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"Knowing yourself is the beginning of all wisdom." 

    - - Aristotle - - 
   การรูจ้กัตวัเอง คอืจดุเร ิม่ตน้ของภูมปัิญญาทัง้หมด 



2 
 
 วันเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว   พร้อมๆกับการก้าวสู่การเป็นประชากร
อาเซียนโดยสมบูรณ์ทางข้อตกลง แต่ด้านความพร้อมด้านคุณภาพบุคคลเรายังไปไม่
ถึงไหน อันเป็นเรื่องที่น่ากังวลยิ่ง ซึ่งเป้าหมายการศึกษาปัจจุบันต้องปลูกฝัง
กระบวนการคิด พร้อมให้สติและปัญญากับเยาวชนของเรา และไม่ว่าอย่างไรชีวิตก็
ต้องเดินหน้าต่อไป การศึกษาและอนาคตของลูกหลานเราก็ต้องเดินหน้าด้วยคุณภาพ 
คุณภาพที่ต้องสอนคนให้รู้คิดด้วยเหตุด้วยผลในทางที่ถูกต้องและชอบธรรม มีจิต
อาสาเพื่อส่วนรวม การศึกษาที่ดีต้องไม่ส่งเสริมให้เยาวชน เห็นดีงามกับการกระท า
อันผิดจากความชอบธรรมที่เป็นสากล  โดยเฉพาะคุณภาพของศิษย์ธีรธาดาฯ ใน
ความรับผิดชอบของพวกเราทุกคน 
 

 อีกเพียงไม่กี่วันก็จะผ่านพ้นไปอีกหนึ่งปีการศึกษา พร้อมๆกับการเริ่มเข้าสู่
ช่วงเวลาของการประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู้ประจ าปี  ชีวิตการเป็นนักเรียนในระยะ
นี้ จึงต้องตระหนักรู้ถึงหน้าที่หลักของตนอยู่ตลอดเวลา อีกท้ังการประเมินการจัดการ
เรียนรู้ปัจจุบันก็มิใช่การประเมินเพียง“วิชาหนังสือเพียงอย่างเดียว” แตต่้องประเมิน
ทักษะชีวิตที่เรียกว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบ ความอดทน 
ความมีวินัย การยอมรับกติการะเบียบวินัยของโรงเรียนฯ  การอ่านการคิดวิเคราะห์และ
การสื่อความ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยเช่นกัน อาจจะมีแบบประเมินให้ท่าน
ผู้ปกครองได้ร่วมประเมินด้วย โดยกรรมการวิชาการฯ จะฝากผ่านนักเรียนมา 

 
  ส าหรับ “บอกกล่าว เล่าขาน” ฉบับนี้ก็เป็นฉบับสุดท้ายของปีการศึกษา 2558  
และขอ“แจ้งก าหนดการต่างๆ”เพ่ือให้ผู้ปกครองได้เตรียมวางแผนกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวกับบุตร-หลานได้แต่เนิ่นๆดังนี้ 
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   1. ข่าวจากฝ่ายบริหาร 

 
 

 ส าหรับการรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2559 ก็ผ่านไปด้วยด ี  ขอขอบคุณ
ผู้ปกครองที่ได้เลือกสรรให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมวางรากฐานการศึกษาให้กับบุตร-
หลาน  จากนี้ไปก็เป็นเรื่องของการรับนักเรียนจากภายนอก  และรับกรณีท่ีห้องเรียนที่
สามารถรับได ้ ส าหรับผู้ปกครองที่ยังตัดสินใจไม่ได้ต้องขอความกรุณายืนยันด่วน หากยัง
มีที่ว่างเราก็ยินดีรับไว้เช่นกัน โดยเฉพาะระดับอนุบาลที่มีคิวรอค าตอบยาวเช่นกัน 

