
 ท่ี ๐๙๘  /๒๕๖๕ 

       ๒๓    กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

เรื่อง  การปดเรียนภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕  และเตรียมเปดเรียนภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

เรยีน  ทานผูปกครอง 

สิ่งที่สงมาดวย   ใบตอบรับจดหมายโรงเรียน 
 

                       ดวยวันศุกรท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นี้ เปนวันสุดทายของการเรียนภาคเรียนท่ี ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕                 
ซ่ึงนักเรียนจะไดหยุดพักและผอนคลายจากการเรียนเปนเวลาประมาณ ๔ สัปดาห โดยโรงเรียนจะเปดเรียนภาคเรียนท่ี ๒                
ในวันอังคารท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตลอดระยะเวลาของการปดเรียนภาคเรียนท่ี ๑ คุณครูและบุคลากรทุกฝายของโรงเรียน
ยังคงมีกิจกรรมตางๆ ซ่ึงโรงเรียนมีเรื่องท่ีตองแจงใหทานผูปกครองไดทราบในรายละเอียดดังนี้ 

 กจิกรรมการนาํเสนอผลงานนกัเรยีน (STP Show Case)    
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๓.๐๐ น. นักเรียนประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๖ นําเสนอผลงานจาก 

การรวมกิจกรรมบริการวิชาการ(ECA) การแสดงความสามารถดานตางๆ และจัดจําหนายสินคาโดยนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี ๕    ท้ังนี้นักเรียนนําเงินมาซ้ือสินคาเพื่อสมทบทุนนํารายไดไปบริจาคกับหนวยงานหรือมูลนิธิท่ีตองการความชวยเหลือ   
ผูปกครองสามารถเขารวมกิจกรรมไดในเวลา ๑๕.๐๐ น.  

  กิจกรรมวันปดภาคเรียน วันศุกรที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  
   นักเรียนเตรียมอนุบาล – อนุบาล ๓ แตงกายดวยชุดไปรเวทสวยงาม ชวงเชาจะมีกิจกรรมสังสรรคและสนุก

รวมกันภายในแตละหอง ใหนักเรียนนําอาหารวางมารับประทานดวยกัน และนักเรียนจะชวยกันจัดและดูแลความสะอาดของ
หองเรียน รวมท้ังเก็บของใชสวนตัวกลับบาน    

    นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ ๑ – ประถมศึกษาปที่ ๖ แตงชุดพละมาโรงเรียน ทํากิจกรรมในหองเรียน
ตามรายละเอียด ดังนี้    

๑. นักเรียนประเมินตนเอง เพื่อน ครู ประเมินโรงเรียน และทํากิจกรรมกลุมรวมกัน 
๒. มีการสังสรรคและแบงปนในหองเรียน โดยใหนักเรียนนําอาหารวางมารับประทานรวมกัน 
๓. นักเรียนรวมกันทําความสะอาดหองเรียน และโตะเรียนโดยนําอุปกรณทําความสะอาดมาดวย เชน   

ฟองน้ํา และผาเช็ดทําความสะอาด 
                  ท้ังนี้นักเรียนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปท่ี ๖ จะนําอาหารวางมาสําหรับตนเองและสําหรับเพื่อนอีก  
๑ – ๒ คน เทานั้น  งดลูกอม  หมากฝรั่ง น้ําอัดลม เยลลี่ ขนมกรุบกรอบ ช็อกโกแลต และอาหารที่มีสวนผสมของมะพราวสด 
และกะทิ รวมทั้งลูกโปงอัดแกส 

   การแจกสมุดรายงานผลพัฒนาการนักเรียนเปนรายบุคคล (อนุบาล) / สมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ             
ผูเรียนรายบุคคล (ประถมศึกษา) ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา  ๒๕๖๕ 

   โรงเรียนจะแจกสมุดรายงานผลพัฒนาการนักเรียนเปนรายบุคคล (อนุบาล) / สมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ          
ผูเรียนรายบุคคล (ประถมศึกษา)ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๖๕  ในวันศุกรที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ขอใหทานผูปกครอง
อานสมุดรายงานผลพัฒนาการนักเรียนเปนรายบุคคล  (อนุบาล) / สมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล  
(ประถมศึกษา) ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา    ๒๕๖๕   ของคุณครู พรอมท้ังเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะ
อยูกับครอบครัว เพื่อประโยชนในการชวยกันดูแลบุตร – ธิดาของทานตอไป และโปรดสงคืนสมุดรายงานผลพฒันาการนักเรียนเปน 
 
