
 

         

        8 ธันวาคม 2560  

 

เรื่อง การจัดกิจกรรมปีใหม ่“ Wonder X  World Satit Fun Fair ” 

เรียน ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตพัฒนา 

 

ด้วยโรงเรียนสาธิตพัฒนาร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนฯ ได้ร่วมกันจัดงานปีใหม่

ภายใต้ชื่องาน “ Wonder X  World Satit Fun Fair ”  ในวันศุกรท์ี ่ 5  มกราคม พ.ศ. 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน และ โรงเรียน และเพ่ือสร้างประสบการณ์ทีด่ีให้กับนักเรียนในการได้ร่วมทํากิจกรรม

ร่วมกันกับเพ่ือนๆ และผู้ปกครอง 

รูปแบบของกิจกรรมที่จัดข้ึนในครั้งน้ี มาจากแนวความคิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยมอบความสุขผ่าน

มหกรรมความสนุกครั้งใหญ่ที่เน้นให้เด็กๆ ได้รับประสบการณ์ ความสนุกสนาน ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้จาก

กิจกรรมโซนต่างๆ ภายใต้คําว่า eXperience , eXtreme , eXpert  ซึ่งเป็นที่มาของชื่องาน“ Wonder X  World Satit 

Fun Fair”   

โดยกิจกรรมภายในงานจะแบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ 5 โซน ดังน้ี 

1. eXtreme Zone:  “ ลงมอืทาํ ออกแรงเลน่ ”   

ครั้งแรกกับโซนเครื่องเล่นและกิจกรรมกลางแจ้งเพ่ือสร้างประสบการณ์สดุมันส์ เช่น  Rope Course 

จาก URBAN ADVENTURE , ลานสเก็ต จาก Roller Dome , Laser Battle จาก HARBORLAND , 

บ้านบอลยักษ์ และอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Horror Zone: “ความกลา้...พชิติความกลวั ”  

    โซนสยองขวัญ โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รว่มกันออกแบบบ้านผีสิง เพ่ือจะเปลี่ยน      “ความ

กลัว” จากจินตนาการในวัยเยาว์ของน้องๆ ให้ออกมาเป็น “ความกล้า” ทีไ่ด้พิชิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mini Kidzania Zone:   

     พ้ืนทีส่ร้างประสบการณ์แห่งการเรียนรู้อาชีพต่างๆ  ที่ถูกจําลองให้เด็ก  ๆเข้าใจง่ายข้ึน ผ่าน workshop         

ที่สนุกสนานจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ปกครองอาสาที่เป็นมืออาชีพในสาขาน้ัน  ๆสร้างประสบการณ์ตรงจากการได้ลง

มือทํา ได้สัมผัส ได้ซักถามในบรรยากาศสบาย  ๆสไตล์พ่อแม่ลูก จํานวน 7 อาชีพ ได้แก่  

      นักดนตรี โดยมีอุปกรณ์เครื่องดนตรี เช่น เปียโน , Turntable , กลอง และอื่นๆ เกษตรกร , สัตวแพทย ์

ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ The Voice (เสียงจากเรา) โดยคณุเก๋ ชลลดา นําทีมสัตวแพทย์อาสามาสอน

เด็กๆ , เชฟ ได้รับการสนับสนุนจาก A Little Something ให้เด็กๆ ได้ลงมือทําขนมด้วยตนเอง , ทหาร , 

สถาปนิก ได้รับการสนับสนุนจาก ห้องทดลองทางการออกแบบ KIDative เพ่ือให้เด็กๆ ได้สนุกกับการ

ทดลองสร้างสถาปัตยกรรมในรูปแบบตา่งๆ  และนักประกอบหุ่นยนต์ Robo Mind 

 
 

 



4. Food Zone: “Our Eat All Around” 

พบกับบูธขายสินค้า ร้านอาหารคาวหวานและร้านเครื่องดื่ม ที่นําความอร่อยมาให้เลือกซื้อกว่า 30 รา้น 

และเพ่ือความสะดวกสบายในการรับประทาน  ผู้ปกครองสามารถซื้ออาหารไปน่ังรับประทานหรือนั่ง

พักผ่อนได้ที่โรงอาหารนักเรียนระดับประถมศึกษา (ขอความร่วมมอื ช่วยกันรักษ์โลกด้วยการนําปิน่โตหรือ

อุปกรณม์าเอง ในการซื้ออาหารงดการใช้กล่องโฟม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Gift for Give Zone: “ปใีหมท่ัง้ท ีตอ้งมสีอยดาว”   

