
เรียนท่านผูป้กครองและนกัเรียนท่ีรักทุกคน 

 โรงเรียนมินเดอร์พฒันาศึกษาตระหนกัดีวา่นกัเรียนทุกคนเป็นความหวงัของท่านผูป้กครอง คุณครู 

และสังคม ทุกฝ่ายตอ้งการให้นกัเรียนเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถและมีทกัษะท่ีจ าเป็นเตรียมพร้อมจะ

เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศชาติต่อไป ดงันั้นโรงเรียนจึงมีความมุ่งมัน่พฒันาศกัยภาพของนกัเรียน

อยา่งเตม็ท่ีทั้งดา้นวชิาการและกิจกรรมเสริมทกัษะ  

ก่อนอ่ืนขอแสดงความยินดีกบั เด็กชายกนัตพงษ ์เตชะไพบูลย ์( ไทม)์  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

3 และ เด็กชาย ตรินยัน์ โกยาล ( ตริส) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะวชิาการ

กบัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 10 กุมภาพนัธ์ 2561 ณ สวนนงนุช 

จงัหวดัชลบุรี พร้อมกนัน้ีขอช่ืนชมนกัเรียนระดบัประถมศึกษาทุกคน ท่ีเขียนเล่าเร่ืองการเขา้ร่วมท ากิจกรรม

บ าเพญ็ประโยชน์ และนกัเรียนเตรียมอนุบาล/อนุบาล ท่ีระบายสี/วาดภาพ เน่ืองในวนัสถาปนาโรงเรียน เม่ือ

วนัจนัทร์ท่ี 18 กุมภาพนัธ์ และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนท่ีได้รับรางวลัจากโรงเรียนนะคะ             

เม่ือวนัเสาร์ท่ี 23 กุมภาพนัธ์ โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรม open house ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองเป็น

อย่างดียิ่ง โรงเรียนขอกราบขอบคุณผูป้กครองทุกท่านในความร่วมมือและการให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อการ

พฒันาโรงเรียนของเราใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึน 

ส าหรับเดือนสุดทา้ยของปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพฒันาศกัยภาพ

ของนกัเรียนทุกคน โรงเรียนคงให้ความส าคญักบัการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครูและการดูแล

นกัเรียน ส่วนดา้นกิจกรรมเสริมเสริมทกัษะ โรงเรียนจดักิจกรรมเขา้ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ส าหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม กิจกรรมเร่ิมตั้งแต่เวลา   8.00 - 15.30 น.โดยโรงเรียนได้

เชิญวทิยากรจากโรงเรียนวชิราวธุวิทยาลยั ในกิจกรรมน้ีนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัทกัษะทางลูกเสือ-เนตร

นารี  กิจกรรมเสริมทกัษะ กิจกรรมเดินทางไกล และกิจกรรมผจญภยั เป็นตน้  

 วันอังคารที่ 6 มีนาคม นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกสังกดัทัว่ประเทศ จะสอบ National Test 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00-14.00 น ซ่ึงจดัสอบโดย ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน มีการทดสอบความสามารถดา้นภาษา (Literacy) ความสามารถดา้นการคิดค านวณ (Numeracy) และ

ความสามารถดา้นเหตุผล (Reasoning Abilities) และจะประกาศผลสอบพร้อมกนั ในวนัจันทร์ที ่30 เมษายน 

2562 ดงันั้นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เตรียมตวัให้พร้อมนะคะ สอบท่ีโรงเรียนของเรา โดยมีกรรมการ

คุมสอบจากต่างโรงเรียนค่ะ  

วันพุธที่ 13 มีนาคม และวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พี่ๆประถมศึกษา สอบภาคทฤษฎี ผูป้กครองและ

นักเรียนได้รับตารางสอบเรียบร้อยแลว้ ส่วนวนัพฤหัสบดีท่ี 14 มีนาคม พี่ๆประถมศึกษาหยุด 1 วนั เพื่อ



ทบทวนบทเรียนท่ีบา้น  อย่างไรก็ตามตลอดช่วงเดือนมีนาคมน้ี มีการสอบภาคปฏิบติัและมีการสอบนอก

