
                       โรงเรียนเทพนารี   Thepnaree  School  http://www.thepnaree.com/mis/ ,www.facebook.com/ThepnareePhrae 

                          ๔๔๙  หมู่ท่ี ๓  ยนัตรกิจโกศล  ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่  ๕๔๑๓๐  โทร.๐ ๕๔๕๔ ๑๗๔๐ โทรสาร.๐ ๕๔๕๔ ๔๘๒๗  
                           449 Yantarakitkosol  Rd. M. 3  T.Sungmen,Sungmen,Phrae 54130 Thailand. Tel. 0 5454 1740 Fax.0 5454 4827 
 

17 พฤษภาคม 2563 

เร่ือง นัดหมายการติดต่อช่วงปิดเรียน 

เรียน ผู้ปกครอง นักเรียนทุกระดับชั้น 

ตามที่โรงเรียนปิดตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและจะเปิดเรียนในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 
เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ปกครองและนักเรียนจึงนัดหมายดังนี้ 

1. นักเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และแผนกสองภาษา ติดต่อครูประจำชั้น
เพื่อรับหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน ณ ห้องเรียนของนักเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 
เป็นต้นไป 

2. นักเรียนทุกระดับชั้น สามารถเข้าพบครูผู้สอนที่โรงเรียน ณ ห้องเรียนของนักเรียน เวลา 08.00 น. ถึง 
เวลา 16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เข้าพบเพื่อปรึกษาในเนื้อหาการเรียน ผู้ปกครองเข้าพบเพื่อปรึกษาด้านการ
สอนลูก ติดต่อส่งงานแบบฝึกหัด และรับงานแบบฝึกหัดกลับไปทำที่บ้าน 

3. การเรียนออนไลน์ ลูกจะสนใจเรียนมากหรือน้อย หรือไม่เรียนเลย ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลใจ เพราะเป็น
การเรียนเสริมช่วงปิดเรียนเท่านั้น เปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ครูจะเร่ิมการสอนใหม่ทั้งหมด 

4. การเรียนรู้ของนักเรียนสามารถเรียนได้อย่างหลากหลาย การเรียนรู้ในระบบคือการเรียนรู้ในโรงเรียน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ การเรียนรู้ตามอัธยาศัยคือการเรียนรู้ตามที่นักเรียนอยากจะเรียน การเล่นก็เป็น
การเรียนรู้ การท่องเที่ยว การทำงานบ้าน การช่วยคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพ ล้วนแต่เป็นการเรียนทั้งสิ้น 

5. ปิดเรียนช่วงเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน นักเรียนยังมีเวลาเรียนครบเหมือนเดิม  เพราะขยาย
เวลาเรียนไปในเดือนตุลาคม และในเดือนเมษายน ดังนั้นผู้ปกครองสบายใจได้ ลูกมีเวลาเรียนครบและเนื้อหาวิชาก็
ได้เรียนครบเพราะ มีเวลาเรียนเพียงพอ ดังนั้นช่วงปิดเรียนนานๆ เป็นโอกาสอันดีที่ผู้ปกครองอยากให้ลูกรู้อะไร 
ช่วยอะไร และอยากให้ลูกทำอะไรเป็น เราสมารถสอนลูกได้ตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการ ลูกเป็นคนเก่งอย่าง
หลากหลายผู้ปกครองสร้างได้ โรงเรียนเทพนารีขอให้กำลังใจท่านผู้ปกครองทุกท่าน 

6. เชิญผู้ปกครองเข้าพบติดต่อฝ่ายงานทุกฝ่าย หรือติดต่อที่ สำนักงานโรงเรียนเทพนารี  

โทร 054-541740 หรือ Line ID:thepnaree449 และขอความร่วมมือมายังท่านผู้ปกครอง นักเรียน ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

( นางสุกานดา   พันธุ์นิติพงศ์ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี 



   โรงเรียนเทพนารี   Thepnaree  School  http://www.thepnaree.ac.th ,www.facebook.com/ThepnareePhrae 
๔๔๙ หมู่ที่ ๓  ยนัตรกิจโกศล  ต.สูงเม่น  อ.สูงเม่น จ.แพร่  ๕๔๑๓๐  โทร.๐ ๕๔๕๔ ๑๗๔๐ โทรสาร.๐ ๕๔๕๔ ๔๘๒๗ 

   449 Yantarakitkosol  Rd.  M. 3  T.Sungmen, Sungmen,Phrae  54130  Thailand.   Tel. 0 5454 1740   Fax.0 5454 4827 
 

6   พฤษภาคม  2563 
 

เรียน ท่านผูป้กครองนกัเรียนทุกระดบัชั้น 

  ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้สถานศึกษา
ในสงักดัและในก ากบัของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนดว้ยเหตุพิเศษตามมาตรการป้องกนัการติดเช้ือโค
วิด-19 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงก าหนดขยายเวลาการปิดเทอม โดยจะเปิด
เทอมภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  ใน วนัพุธท่ี 1 กรกฎาคม 2563 นั้น  
โรงเรียนจึงน าเรียนแนวทางปฏิบติัของโรงเรียนเทพนารี มายงัท่านผูป้กครอง ดงัน้ี 