ของขวัญชิ้นน้อยใหญ่นับพันชิ้นจากคณะกรรมการเครือข่ายฯ และจากผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยกันสนับสนุน 

เตรียมไว้รอสร้างความตื่นเต้น  โดยนักเรียน 1 คน จะได้รับคูปองสอยดาวฟรี 1 ใบเพ่ือนําไปลุ้นรางวัลที่

อาคารกีฬาในร่ม (นักเรยีนทีไ่มไ่ดไ้ปสอยดาว ถือว่าสละสิทธิ์ หลังจากเวลา 15.30 น. หากมีรางวัลใหญ่ที่

เหลือเนือ่งจากไมม่นีกัเรยีนจบัได ้จะนํามาประมลูทีเ่วทหีลกั ตรงบริเวณสนามกลางและนํารายได้จากการ

ประมูลทั้งหมดไปบริจาคที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จังหวัดกาญจนบุรีต่อไป ) 

 

 
 

 



นอกจากโซนกิจกรรม 5 โซนดังกล่าวแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ มากมายบนเวทีที่จะมาสร้างประสบการณ์
ความสนุกให้กับเด็กๆ เช่น  การแสดงชุดพิเศษของนักเรียน การประมูลของเล่นและของรักของดารา การ
แสดงโชว์มายากล เป็นต้น 

และพบกับ พ่ีแป้ง Z bing  นักแคสเกมเบอร์ต้นๆ ของเมืองไทย ที่มีผู้ติดตามใน YouTube กว่า  

4 ล้านคน ที่จะมาแนะนําอาชีพใหม่มาแรงได้ใจในยุค 4.0 ให้เด็กๆ และผู้ปกครองได้ฟังอยา่งใกล้ชิด  

รวมถึงกิจกรรมเสริมสรา้งสีสัน โบโซแ่จกลูกโป่ง รา้นไอศกรีมแจกฟร ีกิจกรรมเพนต์หน้า และกิจกรรม 

Photo Boot  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งพิจารณาให้การ

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดที่แนบมาและขอขอบคุณในความร่วมมือที่ดีเสมอมา  
 

 

 

 

     ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

                (นายศุภกฤต นิลพันธ์) 
                                                         ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม : ห้องเครือข่ายผู้ปกครองฯ หรือ โทร 02-915-5390-2 ต่อ 4922   



กาํหนดการกจิกรรม วนัศกุรท์ี ่5 มกราคม พ.ศ.2561 
 

8.00 น.  เคารพธงชาติ / สวดมนต ์
  ผู้อํานวยการกล่าวเปิดงาน อวยพรปีใหม่นักเรียน 
8.15  น. เริ่มการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น / นักเรียนที่ยังไม่ได้แสดงน่ังรอบริเวณเต็นท์  

มัธยมศึกษา  การแสดงเป่าขลุ่ย Recorder  “เพลงพรปีใหม่” 
ป.4   รําเพลงปลุกใจ “เราสู้”  (เปิดเพลง) 

                        เตรียมอนุบาล   พ่อมดแมม่ดจิ๋ว 
ป.3   รําเซิ้งสวิง  

                        อนุบาล 1     Mickey Minnie Show 
ป.2   รําเพลงปลุกใจ “ในนํ้ามีปลา ในนามีข้าว” (เปิดเพลง) 

                        อนุบาล 2    Mario Kid’s world  
ป.1   รําลาวต่อนก  (พ่ีมัธยมบรรเลงดนตรีไทย) 

                        อนุบาล 3      The  Flintstones  Present 
ป.5   รําเพลงปลุกใจ “ศึกบางระจัน” (เปิดเพลง) 
ป.6   การแสดงเป่าขลุ่ย Recorder  “Ode to joy” (Beethoven) 

10.00 น. จบการแสดงของนักเรียน (ผูป้กครองรบันกัเรยีน)  
10.30 น. เริ่มกิจกรรมปีใหม่ “ Wonder X  World Satit Fun Fair ” 

  - เปิด Extreme Zone   Horror Zone และ  Mini  Kidzania  Zone  

12.00 น. เปิดกิจกรรมสอยดาว  (อาคารกีฬาในร่ม) 

14.30 น.           สัมภาษณ์ พ่ีแป้ง Z bing  (เวทีกลาง) 

15.30 น.           ประมูลของเล่น และของรักของดารา (เวทีกลาง) 

