่  ๒ ปกีารศึกษา ๒๕๖๐ 

๒  ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๐ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

๒.เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา๒๕๖๐ ๑ พ.ย. ๖๐ โรงเรียนสาธิตพัฒนา บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน 
๓.วันลอยกระทง ๓ พ.ย.๖๐ โรงเรียนสาธิตพัฒนา บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน 
๔.แจกสมดุรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
รายบุคคล ภาคต้น ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

๑๐ พ.ย.๖๐ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายวิชาการ 

๕.ประเมนิพัฒนาการและสมัภาษณ์
ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล ปี ๒๕๖๑  
ครั้งที่๑ 

๑๑ พ.ย.๖๐ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายวิชาการ และส านักงาน 

๖.การสอบแข่งขันโครงการพัฒนา 
อัจฉริยภาพวิทย์-คณิต (สสวท.) 

๑๑ พ.ย.๖๐ สสวท. ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ คณิ ต ศ า ส ต ร์ /
วิทยาศาสตร์ 



๓ 

๗.ประกาศผลประเมินพัฒนาการและ
สัมภาษณผ์ู้ปกครองนกัเรียนอนบุาล ปี 
๒๕๖๑ ครั้งที่๑ 

๑๕ พ.ย.๖๐ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายประชาสมัพันธ ์

๘.มอบตัวนักเรียนอนุบาล ปี ๒๕๖๑ ๑๕ – ๒๔ พ.ย. ๖๐ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
๙.ส่งคืนสมดุรายงานผลการพัฒนา
ผู้เรียนรายบุคคล ภาคต้น ปีการศกึษา
๒๕๖๐ 

๑๗ พ.ย.๖๐ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายวิชาการ  

๑๐. ประเมนิพัฒนาการและสมัภาษณ์
ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล ปี ๒๕๖๑  
ครั้งที่๒ 

๒ – ๓ ธ.ค.๖๐ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายวิชาการ และส านักงาน 

๑๑.ประกาศผลประเมินพัฒนาการและ
สัมภาษณผ์ู้ปกครองนกัเรียนอนบุาล ปี 
๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ 

๖ ธ.ค.๖๐ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายประชาสมัพันธ ์

๑๒.มอบตัวนักเรียนอนุบาล ปี ๒๕๖๑ ๖ – ๑๕ ธ.ค.๖๐ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
๑๓. วันคริสต์มาส 
 

วันศุกรท์ี่ ๒๒ ธ.ค. ๖๐ 
 

โถงกลาง 
 

English Department /กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 

๑๔..สอบประจ าภาคปลาย ครั้งที๑่/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ – ๒๘ ธ.ค.๖๐ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายวิชาการ 
๑๕.วันส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปใีหม ่ วันศุกร์ที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๐ โถงกลางและสนามฟุตบอล บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน 
๑๖.วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วันศุกรท์ี่ ๑๙ ม.ค. ๖๑ โรงเรียนสาธิตพัฒนา บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน 
๑๗.นักเรียน ป. ๖ สอบ O-NET วันที่ ๓ ก.พ. ๖๑ สทศ.ด าเนินการ ฝ่ายวิชาการ 
๑๘.นกัเรียน ม. ๓ สอบ O-NET วันที่ ๓ - ๔ ก.พ.๖๑ สทศ.ด าเนินการ ฝ่ายวิชาการ 
๑๙.นกัเรียน ม. ๖ สอบ O-NET วันที่ ๓ – ๔ มี.ค. ๖๑ สทศ.ด าเนินการ ฝ่ายวิชาการ 
๒๐.นักเรียนป. ๓ สอบ NT วันพุธที่ ๗ มี.ค.๖๑ สทศ.ด าเนินการ ฝ่ายวิชาการ 
๒๑.วันสุดทา้ยการเรียนภาคปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วันศุกร์ที่ ๙ มี.ค.๖๑ โรงเรียนสาธิตพัฒนา บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน 
 

๒๒. ตักบาตรวนัพฤหัสบด ี ทุกวันพฤหัสบด ี
สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน 