 มาตรฐานการจบช่วงชั้น  ในนามของฝ่ายบริหารฯ ก็ขอแสดงความยินดีกับ
ท่านผู้ปกครอง  ที่บุตร-หลาน ของท่านได้กระท าหน้าที่ผ่านมาตรฐานช่วงชั้นให้ท่านได้
ชื่นใจ เพราะมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานสากล ก าหนดไว้สูงกว่ามาตรฐานของโรงเรียน
ทั่วๆไป  ส่วนน้อยที่ยังไม่ผ่าน ก็ขอความร่วมมือกับทางโรงเรียนฯ เร่งรัดต่อไป  ขอให้
มั่นใจว่าเด็กๆ ต้องจบไปอย่างสง่างาม และมั่นใจที่จะน าพาตนเองสู่ความส าเร็จในขั้น
ต่อไปแน่นอน 

แต่ไม่ว่าอย่างไร  ส าหรับชั้น ป.6 และ ม.3  ยังต้องใส่ใจเรื่องการสอบ O-
NET ซึ่งเป็นการสอบระดับชาติ 5 วิชา  ซึ่งต้องน าคะแนนมาใช้ถึง 30%  และ
ข้อสอบมีจ านวนน้อยข้อแต่เน้นการคิด วิคราะห์ตามตัวช้ีวัด มิใช่เนื้อหาโดยตรง  หาก
เด็กอ่านน้อย  ชินกับการเรียนรู้ที่บอกความรู้ก็จะมีปัญหาในการท าข้อสอบแน่นอน 
แม้จะมีที่เรียนแล้วก็ตาม ก็ยังจะส่งผลถึงคะแนนรวมจนถึงขั้นสอบไม่ผ่านและต้อง
สอบซ่อมใหม่  ก าหนดการสอบและสถานที่สอบ  กรุณาตรวจสอบจากปกหลังได้  
ผู้ปกครองส่งเด็กไปถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 40 นาที และตรวจสอบอุปกรณ์
การสอบ บัตรประจ าตัวนักเรียนและบัตรประชาชนให้พร้อมตั้งแต่วันนี้และก่อนออก
จากบ้าน 
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 การเรียนภาคฤดูร้อน (Teeratada Summer Link  2016)  
 

 การปิดเทอมไม่อาจปิดกั้นการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ของเด็กยุค
ปัจจุบันที่เรียนแล้วลืม  เพราะมีสิ่งเร้าอ่ืนมากมายผ่านเข้ามาในชีวิตประจ าวัน เด็กยิ่ง
เรียนดี มีวินัย ก็ถือโอกาสนี้เรียนเสริม ค้นหาเทคนิคการเรียนรู้วิชาต่างๆ  โดยเฉพาะการ
พัฒนาภาษาอังกฤษในทุกระดับ และท่ีส าคัญชั้น ม. 1-2  ที่ต้องเตรียมตัวส าหรับ IELTS 
และการสอบชิงทุนอ่ืนๆ จึงไม่ควรต้องไปกวดวิชาที่อ่ืน เด็กเรียนปานกลางและเรียน
อ่อน ซึ่งได้ท าความตกลงไว้เม่ือแรกรับว่าเด็กต้องผ่านกระบวนการของเราให้ครบ ไม่
ควรหยุดนาน หรือไปเรียนพิเศษภายนอก เพราะครูผู้สอนอยู่แล้ว ย่อมรู้พฤติกรรม
และภูมิหลังการเรียนของนักเรียนดี จะสามารถเร่งรัดได้ตรงจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นช่วงปิดภาคเรียน คือโอกาสการได้เกิดทั้งการเป็นผู้น า และการเรียนรู้
อย่างอิสระ ทีต่้องเรียนซ่อม ทบทวน จัดระเบียบความรู้  เพ่ือให้เรียนทันกับเนื้อหาตาม
หลักสูตรในปีการศึกษาใหม ่ 
 

   ซ่ึงปีนีโ้รงเรียนฯจัดคอร์ส เพิ่มเติม อาทิ คอร์ส IT ด้าน Microcontrollers 
ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแห่งอนาคตโดยแท้  ที่ใช้ในการควบคุมการท างานของระบบไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่น่าสนใจและเหมาะสมยิ่งกับนักเรียนระดับมัธยมฯ และ
โปรแกรมดนตรีส าหรับเป็นดุจอาภรณ์ประดับกายท่ีเด็กๆ ควรใช้เวลาในช่วงดังกล่าว
ก็จะเป็นประโยชน์ยิ่ง 
 