 



๒ 

รายบุคคล (อนุบาล) / สมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ประถมศึกษา) ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
ท่ีคุณครูประจําช้ัน  ภายในวันศุกรที่   ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๕      

 

 การรับ – สงนักเรียนในชวงเชาและเย็น 

ระดับอนุบาล    
                  การสงนักเรยีน  แบงเปน ๒  รูปแบบ ไดแก 
              ๑.  รูปแบบ Drive - Through  
 ๒. รูปแบบ Walk in ผูปกครองจอดรถท่ีลานจอดรถ B และเดินมาสงนักเรียนท่ีประตู ๑   
 การรบันกัเรยีน   

  -นักเรียนระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล ๓ รับเวลา ๑๕.๐๐ น.  
 ท้ังน้ีการรับนักเรียนทุกระดับขอใหผูปกครองปฏิบัติตามข้ันตอนโดยการจอดรถและเดินเขามารับนักเรียน
ภายในโรงเรียนซ่ึงคุณครูระดับชั้นอนุบาล ๒-๓ จะพานักเรียนลงมารอดานลาง และผูปกครองสามารถไปรับนักเรียนได
ตามปายการใชสถานท่ีท่ีครูแจงไวท่ีกระดาน สําหรับนักเรียนเตรียมอนุบาล-อนุบาล ๑ ใหผูปกครองรับนักเรียนท่ีหนา
หองเรียน  และเมื่อผูปกครองมารับนักเรียนแลวขอความรวมมือใหรับนักเรียนกลับบานทันที เพื่อลดปญหาการจราจร
และท่ีจอดรถ สําหรับในวันศุกรผูปกครองสามารถไปรับนักเรียนไดท่ีหนาหองเรียนทุกระดับชั้น 
 กรณีที่ฝนตก ผ ูปกครองเขามารับนักเรียนแบบ Drive - Through โดยวนรถเขามารับนักเรียนท่ีประตู ๑ 
วางปายช่ือนักเรียน (ขนาด A4) ไวหนารถ เพื่อใหครูผูดูแลความเรียบรอยประจําวันประกาศเรียกนักเรียน หากนักเรียนยัง
ไมมา ณ จุดท่ีรอ ขอความรวมมือผูปกครองวนรถ เพื่อความคลองตัวของการจราจร 

ระดับประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖  
  การสงนักเรียน แบงเปน ๒ รูปแบบ ไดแก 
 ๑. รูปแบบ Drive - Through  
 ๒. รูปแบบ Walk in ผูปกครองเดินมาสงนักเรียนท่ีประตู ๕ (หนาโรงเรียน) หรือประตู ๑๐ (หลังโรงเรียน) โดย
จอดรถท่ีลานจอด B หรือ C       
 การรับนักเรียน  
 โรงเรียนเปดประตูใหผูปกครองเขามารับนักเรียนเวลา ๑๕.๔๕ น.  ขอใหผูปกครองจอดรถที่ลานจอด C หรือ 
ลานจอด B (จอดไดในเวลา ๑๕.๔๕ น.)  จากนั้นผูปกครองเดินเขามารับนักเรียนตามจุดนัดหมาย   
   กรณีที่ฝนตก รับนักเรียนแบบ Drive - Through โดยวนรถเขามารับนักเรียนท่ีประตู ๕ วางปายช่ือนักเรียน 
(ขนาด A4) ไวหนารถ เพื่อใหครูผูดูแลความเรียบรอยประจําวันประกาศเรียกนักเรียน หากนักเรียนยังไมมา ณ จุดท่ีรอ 
ขอใหผูปกครองวนรถ เพื่อความคลองตัวของการจราจร 
 

หมายเหตุ :    หากมีการเปลี่ยนแปลงการรับ – สงนักเรียน โรงเรียนจะแจงใหทราบตอไปและโปรดใหความรวมมือปฏิบัติตามมาตรการดาน
ความปลอดภัยท่ีโรงเรียนกําหนด 
 
 
 