16.00  น.          ปิดงาน 

 

ผู้ปกครองสามารถตดิตามหรือรับข่าวสารตา่งๆได้ที่  LINE ID : @satitpattanafamily หรือ สแกน QR Code  

 



หอง

บุคคล

ห้อง

บาท

แจ้งความประสงค์สนับสนุนในนาม

กรุณาติดตอ คุณชินกฤต ผาณิตสุคนธ (พอเอ) 08-9823-4555 ดูแลการเงิน

กรุณาติดตอ คุณชวัลรัตน จรัสสุขสวัสดิ์ (แมมิว) 089-760-3636 ดูแลของรางวัลในงาน
กำหนดรับการสนับสนุนภายใน วันจันทรที่ 25 ธันวาคม 2560 

ของรางวัลใหญสอยดาว มูลคา 500 บาท ขึ้นไป (ไมจำกัดจำนวน)

ของรางวัลสอยดาวท่ัวไป (ไมจำกัดจำนวน)

กำหนดการรับการสนับสนุนภายใน วันศุกรที่ 15 ธันวาคม 2560 

ยินดีร่วมสนับสนุนเงินที่ใช้ในการจัดงาน  จำนวน

ยินดีร่วมสนับสนุนของรางวัลสอยดาว

ขอเชิญผูปกครองรวมสนับสนุนการจัดงาน กิจกรรมปใหม 2561 ภายใตแนวความคิด Wonder X World Satit Fun Fair

ชื่อ นามสกุล

ผูปกครองนักเรียน หอง หมายเลขติดตอ

ระดับชั้น ชื่อและหมายเลขติดตอตัวแทนหอง

ขอความร่วมมือผู้ปกครองในโรงเรียนเพืขอความร่วมมือผู้ปกครองในโรงเรียนเพื่อการสนับสนุนอการสนับสนุนขอความร่วมมือผู้ปกครองในโรงเรียนเพื่อการสนับสนุน



กรุณาติดตอ คุณจันทิมา กำปนทอง (แมยุย) 081-614-2088 ดูแลกิจกรรมภายในงาน
กำหนดการรับการสนับสนุนภายใน วันศุกรที่ 15 ธันวาคม 2560 

กรุณาติดตอ คุณจันทิมา กำปนทอง (แมยุย) 081-614-2088 ดูแลรานคาภายในงาน
(เปดใหลงทะเบียนรานคา วันศุกรที่ 15 ธันวาคม 2560 ต้ังแตเวลา 8.00-12.00 น. ที่หองเครือขายฯ ชั้น 2 
บริเวณรานมุมอาหาร) รานคามีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรบัผูที่มาลงทะเบียนกอน พรอมกับชำระเงินคาเชา
ในวันท่ีลงทะเบียน

โบโซสำหรับแจกลูกโปง งบประมาณ 2,200 บาท / จุด (มี 4 จุด)

กิจกรรมเพนทหนา งบประมาณ 3,000 บาท / จุด (มี 4 จุด)

ยินดีร่วมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างสีสัน

ไอศกรีมแทง งบประมาณ  3,000 บาท / จุด (มี 4 จุด)

ไอศกรีมมหาชัย 2,000 บาท / จุด (มี 4 จุด)

บานบอลขนาดเล็ก งบประมาณ 8,000 บาทตอ 1 หลัง (ขนาด 6 x 12 เมตร) จำนวน 4 หลัง

สนับสนุนอาหารหรือเคร่ืองดื่มฟรีภายในงาน

สนใจออกราน จำหนายสินคาภายในงาน

รานอาหาร จำนวน 18 ราน (คาเชา 3,000 บาท)

ยินดีร่วมสนับสนุนกิจกรรมตลาด 

อื่นๆ ระบุ

รานน้ำ และ ขนม  12 ราน (คาเชา 3,000 บาท)

รานขายของเลน ของใชและอื่นๆ 20 ราน (คาเชา 3,500 บาท โซนหองสมุด และ 4,500 บาท โซนโถงกลาง )

โปรดสงคืนที่คุณครูประจำช้ัน ภายในวันศุกรที่ 15 ธันวาคม 2560 

ไดรับทราบจดหมายเครือขายผูปกครองฯ เรื่อง การจัดกิจกรรมปใหม “ Wonder X  World Satit Fun Fair ” แลว   

(ผูปกครอง)ลงชื่อ

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว

ผูปกครอง ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว ชั้น เลขท่ี
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