  Pre-Summer  เปิดสอนตั้งแต่วันที่ 14  - 25  มีนาคม   หยุดเสาร์-
อาทิตย์  ส าหรับนักเรียนที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะหยุดนานแล้วลืม ต้องเรียน
ซ้ า ย้ าทวนเป็นประจ า ตลอดเวลา  อัตราค่าเรียน  ระดับอนุบาล  2,000.- (รวม
อาหารกลางวัน)  และระดับประถม – มัธยม  1,500 บาท (เรียน 08.30-15.00) ใน
วิชาหลัก และว่ายน้ า อัตรานี้ไม่รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง  นักเรียนที่ตอ้งอยู่
ประจ า เพิ่มอีก   2,000  บาท   
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  Summer Camp เปิดสอน ระหว่าง วันที่ 28 มีนาคม  – 29  เมษายน  
หยุดช่วงสงกรานต์ 11-15 เมษายน 2559  อัตราค่าเรียน ตามโบร์ชัวร์ที่แนบ  ขอความ
ร่วมมือผู้ปกครองได้รักษาสิทธิ์ด้วยการจอง(ช าระเงิน) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันแรกของ
แคมเปญ จักขอบคุณยิ่ง  เพ่ือให้เด็กของเราได้ใช้สิทธิ์ก่อน เพราะโรงเรียนฯเปิดรับเด็ก
จากภายนอกด้วย และรับทั้งโครงการเพียง ๑๕๐ คนเท่านั้น  ขอให้รีบจอง เพราะเต็มทุก
ปี  
 ทั้ง Pre-Summer  ทัศนศึกษา  และ Summer Course เปิดจอง(พร้อมช าระ
เงิน) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จองตามสิทธิ์วันนี้-วันแรกของแคมเปญ รับเสื้อ ฟรี 1 ตัว 
 

 ทั้งนีห้ากถามถึงวันหยุดพักเด็กจะได้พัก 3 ช่วงคือ ช่วงต้นเดือนมีนาคม  ช่วง
สงกรานต์  และก่อนเปิดเรียน   ซึ่งก็น่าจะเพียงพอ  หากให้หยุดยาวนานย่อมมีปัญหา 
“ลืมสนิท” เมื่อเปิดภาคเรียน   
 

 การช าระค่าธรรมเนียมการเรียนปีการศึกษา 2559 
 

ฝ่ายการเงินได้ก าหนดช าระค่าธรรมเนียมการเรียนส าหรับภาคเรียนที่  1          
ปีการศึกษา 2559  ตั้งแต่วันที่   24 – 29 ก.พ.. (เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งธีรธาดา     
สมอแข และ ปฐมวัย ก็ขอความกรุณาผู้ปกครองได้ด าเนินการตามก าหนดเวลาด้วย 
รายละเอียดตามที่แนบ เช่นเดียวกันส าหรับที่ “กลัวลืม”    ก็สามารถช าระได้ตั้งแต่บัดนี้  
หรือจะสั่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม “โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก” ลงวันที่ล่วงหน้าในวันที่
ก าหนด ก็จะสะดวกดี  

และขอเรียนชี้แจงล่วงหน้าด้วยว่าหากเลยก าหนดเวลาฝ่ายการเงินจ าเป็นต้อง
ทวงถามตามหน้าที ่  ซึ่งอาจท าให้ท่านหงุดหงิดร าคาญใจ ก็ขอได้รับความเข้าใจด้วย 
เพราะเราจ าเป็นต้องท างานให้เสร็จเป็นเรื่องๆ หวังว่าคงได้รับความเข้าใจจากผู้ปกครอง
ทุกท่านเช่นเคย  
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  การประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนทั้ง 2 โรงเรียนฯ    ส าหรับปี
การศึกษานี้จะจัดประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนธีรธาดา  พิษณุโลก  
ตามก าหนดการดังนี้ 
 