๓ 

  กิจกรรมอื่นๆ 
      โรงเรียนขอแจงกําหนดการของกิจกรรมท่ีจะจัดข้ึนในภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้  

กจิกรรม วนั เวลา สถานที ่ ผูรับผดิชอบ 
๑.ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒   
ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๑๙ ก.ย. – ๔พ.ย.๖๕ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายบัญชีและการเงิน 

๒.กิจกรรมวันลอยกระทง   ๘ พ.ย.๖๕ โรงเรียนสาธิตพัฒนา บุคลากรทุกฝายของโรงเรียน 
๓.การแจกสมุดรายงานผลพัฒนาการนักเรียน 
เปนรายบุคคล(อนุบาล) / สมุดรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล(ประถมศึกษา)  
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๖๕ 

๑๑ พ.ย.๖๕ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายวิชาการอนุบาล 
และประถมศึกษา 

๔.กิจกรรมบริการวิชาการ ๒๑ พ.ย.๖๕-๓ ก.พ.๖๖ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายวิชาการ และสํานักงาน 
๕. กิจกรรมวิ่ง STP OUTER SPACES RUN 2022 ๒๖ พ.ย. ๖๕ โรงเรียนสาธิตพัฒนา สมาคมผูปกครองและครู ฯ 
๖.การคืนสมุดรายงานผลพัฒนาการนักเรียน
เปนรายบุคคล(อนุบาล)/สมุดรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล(ประถมศึกษา) 
ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา  ๒๕๖๕ 

๑๘ พ.ย.๖๕ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายวิชาการอนุบาล 
และประถมศึกษา 

๗.กิจกรรมวันพอแหงชาติ ๒ ธ.ค.๖๕ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ครู นักเรียน บุคลากรทุก
ฝายของโรงเรียน 

๘. หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ ๑๒ ธ.ค.๖๕ - - 
๙.สอบประจําภาคเรียนท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ 
    ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๑๙ – ๒๑ ธ.ค.๖๕ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายวิชาการ     

๑๐. กิจกรรมวันคริสตมาส และงานปใหม ๒๓ ธ.ค.๖๕ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ครู นักเรียน บุคลากรทุก
ฝายของโรงเรียน 

๑๑. หยุดเทศกาลคริสตมาส และปใหม ๒๖ ธ.ค.๖๕ – ๖ ม.ค.๖๖ - - 
๑๒.เปดเรียนหลังจากปดปใหม  ๙ ม.ค.๖๖ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ครู นักเรียน บุคลากรทุก

ฝายของโรงเรียน 
๑๓.วันคลายวันสถาปนาโรงเรียน ๒๐ ม.ค.๖๖ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ครู นักเรียน บุคลากรทุก

ฝายของโรงเรียน 
๑๔.นักเรียน ป.๖ สอบ O-NET ๑๑ ก.พ.๖๖ สทศ.ดําเนินการ ฝายวิชาการ 
๑๕.กิจกรรมคุยกับคุณครูอนุบาล ๑๓ – ๒๔ ก.พ.๖๖ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายวิชาการอนุบาล 
๑๖.กิจกรรมกีฬาสี ๓ มี.ค.๖๖ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ครู นักเรียน บุคลากรทุก

ฝายของโรงเรียน 
๑๗.หยุดวันมาฆบูชา ๖ มี.ค.๖๖ - - 
๑๘.การสอบประจําภาคเรียนท่ี ๒ คร้ังท่ี ๒   
       ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๗ – ๙ มี.ค. ๖๖ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายวิชาการ     

๑๙.วันสุดทายของการเรียนภาคเรียนท่ี ๒  
      ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๑๐ มี.ค.๖๖ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ครู นักเรียน บุคลากรทุก
ฝายของโรงเรียน 

 



๔ 

 กาํหนดเวลาชาํระคาธรรมเนยีมการศกึษา ประจาํภาคเรยีนที ่ ๒ ปการศกึษา ๒๕๖๕ 
ฝายการเงินโรงเรียนสาธิตพัฒนา ขอแจงกําหนดเวลาการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักเรียนทุก 

ระดับช้ันประจําภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยผูปกครองสามารถชําระไดต้ังแตวันท่ี  ๑๙ กันยายน  – ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  
ท้ังนี้ ผูปกครองสามารถชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไดตามชองทาง ดังตอไปนี้ 

