
ประกาศโรงเรียนสาธิตพัฒนา

เรียน  ทานผูปกครอง
 โรงเรียนสาธิตพัฒนาไดกำหนดเปดภาคเรียน ประจำปการศึกษา 2563 และขอแจง
รายละเอียดตางๆ พรอมทั้งขอความรวมมือจากทานผูปกครองดังตอไปน้ี

หมายเหตุ  กำหนดวันเปด – ปดเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสถานการณการแพรระบาด
 ของโรค COVID-19

กรณีนักเรียนที่ขึ้นรถโรงเรียนจะจัดใหอยูกลุม A ทั้งหมด

ระดับอนุบาล

โรงเรียนจะแบงนักเรียนของแตละหองเรียนเปน 2 กลุม (กลุม A และกลุม B )
แตละกลุมจะสลับวันมาเรียน ดังนี้  

ภาคตน
เปด วันจันทรที่ 13  กรกฎาคม    พ.ศ. 2563
ปด วันเสารที่   28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

ภาคปลาย

เปด วันอังคารที่  8 ธันวาคม    พ.ศ. 2563
ปด วันเสารที่   10 เมษายน    พ.ศ. 2564

กำหนดวันเปด – ปดเรียน ประจำปการศึกษา 2563

ระดับชั้น

เตรียมอนุบาล

อนุบาล 1

อนุบาล 2

อนุบาล 3

เลขที่ 1-12

เลขที่ 1-13

เลขที่ 1-12

เลขที่ 1-13

เลขที่ 13 - 24

เลขที่ 14 - 26

เลขที่ 13 - 24

เลขที่ 14 - 27

กลุม A กลุม B



กำหนดเวลาเขาเรียน – เลิกเรียน 

กำหนดตารางเรียน

เดือน กรกฎาคม,กันยายน,พฤศจิกายน  

ระดับชั้น

เตรียมอนุบาล-อนุบาล 1

อนุบาล 2 – อนุบาล 3

9.00 น.

9.00 น.

14.00 น.

14.30 น.

เวลาเขาเรียน เวลาเลิกเรียน

A

B

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร

หมายเหตุ  ในสัปดาหแรกของการเปดภาคเรียน (13-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) นักเรียนเตรียมอนุบาล
 จะเลิกเรียน เวลา 12.00 น.

หมายเหตุ       มาเรียนที่โรงเรียน

 ในวันที่นักเรียนไมมาโรงเรียน ฝายวิชาการจะจัดใหมีการเรียนผานกิจกรรม Plearn At Home
ประกอบวีดิทัศน

ประจำวัน

เดือน สิงหาคม, ตุลาคม

A

B

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร

ประจำวัน

กลุม

กลุม



ทั้งนี้โรงเรียนจะจัดการสอน Online ใหนักเรียนทุกระดับชั้นในวันที่ไมไดมาเรียน 

 จากสถานการณของการแพรระบาดของโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน จึงขอความรวมมือจากทานผูปกครองในการชวยกัน
ปองกันการแพรระบาดของโรค COVID-19 ดังรายละเอียดตอไปน้ี

1. การเตรียมสิ่งของมาโรงเรียน

ระดับอนุบาล   ขอความรวมมือทานผูปกครองชวยเตรียมของใชสวนตัวใหนักเรียนนำมา
โรงเรียน ดังนี้
 (1) กระติกน้ำ
 (2) แปรงสีฟน ยาสีฟน แกวน้ำ
 (3) ผากันเปอน
 (4) ถุงเทา     จำนวน  2 คู
 (5) ชุดลำลอง       จำนวน  2 ชุด
 (6) ผาเช็ดตัว  จำนวน  1 ผืน 
 (7) หนากากอนามัย    จำนวน  2 ชิ้น
ระดับประถมศึกษา  โปรดกำชับใหนักเรียนเตรียมของใชสวนตัวท่ีจำเปน เพ่ือใหนักเรียนนำไปใช 
และเปลี่ยนที่โรงเรียน เชน กระติกน้ำ,แปรงสีฟน,ยาสีฟน,แกวน้ำ, หนากากอนามัย เปนตน 

 หมายเหตุ  โปรดเขียนหรือปกช่ือของใชทุกชิ้นใหครบถวน

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1 – 3 

ประถมศึกษาปที่ 4 – 6

จันทร,พุธ,ศุกร

อังคาร, พฤหัสบดี, เสาร

อังคาร, พฤหัสบดี, เสาร

จันทร,พุธ,ศุกร

08.30 น.

08.30 น.

15.15 น.

16.15 น.

กรกฎาคม  - กันยายน ตุลาคม  - พฤศจิกายน

วันที่มาโรงเรียน
เวลา

เขาเรียน

เวลา

เลิกเรียน
ระดับชั้น



2. นักเรียนตองใสหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูในโรงเรียน ลางมือดวยสบู และน้ำ หรือ
เจลแอลกอฮอล 
 กรณีนักเรียนแพแอลกอฮอล ขอความรวมมือผูปกครองโปรดแจงในไลนหองเรียน 
เพื่อโรงเรียน จะไดจัดทำปายสัญลักษณติดที่อกเส้ือนักเรียนวา “แพแอลกอฮอล” 

3. เม่ือสงนักเรียนในชวงเชาเรียบรอยแลว ขอความรวมมือจากผูปกครองทุกทาน งดการจับกลุม
พบปะสังสรรคพูดคุยภายในบริเวณโรงเรียน

4. ในปการศึกษา 2563 เพื่อความสะดวกในการรับนักเรียนหลังเลิกเรียน โรงเรียนจึงไดจัดซื้อ
ระบบ Kids up  ซึ่งรายละเอียดของการติดตั้ง และการใชงานจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป

5. สำหรับนักเรียนท่ีใชบริการรถโรงเรียน พ่ีเล้ียงประจำรถจะวัดไข และคัดกรองนักเรียนกอนข้ึน
รถมาโรงเรียน หากพบนักเรียนปวย มีไข ไอ จาม หรือมีน้ำมูก ขอใหนักเรียนหยุดพักรักษาตัว
ที่บาน 

6. กำหนดการประชุมปฐมนิเทศผูปกครอง 

    ระดับอนุบาล
    วันเสารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ณ หองประชุม ชั้น 5 อาคารวิชชาพัฒน โดยแบงตาม
    ชวงเวลา ดังนี้
     เตรียมอนุบาล     เวลา 8.00 –  9.00 น.
     อนุบาล 1    เวลา 9.30 – 10.30 น.
     อนุบาล 2    เวลา 11.00 – 12.00 น.
     อนุบาล 3    เวลา 12.30 – 13.30 น.
    หมายเหตุ   กรณีที่ผูปกครองมีบุตรที่เรียนหลายระดับชั้น กรุณาเลือกเขาประชุมเพียง 1 

ระดับ ขอความรวมมือผูปกครองเขารวมประชุมครอบครัวละ 1 ทานเทานั้น และโปรด
ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองของโรงเรียนอยางเครงครัด

    ระดับประถมศึกษา
    วันเสารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 14.00-15.30 น. โดยประชุมผาน  Microsoft 

Teams รายละเอียดการเขาประชุมโรงเรียนจะแจงใหทราบในไลนหองเรียนตอไป

ขอขอบคุณในความรวมมือ
 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 