  ผู้ปกครองนักเรียนที่จะขึ้นชั้น   อนุบาล 1 , ประถม 1 ,  มัธยม 1        
และผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ทุกชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559  ประชุมวันอาทิตย์ที่    
1  พ.ค. 59  เวลา  08.30 – 11.00 น.  ส าหรับเด็กอนุบาลและประถมต้นฯ ขอร้องว่า
ไม่ควรน าเด็กมาเพราะจะรบกวนผู้ปกครองท่านอ่ืน และไม่มีครูดูแล เพราะเราต้องการ
ให้ครูเข้าร่วมฟัง เพ่ือรับทราบความคาดหวังโดยตรงจากผู้ปกครองด้วย 

 

 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจ า   ก าหนดวันอาทิตย์ที่   15  
พฤษภาคม  2559   เวลา  14.00  น. ณ  ห้องประชุมโรงเรียนฯ  ขอความร่วมมือได้
ร่วมประชุมตรงเวลา พร้อมส่งนักเรียนเข้าหอพักด้วย 

 

 ก าหนดเปิดภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  คือ วันจันทร์ที่ 16 
พฤษภาคม 2559   
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 2. ข่าวจากฝ่ายวิชาการ 

  
 การสอบวัดระดับความรู้ระดับประเทศ O-NET ระดับชั้น 

ประถม 6  และช้ันมัธยม 3  ก าหนดการสอบตามตารางท่ีแนบ 

  การสอบภาคปฏิบัติที่ประเมินตามสภาพจริง  เริ่มตั้งแต่    
ต้นมกราคม และจะเสร็จสิ้น กลางเดือน กุมภาพันธ์นี้  และขอย้ าเตือนเรื่องการ
สอบการพูดทางโทรศัพท์ ขอให้ย้ าเตือนนักเรียนด้วย นักเรียนตั้งแต่ ป. 3 ขึ้นไป จะได้รับ
รายละเอียดทุกด้านจากครูผู้สอนแล้ว  ขอความกรุณาสอบถามจากเด็กด้วย  เด็กต้องไม่มี
ค าแก้ตัวว่าไม่ทราบ ไม่รู้เวลาและเบอร์โทรศัพท์ของครู  และเมื่อถึงเวลาสอบท่านเพียง
ให้เด็กยืมโทรศัพท์และฟังเด็กพูดด้วยโดยไม่ต้องช่วยเหลือเช่นต่อโทรศัพท์ให้เป็นต้น  

 
 ก าหนดการสอบปลายภาค  : ผู้ปกครองทุกระดับ ส่ง – รับ 

นักเรียน ตามเวลาปกต ิ  และเด็กควรได้ฝึกฝนหนา้ท่ี ความรับผิดชอบในการ
เรียนด้วยตนเองให้มากท่ีสุด   

   ระดับประถม  1 - 6    วันที่  25 - 26   กุมภาพันธ์  2559      

   ระดับมัธยม 1 - 3      วันที่  24 - 26   กุมภาพันธ์  2559 

  ส่วนระดับอนุบาลทั้งสองแห่งได้ประเมินทุกด้านอย่างสม่ าเสมอ
ตลอดมา จึงไม่มีการสอบปลายภาค  พร้อมแจกผลงานและ ซีดี ประกอบผลงานและ
กิจกรรมการเรียนการสอน  ได้ในวันสุดท้ายของการเรียน   

 นักเรียนอนุบาล 3  ที่จะข้ึน ป.1   กรุณามารับหนังสือตามก าหนดที่
แจ้งด้วย 
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 ปิดภาคเรียน   ตั้งแต่วันที่  27  กุมภาพันธ์  เป็นต้นไป  
 