 ชําระผานธนาคารโดยนําใบแจงการชําระเงินผานธนาคาร (Bill Payment) ไปชําระท่ีเคานเตอร   
     ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาหรือชําระผาน SCB Easy Net หรือ SCB Easy Application   
 โอนเงินผานธนาคารไทยพาณชิย ชือ่บญัช ี“โรงเรยีนสาธติพฒันา” บญัชอีอมทรพัย  
      สาขาเซน็เตอรวนั ชอปปง พลาซา  เลขที่บญัช ี ๔๐๑ – ๖๓๒๒๘๙ – ๒    

***(การชําระดวยวิธีนี้ กรุณาสงหลักฐานการชําระเงินทาง E-mail : accfin@satitpattana.ac.th             
พรอมระบุช่ือ และนามสกุลของนักเรียน และรอตอบกลับเพื่อยืนยันการรับชําระเงิน) 

 ชําระเงินสด ท่ีฝายบัญชี-การเงิน สํานักงานฝายบริหาร เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     (ยกเวนวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ) สําหรับบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย  
     สามารถแบงชําระ 0% ไดนาน ๓ เดือน 
 แคชเชียรเช็ค ส่ังจายในนาม “ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ” เทานั้น 

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับทานผูปกครองในการติดตอฝายการเงินสามารถแอดไลนตามคิวอารโคดท่ีสงมานี้ 

 
 สุดทายนี้โรงเรียนหวังเปนอยางยิ่งวาตลอดภาคเรียนท่ีผานมานักเรียนทุกคนจะมีความสุขและสนุกสนานกับการเรียน 
ใฝรูใฝเรียนในทุกส่ิงทุกอยางรอบตัว เปนคนดีและเกง ไดรับการพัฒนาท้ังดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม   กลา
แสดงออกอยางสรางสรรค มีทักษะชีวิต คิดเชิงบวก รวมถึงความเปนผูนําท่ีมีหัวใจประชาธิปไตย ตามอัตลักษณท่ีโรงเรียน      
ไดกําหนดและมุงหวังท่ีจะใหเกิดกับผูเรียนทุกคน ซ่ึงผูปกครองสามารถชวยพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่องไดในระหวางปดภาคเรียน 
ส่ิงสําคัญท่ีสุดในการดูแลใหเขาเปนคนดี เกง ตองมีแบบอยางท่ีดีจากคนใกลชิด ท้ังการกระทําและคําพูด ท้ังนี้การเรียนรูแบบซึมซับ 
จะเปนการเรียนรูท่ียั่งยืนของนักเรียน และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนไมอนุญาตใหนักเรียนมาโรงเรียนในชวงปด
ภาคเรียน ยกเวนการไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจากทางโรงเรียนเฉพาะกิจกรรมเทานั้น ขอขอบคุณผูปกครองทุกทานท่ีเขาใจ
และใหความรวมมือ รวมแรง รวมใจ และรวมพลังสนับสนุนใหการดําเนินการตางๆของโรงเรียนสําเร็จลุลวงไปดวยดีเสมอมา 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอความกรุณาสงใบตอบรับจดหมายโรงเรียนผานทาง Google form ภายในวันจันทรที่  
๒๖ กันยายน  ๒๕๖๕  และขอบคุณในความรวมมือเสมอมา 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(ดร.กาญจนวรนิทร  ผลอนันต) 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

โรงเรียนสาธติพฒันา    :  โทรศพัท ๐๖๒ ๖๐๓ ๙๕๕๕  โทรสาร : ๐๒ ๕๐๘ ๔๔๔๙ 



๕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กรณุาสงใบตอบรับผานทาง Google form ภายในวันจนัทรที่  ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๕ 

ใบตอบรับจดหมายโรงเรยีน 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ................................................ผูปกครอง (ด.ช./ด.ญ.) ...................................................................  
ชั้น ........./.........  เลขท่ี .......  ไดรับทราบจดหมายโรงเรียนท่ี ๐๙๘ /๒๕๖๕  เร่ือง  การปดเรียนภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕  และ
เตรียมเปดเรียนภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๕ แลว  
      ลงชื่อ ..................................................................... (ผูปกครอง) 
                   .......... กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 