1.  แจง้เปล่ียนการรับสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียน จากการนดัหมายท่านผูป้กครองทุกระดบัชั้นรับ
สมุดรายงานประจ าตวันกัเรียนวนัเสาร์ท่ี  9  พฤษภาคม 2563  ณ  โรงเรียนเทพนารี เปล่ียนเป็นการ
เข้าดูผลการเรียน ในระบบออนไลน์บนเว็บไซต์โรงเรียนเทพนารี www.thepnaree.com  ในวนั
เสาร์ท่ี  9  พฤษภาคม  2563  เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป ส าหรับเอกสารฉบบัจริง โรงเรียนจะมอบ
ให้กบันกัเรียน ในวนัพุธท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

2. ฝ่ายงานธุรการโรงเรียนเทพนารี เปิดบริการผู้ปกครองนักเรียนในการสมัครนักเรียนใหม่  
ลงทะเบียนช าระเงินค่าเทอมนกัเรียน ขายอุปกรณ์–ชุดนกัเรียน–หนงัสือเรียน และเชิญผูป้กครอง
รับเงินอุดหนุนเป็นเงินสดค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าชุดนกัเรียน  เปิดบริการทุกวนัตั้งแต่ เวลา 
08.00 น. – เวลา 16.00 น.  ขอความร่วมมือท่านผูป้กครองโปรดสวมใส่หนา้กากอนามยั  รับการวดั
อุณหภูมิร่างกาย  ลา้งมือดว้ยเจลลา้งมืออนามยั และเวน้ระยะห่างทางสงัคม 

3. การจัดการเรียนการสอนดว้ยระบบออนไลน์ให้กบันักเรียนระดบัอนุบาล  ระดบัประถมศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษา และแผนกสองภาษา BILINGUAL  PROGRAM   บนเวบ็ไซตโ์รงเรียนเทพนารี  
เพ่ือสอนซ่อมเสริมการเรียนให้กบันกัเรียนในระหว่างปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม และเดือน
มิถุนายน 2563   เรียนเชิญผูป้กครองและนกัเรียนเขา้เรียนท่ีเว็บไซต์  www.thepnaree.com  การ
เรียนดว้ยระบบออนไลน์ของโรงเรียนเทพนารี  คุณครูผูส้อนและฝ่ายงานวิชาการมีการตรวจผล
การเรียนและบนัทึกเวลาเขา้เรียนของนกัเรียนทุกคน  ทุกระดบัชั้น  เพ่ือน าผลการเขา้เรียน เวลา
เรียน  เน้ือหาวิชา และความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนมาวิเคราะห์ เพ่ือท าการทดสอบ
ความรู้ ความเขา้ใจในแต่ละวิชาของนกัเรียน  โดยจะท าการทดสอบก่อนเรียนระหว่างวนัท่ี 1 – 3  
กรกฎาคม  2563   เพ่ือน าผลการทดสอบไปเป็นจุดเน้นในการสอนนักเรียนเป็นรายกลุ่มและ
รายบุคคล  เพ่ือให้นกัเรียนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจตามหลกัสูตรอยา่งมีคุณภาพ 

http://www.thepnaree.com/
http://www.thepnaree.com/
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4. การจดัการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ขณะน้ี  ฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนเทพนารี ทุกระดบัชั้นได้
พฒันา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Learning Management System ( LMS ) เป็น
การจดัการเรียนการสอนตาม  Platform ของโรงเรียนเทพนารี  ซ่ึงจะตรงกบัเน้ือหารายวิชาและ
เป้าหมายคุณภาพตามท่ีโรงเรียนเทพนารีก าหนดไว ้ถ้าจัดท ารูปแบบการจดัการเรียนการสอน
ออนไลน์ Learning Management System ( LMS )  เรียบร้อยแล้วทางโรงเรียนจะออนไลน์ให้
นกัเรียน เรียนต่อไป 

5. โรงเรียนจะเปิดเรียนในวนัพุธท่ี  1  กรกฎาคม 2563  (หากรัฐบาลไม่ประกาศเปล่ียนแปลง)  และ
โรงเรียนไดเ้ตรียมมาตรการป้องกนัการติดเช้ือโควิด-19 ดงัน้ี 

5.1 ท าความสะอาดห้องเรียนและห้องประกอบการเรียนดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ 
5.2 จดัเคร่ืองวดัอุณหภูมิร่างกายบุคลากรและนกัเรียนโดยตรวจวดัอุณหภูมินกัเรียนครบ

ทุกคนอยา่งทัว่ถึง 
5.3 บุคลากรและนกัเรียนทุกคนสวมใส่หนา้กากอนามยั 
5.4 บุคลากรและนกัเรียนจะไดล้า้งมือดว้ยเจลลา้งมืออนามยั 
5.5 จดัการนัง่เวน้ระยะห่างทางสงัคมทุกห้องเรียน  ตลอดถึงการต่อคิวซ้ืออาหาร หรือต่อ

คิวติดต่อทุกอยา่งในโรงเรียน 
5.6 ก าหนดการส่ง การรับนกัเรียนเพ่ือป้องกนับุคคลภายนอกใชพ้ื้นท่ีร่วมกบันกัเรียน 

       6. ท่านผูป้กครองประสงค์ทราบขอ้มูลเพ่ิมเติม เชิญท่านติดต่อท่ี เบอร์โทร 054-541740 , Line ID : 
thepnaree449 , Email : Thepnaree.school@hotmail.com 
 

                      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
(นางสุกานดา   พนัธ์ุนิติพงศ)์ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนเทพนารี 

 

mailto:Thepnaree.school@hotmail.com