 ก าหนดรับผลการเรียน, พบครู-หัวหน้าระดับ, รับหนังสือเรียน 
(ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องตามรายการหนังสือ แล้วถ่ายเอกสารเก็บส าเนา
รายการหนังสือไว้ คืนตัวจริงให้ครู) จ าหน่ายชุดพละ – กระเป๋าเป้    โดยขอให้ท่าน
ได้มาตรงตามเวลานัดหมาย  พร้อมเด็กแต่งกายชุดนักเรียน  เพ่ือให้ระดับหัวหน้าได้พบ
และชี้แจงท่านได้ทุกชั้นเรียน ตลอดจนนัดแนะขอความร่วมมือในช่วงปิดภาคเรียนที่เด็ก
ต้องปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญมากโดยพบกัน ณ ห้องเรียนของนักเรียน  ตามตาราง
ดังนี้ 

 ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม  2559   
 

 เวลา 08.00 – 09.30 น.        ชั้น อนุบาล 3 ขึ้น ประถม 1   
ชั้น ประถม 1 ขึ้น ประถม 2   
ชั้น ประถม 2 ขึ้น ประถม 3   
ชั้น ประถม 3 ขึ้น ประถม 4 

   

 เวลา 10.00 – 11.30 น. ชั้น ประถม 4 ขึ้น ประถม 5   
ชั้น ประถม 5 ขึ้น ประถม 6   
ชั้น มัธยม 1  ขึ้น มัธยม 2   
ชั้น มัธยม 2 ขึ้น มัธยม 3  

 
 

เฉพาะนักเรียน ชั้น ประถม 6  และ มัธยม 3  ต้องรอผลคะแนน  O-Net  จึง
ต้องมารับผลการเรียน ในวันที่  1  เมษายน  2559   เวลา  09.00 – 10.00 น. 
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 การบ้านช่วงปิดภาคเรียน คุณครูประจ าระดบั จะสั่งการบ้านให้
นักเรียน โดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ และการบ้านจาก www.teeratadakm.net จึงขอให้
ผู้ปกครองนักเรียนได้ก าหนดกติกาเวลาให้นักเรียนท าอย่างสม่ าเสมอ  (โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการบ้านอ่านและการจัดเตรียม/สะสาง แฟ้มสะสมงานในส่วนของการจัดประวัติ
ส่วนบุคคลและเกียรติบัตรต่างๆ ซึ่งต้องเสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียน ) 

 

 การอ่านหนังสือนอกเวลา ช่วงปิดภาคเรียนคือโอกาสทองของเด็กท่ีจะ
ได้ใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาที่ตนชื่นชอบและจินตนาการไปกับตัวอักษรที่งดงาม 
มาร่วมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับลูกหลานด้วยการอ่านหนังสือนอกเวลากันเถอะ ครูได้
แจ้งรายชื่อหนังสือที่เหมาะกับเด็กแต่ละวัยให้แล้ว  แต่หากจ าไม่ได้ก็เลือกหนังสือท่ีชอบ
ตามอัธยาศัย 

 

 การฝึกฝนทักษะการฟัง และการแสดงออกต่อสาธารณะ  คือสิ่ง
สะท้อนการอบรมบ่มเพาะของผู้ใหญ่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียนฯ ที่ต้อง
ร่วมกันบ่มเพาะแต่เยาว์วัย  การรู้จักการควรไม่ควรและการรู้จักกาลเทศะจึงเป็นสิ่งที่เรา
จะปล่อยปะละเลยไม่ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่รู้จักฟังคือการขาดโอกาสการเรียนรู้  
และส่งผลถึงการสื่อความ  การคิดวิเคราะห์ของเด็กท่ีเป็นปัญหาอยู่ในทุกวันนี้ 

 
 
 

 
 

 