ตารางสอบ ดงันั้นถา้ไม่จ  าเป็นจริงๆ ขอใหน้กัเรียนอยา่หยดุเรียนนะคะ 

วันจันทร์ที่ 18-22 มีนาคม เป็นสัปดาห์สุดทา้ยของการเรียนในปีการศึกษา 2561 เป็นช่วงเวลาการ

ซ่อมเสริมส่ิงท่ีขาดหายไป นอกจากนั้นในสัปดาห์น้ี โรงเรียนจดักิจกรรมกีฬาสี ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 

เรียนเชิญท่านผูป้กครองดว้ยนะคะ โดยนกัเรียนจะมีการซอ้มใหญ่ในวนัจนัทร์ท่ี 18 มีนาคม  

วนัสุดทา้ยของการร่วมกิจกรรมส าคญัของปีการศึกษาน้ี คือวนัเสาร์ที ่23 มีนาคม  เป็นกิจกรรมส้ินปี

การศึกษา 2561 และเป็นวนัจดักิจกรรมจบหลกัสูตรนกัเรียนอนุบาล 3 โรงเรียนจดัการแสดงของนกัเรียนทุก

ระดบัชั้น เรียนเชิญผูป้กครองทุกท่านร่วมแสดงความยนิดีกบันกัเรียนนะคะ 

 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม ผูป้กครองรับผลการเรียนของนกัเรียนและพบครูประจ าชั้น ตั้งแต่เวลา 8.00-

12.00 น. จากนั้นโรงเรียนมีก าหนดปิดปลายภาค ตั้ งแต่ วนัจนัทร์ท่ี 25 มีนาคม 2562  – อาทิตย์ท่ี 12 

พฤษภาคม 2562 และเปิดเรียนปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ในช่วงปิดภาคเรียน 

คุณครูมีการประชุม และเตรียมการสอนตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม – 5 เมษายน นอกจากนั้นยงัมีคุณครูจดั

กิจกรรมเสริมทกัษะช่วงฤดูร้อน ( summer camp ) ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน และ 8-12 เมษายน และคุณครู

จะกลบัมาท างานล่วงหนา้ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562  

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนจดัประชุมผูป้กครอง พร้อมรับหนงัสือเรียน อยา่งไรก็ตาม

ตลอดช่วงปิดภาคเรียนผูป้กครองสามารถติดต่อกบัทางโรงเรียนไดใ้นวนั เวลาราชการและวนัเสาร์ อาทิตย ์

เวลา 10.00 -15.00 น. 

สุดทา้ยขอให้นกัเรียนทุกคนตั้งใจเรียน หมัน่ทบทวนบทเรียน อ่านหนงัสือสม ่าเสมอ  มาโรงเรียน

ตรงเวลา ไม่ขาดเรียน และท่ีส าคญัตอ้งดูแลสุขภาพตนเอง โดยด่ืมน ้ าสะอาด ลา้งมือให้สะอาด ไม่นอนดึก 

เน่ืองจากช่วงน้ีโรคไขห้วดัใหญ่ก าลงัระบาด ผูท่ี้มีอาการจะมีไขสู้ง คดัจมูก เจบ็คอ ปวดกลา้มเน้ือ ปวดศีรษะ 

ไอและรู้สึกเหน่ือย  นกัเรียนตอ้งหมัน่สังเกตและเฝ้าระวงัตนเอง และหากนกัเรียนคนใดเป็นไขห้วดัใหญ่ท่ี

อาการดีข้ึนแลว้ อยา่เพิ่งวางใจนะคะ เพราะเช้ือยงัสามารถแพร่ไปไดน้านสุดอาจถึง 7 วนั เพราะฉะนั้นเวลา

ออกนอกบา้น ควรสวมหน้ากากอนามยั ปิดปากและจมูกทุกคร้ังท่ีมีการไอจาม และอย่าลืมหมัน่ลา้งมือให้

สะอาดเสมอ ส่วนทางโรงเรียนไดท้  าความสะอาด ฆ่าเช้ือโรคห้องเรียนอยา่งต่อเน่ือง แลว้พบกนัในวันเปิด

ภาคเรียนปีการศึกษา 2562 ในวนัจันทร์ที ่13 พฤษภาคม 2562 นะคะ โชคดีทุกคนค่ะ 
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