บริเวณโถงกลาง 
และห้องประชุม 

บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีนี้โรงเรียนจะจัดงานในวันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขอเชิญชวน
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม และชื่นชมการแสดงของนักเรียนทุกคน ซึ่งถือเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ (ดนตร-ีนาฏศิลป)์ ด้วย 

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน โรงเรียนจะท าบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๙ รูป                              
ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารวิชชาพัฒน์ ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองที่สนใจจะร่วมงานติดตาม
รายละเอียดจากจดหมายข่าวฉบับเดือนธันวาคมได้ 

 ก าหนดเวลาช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษา ประจ าภาคเรียนที ่ ๒ ปกีารศกึษา ๒๕๖๐ 
     ฝ่ายการเงินโรงเรียนสาธิตพัฒนา ขอแจ้งก าหนดเวลาการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักเรียน 

ทุกระดับชั้น ประจ าภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยผู้ปกครองสามารถช าระได้ตั้งแต่วันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐ ถึงวันที่  
๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.(ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )  



๔ 

     ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามช่องทาง ดงัต่อไปน้ี 
 ช าระผ่านธนาคารโดยน าใบแจ้งการช าระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) ไปช าระที่  
     เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา    
 โอนเงินผ่านธนาคารโดยไม่ใช้ Bill Payment แต่ในกรณีน้ีทางโรงเรียนจะไม่สามารถเช็คชื่อ 

ผู้โอนได้ ซึ่งผู้ปกครองจะต้องส่งหลักฐานใบโอนเงิน เพ่ือยืนยันการช าระเงิน มายังฝ่ายบัญชีทาง 
โทรสาร  ๐๒–๙๑๕-๕๕๐๑ หรือทาง E-mail : watcharee@satitpattana.ac.th 

 ช าระเป็นเงินสด 
 แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ” เท่านั้น 

  สุดท้ายน้ีโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดภาคเรียนท่ีผ่านมานักเรียนทุกคนจะมีความสุขและสนุกสนานกับ
การเรียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว เป็นคนดีและเก่ง ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม        
กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต คิดเชิงบวก รวมถึงความเป็นผู้น าที่มีหัวใจประชาธิปไตย ตามอัตลักษณ์ที่ โรงเรียน      
ได้ก าหนดและมุ่งหวังที่จะให้เกิดกับผู้เรียนทุกคน ซึ่งผู้ปกครองสามารถช่วยพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องได้ในระหว่างปิดภาคเรียน
สิ่งส าคัญที่สุดในการดูแลให้เขาเป็นคนดี เก่ง ต้องมีแบบอย่างที่ดีจากคนใกล้ชิด ทั้งการกระท าและค าพูด ทั้งนี้การเรียนรู้แบบซึมซับ
จะเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนของนักเรียน และเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียนในช่วงปิด
ภาคเรียน ยกเว้นการได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางโรงเรียนเฉพาะกิจกรรมเท่านั้น ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าใจ
และให้ความร่วมมือ รว่มแรง ร่วมใจ และรวมพลังสนับสนุนให้การด าเนินการต่างๆของโรงเรียนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเสมอมา 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(รองศาสตราจารยส์มศรี  เพ็ชรยิ้ม) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านประถมศึกษา 

รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 
โรงเรยีนสาธติพฒันา     
โทรศพัท ์๐ ๒๙๑๕ ๕๓๙๐ – ๒   โทรสาร ๐ ๒๙๑๕-๕๕๐๑ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- 
โปรดตดัสว่นนีส้ง่คนืคณุครปูระจ าชัน้  ภายในวนัศกุรท์ี ่๒๙ กนัยายน ๒๕๖๐ 

ใบตอบรบัจดหมายโรงเรยีน 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................ผู้ปกครอง (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ......................................................  
ชั้น ........./.........  เลขที่ .......ได้รับทราบจดหมายที่ ๑๗๓/๒๕๖๐  เรือ่ง  การปิดเรียนภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๖๐  และเตรียมเปิดเรียน
ภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๖๐ แลว้  
      ลงชื่อ ..................................................................... (ผู้ปกครอง) 
        .........../.........../๒๕๖๐ 
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