http://www.teeratadakm.net/
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 กรณีที่เด็กไปท่องเที่ยวควรให้เด็กบันทึกสิ่งที่ได้พบเห็น   เพ่ือฝึก
ทักษะการสังเกต  ฝึกทักษะการประมวลความรู้สู่การสื่อความเป็นภาษาเขียน เพราะ
ปัจจุบันเด็กมักใช้ภาษาพูดในการเขียน  และใช้ภาษาเขียนในเวลาพูด เด็กจึงต้องรับ
การฝึกฝนทุกเวลา ทุกสถานการณ์ที่มีโอกาส  และเมื่ออยู่บ้านควรได้รับการฝึกฝนเรื่อง
งานบ้านและงานครัวด้วย เพื่อฝึกนิสัยละเอียดอ่อน สังเกต  ประหยัด และเห็นใจผู้อ่ืน ไม่
ควรปล่อยให้เด็กอยู่กับเกมและหน้าจอทีวีตลอดเวลา เช่นเดียวกับหนังสืออ่านเล่นขอให้
ผู้ปกครองร่วมคัดสรรด้วย  เพราะเด็กวัยประถมปลาย และมัธยม ชอบซื้อหนังสือวัยรุ่นที่
อ่านแล้วไม่สร้างสรรค์และไม่ประเทืองปัญญา อีกทั้งไม่ได้อรรถรส  และอักขระวิธีที่
ถูกต้อง เช่น หนั งสือเลียนแบบของเกาหลีและญี่ ปุ่ นที่มี เนื้ อหาลามก อนาจาร        
ขอให้ผู้ปกครองได้เข้มงวดด้วย  ส่วนนักเรียนตั้งแต่ ป.3  ขึ้นไป ขอให้ผู้ปกครอง
ตรวจสอบการอ่านหนังสือ  2 ภาษาคือ ไทย – อังกฤษ ให้ด้วย  ถ้าพบว่าอ่านไม่ได้ 
กรุณาแจ้งฝ่ายบริหารทันที   จักเป็นพระคุณยิ่ง 

 

  หากผู้ปกครองมีความสงสัยเกี่ยวกับปริมาณ หรือคุณภาพของการบ้านกรุณา
สอบถามได้ที่ฝ่ายบริหาร  เพ่ือช่วยกันตรวจสอบไปในตัว  เพราะการบ้านที่พอเหมาะคือ
เครื่องมือในการฝึกความรับผิดชอบและช่วยทบทวนความรู้ของเด็ก  
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   3. ข่าวจากฝ่ายปกครอง/กิจกรรม 
 
 การน าหมากฝรั่งเข้ามาในโรงเรียนฯ  โรงเรียนฯ ไม่อนุญาตให้บุตร-

หลานของท่านน าขนมกรุบกรอบและหมากฝรั่งเข้ามาในโรงเรียนฯ ซึ่งจะพบในระดับ
มัธยมฯ จึงขอให้ท่านได้ตรวจสอบก่อนส่งนักเรียนด้วย 

 การอบรมบ่มเพาะเรื่องมารยาทพื้นฐานและจริยธรรมตลอดจนทักษะ
ชีวิตในวัยต้น  เป็นเรื่องจ าเป็นทั้งที่บ้านและโรงเรียนฯ ต้องร่วมมือกันบ่มเพาะแต่
เยาว์วัย  จากประสบการณ์ เราพบว่าเด็กหลายคนที่ถูกเลี้ยงดูแบบตามใจ รับการปกป้อง
จนเกินเหตุโดยไม่ถูกขัดเกลาแต่เยาว์วัย  ทั้งความมีน้ าใจ มารยาทพ้ืนฐาน ความ
รับผิดชอบ การรู้จักเห็นใจผู้อื่น การฝึกท างานที่เหมาะสมตามวัย เมื่อเติบโตระดับมัธยมฯ 
จะเป็นเด็กขี้เกียจ หยาบคาย เห็นแก่ตัว แก้ตัวทุกเรื่อง โทษแต่ผู้อ่ืน ไม่รู้หน้าที่ตนเอง  
สร้างปัญหา  เป็นที่น่าเอือมระอา  ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและเสียใจยิ่ง ซึ่งเราจึงไม่ควร
ให้มีคุณลักษณะเช่นนี้กับลูก-หลานของเรา เช่นในข่าวทันตแพทย์หนีทุน ซึ่งก็คงมุ่งเรียน
วิชาหนังสือเพียงอย่างเดียวนั่นเอง 

 

 การเลือกตั้งสภานักเรียน ก าหนดเลือกตั้งวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2559 โดยจะเลือกตัวแทนมาจากแต่ละบ้าน แต่ละชั้นเรียนตั้งแต่ ป.3 เป็นต้นไป เพ่ือ
ร่วมฝึกความเป็นผู้น าและเรียนรู้ประชาธิปไตยท่ีเป็นสากล  ฝึกทักษะการท างานร่วมกัน
ในสภานักเรียนในปีการศึกษา 2559 

 ก าหนดเข้าค่ายปรับสภาพนักเรียนมัธยม 1 – 3  วันที ่  30  เมษายน  - 1  
พฤษภาคม  2559    กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่มีความจ าเป็น และส าคัญมาก
ส าหรับเด็กวัยรุ่นที่ต้องมาอยู่ร่วมกัน จึงก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมปรับสภาพ   ขอความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองได้ส่งเด็กทุกคนเข้าร่วม ตามวันและเวลาทุกคนด้วย เด็กใหม่จะ
ได้รับการติดต่อจากรุ่นพ่ีหัวหน้ากลุ่มผ่าน Social Network 
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4. ข่าวจากฝ่ายแนะแนวศึกษาต่างประเทศ 
 
 ค่ายต่างประเทศ   
 

 Kerikeri ประเทศนิวซีแลนด์  วันที่ 5 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ขอเชิญ
ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมพร้อมนักเรียน  ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 15.00 
น. ณ ห้องประชุมเล็ก   

 
 
 

5.  ข่าวจากฝ่ายนักเรียนประจ า   
 

  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โรงเรียนฯ ขอย้ าว่าโรงเรียนฯ ยังคงเน้นเรื่อง
ระเบียบ วินัย การรู้จักเสียสละและมีน้ าใจในการอยู่ร่วมกันเช่นเดิม  นักเรียนหญิงควร
ตัดผมสั้นเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้ามาอยู่ประจ า  
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6. ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์   
 

   

การรับสมัครนักเรียนปีนี้  ส าหรับผู้สนใจที่รู้จักกับผู้ปกครองขอให้เร่งติดต่อด่วน 
ส่วนก าหนดการต่าง ๆ ตรวจสอบได้ท่ีปกหลัง หรือเช็คได้ท่ี www.teeratada.ac.th 

 

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของโรงเรียนฯ และเว็บไซด์ท่ีลิงค์ เช่น Youtube  ซ่ึง
นักเรียนได้น าภาพกิจกรรมของตนขึ้นไปเกาะไว้อย่างหลากหลาย  นับเป็นการเรียนรู้
หลักการประชาสัมพันธ์ของเด็กยุคใหม่โดยแท้ แต่ขณะเดียวกันหากผู้ปกครองเข้าชมแล้ว
พบภาพกิจกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสม ขอความกรุณาแจ้งโรงเรียนฯ ด้วย จักขอบคุณ
ยิ่ง  

 

Cambridge  College (Thailand) ก าลังเปิดรับสมัครนักเรียนทั้งไป-กลับ 
และประจ า  ที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป เข้าศึกษาต่อในระดับ Year 7  จบชั้น ป.5 หรือ ป.6   
และอายุ 14  ปีขึ้นไป เข้าศึกษาต่อในระดับ Year 10  จบชั้น ม.2 หรือ ม. 3  เพ่ือเข้า
เรียนคอร์สเตรียมพร้อมในเดือนเมษายน  และเปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนกันยายนนี้  
รายละเอียดต่างๆ ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก www.camcoll.asia และ  Link  
www.camre.ac.uk  หรือ   089-6849126 , 055-223925 

 

เฉพาะนักเรียนธีรธาดาฯ ที่ประสงค์จะสอบเข้า ก าหนดสอบวันที่  4  กุมภาพันธ์  
2559   โดยการสอบครั้งแรกตามที่ก าหนดนี้จะได้รับการยกเว้นค่าสมัครสอบ  2,500.-  

 

เปิดสอน 2 สาขา คือ IGCSE ( สายวิทย์-คณิตฯ) ส าหรับผู้มีความประสงค์จะ
เรียนต่อสายแพทย์ วิศวกรรม และวิทยาศาตร์อ่ืนๆ  และสาย Business  จะรับจ านวน
จ ากัด   ขอความกรุณาผู้ปกครองได้ประชาสัมพันธ์ต่อให้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

 
 
 

 

 

http://www.teeratada.ac.th/
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7. ข่าวจากธีรธาดาปฐมวัยฯ 

 
 

 Teeratada  Summer Link 2016  โร ง เรี ย น ธี ร ธ าด า
ปฐมวัยฯ  เปิดเป็น 2 ช่วง  คือ มีนาคม  และ เมษายน   ดังนี้ 

 

ช่วงที่ 1  วันที่   7  – 25  มีนาคม  2559   อัตรา  3,000.-   
ช่วงที่ 2  วันที่  28  มีนาคม -  29  เมษายน  2559   
(ตามโบว์ชัวร ์ที่แนบ) 

 
 
 

    พบกันใหม่ ปีการศึกษาหนา้         

 “See you next school year” 
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ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 
กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม  2559 

วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
กุมภาพันธ์ 
5 ก.พ. 59 

 
กิจกรรมวันภาษาจีน (เทศกาลตรุษจีน) 
  เวลา 08.30 – 10.30 น. 

 
ร่วมแต่งกายสไตล์จีน 

8 ก.พ. 59 สอบ MOCK IELTS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

22 ก.พ. 59 หยุด  วันมาฆบูชา  

ตั้งแต่วันนี้ – 2 มี.ค. 59  
เปิดจองคอร์ส Teeratada Summer Link  2016 

วันนี้ - 29 ก.พ.59 รับฟรีเสื้อยืด  
Summer 
1 – 2 มี.ค. ไม่แถมเสื้อยืด Summer 

24 – 29 ก.พ. 59 ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2559  

24 – 26 ก.พ. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับมัธยม (ม.1 – ม.3) ทุกระดับชั้นสอบเสร็จปิดภาคเรียน 
นักเรียนอนุบาล ไม่มีสอบข้อเขียน 25 – 26 ก.พ. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับประถม (ป.1 – ป.6) 

26 ก.พ. 59 ประชุมผู้ปกครองค่ายทัศนศึกษาต่างประเทศ – Kerikeri, NZ  เวลา 15.00 น. 

27 ก.พ. 59 การทดสอบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
 เฉพาะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
สถานท่ีสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 

27 – 28 ก.พ. 59 การทดสอบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
 เฉพาะ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
สถานที่สอบ ณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 

มีนาคม 
5 มี.ค. – 1 เม.ย. 59 

 
ค่ายทัศนศึกษาต่างประเทศ – Kerikeri, NZ 

5 มี.ค.59 เวลา 14.00 น. 
พร้อมกันที่สนามบิน 

12 มี.ค. 59 รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 /2558  ตามตารางเวลา  

14 – 25 มี.ค. 59 เปิดเรียน Pre-Summer                                              

เมษายน 
28 มี.ค. – 29 เม.ย. 59 

เปิดเรียน Teeratada Summer Link  2016  
(ไม่หยุดวันจักรี) 

นักเรียนประจ าส่งเข้าหอพักเช้า 
 28 มี.ค.59 

11 – 15 เม.ย. 59 หยุด วันสงกรานต์  

พฤษภาคม 
30 เม.ย. – 1 พ.ค.59 

 
เข้าค่ายปรับสภาพนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 

 
นักเรียนมัธยมทุกคน 

1 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทั้ง 2 โรงเรียน และผู้ปกครอง
นักเรียนชั้น อ.1, ป.1 และ ม. 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนธีรธาดา 
พิษณุโลก 

เวลา 08.30 – 11.00 น. 

15 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจ าพร้อมส่งนักเรียนเข้าหอพัก เวลา 14.00 น. 

16 พ.ค. 59 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558  

หมายเหต ุ ก าหนดการล่วงหน้าบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 กรณุาตรวจสอบจากบอกกล่าวเล่าขาน ฉบับสุดท้าย   www.teeratada.ac.th   

    E-mail: teeratada06@gmail.com   Line ID : teeratada_school 

http://www.teeratada.ac.th/
mailto:teeratada06@gmail.com

