
ท่ี. ๐๑๗/๒๕๕๘ 

       ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

เร่ือง   การเปดเรียนภาคตนปการศึกษา ๒๕๕๘ 

เรียน   ทานผูปกครอง 

ส่ิงที่สงมาดวย     ๑. สําเนาระเบียบโรงเรียนฯ วาดวยคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
  ๒. ประวัตินักเรียน 
  ๓. กิจกรรม After School 
 
     โรงเรียนขอตอนรับนักเรียนทุกคนกลับสูโรงเรียน และขอตอนรับนักเรียนใหมทุกคนเขามาสู
ครอบครัวสาธิตพัฒนาดวยความยินดียิ่ง ตลอดระยะเวลาของการปดเรียนภาคปลาย ๒ เดือน นักเรียนคงไดใชเวลาศึกษา
เรียนรู และไดรับประสบการณท่ีแตกตางกัน  หวังวานักเรียนจะไดนําส่ิงที่ไดเรียนรูมารวมแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ 
เพื่อขยายความรูท้ังเชิงลึกและกวางตอไป ในสวนของโรงเรียนไดมีการปรับปรุงสนาม แปลงเกษตรและอื่นๆ เพื่อ
เตรียมพรอมใชงานในการเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนตอไป    สวนครูไดเปดทํางานมาตั้งแตวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
โดยโรงเรียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหครูทุกระดับชั้น จัดทําอุปกรณ ส่ือตางๆ และเตรียมความพรอมหองเรียนกอน
เปดภาคเรียน พรอมกันน้ีโรงเรียนขอแจงเร่ืองตางๆ ท่ีเก่ียวของและตองการความรวมมือจากทานผูปกครอง ดังน้ี 

 ๑. การรับ – สงนักเรียนและการสแกนบัตรประจําตัวนักเรียน 
      ในปการศึกษา ๒๕๕๘ มีจํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนไดดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัว

ใหมใหนักเรียนใหมทุกคนเรียบรอยแลว เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและการเก็บขอมูลที่ถูกตองเปนปจจุบันของ
โรงเรียน นักเรียนทุกคนตองสแกนบัตรประจําตัวนักเรียนทุกวันเมื่อมาถึงโรงเรียน และสแกนบัตรเมื่อออกจาก
โรงเรียน โดยมีข้ันตอนการใชบัตรและการสแกนบัตรตามที่ผูปกครองไดแสดงความจํานงไว ดังน้ี 

(๑) นักเรียนชั้นอนุบาลและป. ๑ ถงึ ป. ๓ ใหผูปกครองเขามารับดวยตนเองและทําการสแกน
บัตรของผูปกครองคูกันกับบัตรของนักเรียน  

                             (๒)   นักเรียนชั้น ป. ๑ ถึง ม. ๖ ท่ีข้ึนรถโรงเรียนสามารถสแกนบัตรกลับบานเองได  
                             (๓)   นักเรียน ชั้นป.๔ – ม. ๖ ท่ีจะเดินไปขึ้นรถผูปกครองซ่ึงจอดรอนอกบริเวณร้ัวโรงเรียน 

สามารถสแกนบัตรกลับบานไดเอง  
     (๔)  นักเรียน ชั้น ป.๔ – ม.๖ ท่ีผูปกครองมีความประสงคจะเขามารับนักเรียนดวยตนเอง  

      ตองทําการสแกนบัตรคูกับผูมารับ  
       ท้ังน้ีขอความรวมมือผูปกครองใหวางกระเปาไวขางตัวนักเรียนพรอมท่ีจะลงจากรถ หรือถือ 

กระเปาข้ึนรถโดยไมตองเปดทายรถ เพือ่ความรวดเร็วและลดปญหาเร่ืองการจราจรติดขัด 
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      ในกรณีท่ีฝนตก ขอใหผูปกครองวนรถเขามารับในโรงเรียนโดยวางปายช่ือนักเรียน (ขนาด A4)  
ท่ีโรงเรียนจัดทํา และไดแจกใหกับนักเรียนทุกคนวางไวหนารถ เพื่อใหครูผูดูแลความเรียบรอยประจําวันประกาศเรียก
นักเรียน ถาหากนักเรียนยังไมมา  ณ  บริเวณท่ีรอ ขอใหผูปกครองวนรถอีกรอบหน่ึง เพื่อความคลองตัวของ
การจราจร  

๒.การแกไขขอมูลทะเบียนประวัตินักเรียนใหเปนปจจุบัน 
           โรงเรียนมีความประสงคจะจัดเก็บขอมูลของนักเรียนใหเปนปจจุบัน  เพื่อความถูกตองและ
รวดเร็วของการนําขอมูลที่เก่ียวกับนักเรียนไปใชประโยชนในดานการจัดการเรียนการสอนและอื่น ๆ  จึงขอความ
รวมมือจากทานผูปกครองโปรดตรวจสอบ และแกไขทะเบียนประวัติของนักเรียนใหถูกตองรวมทั้งเพิ่มเติมขอมูลให
ครบถวนในแตละหัวขอ โดยใชหมึกสีแดงขีดฆาขอมูลเกาและแกไขขอมูลใหเปนปจจุบันพรอมท้ังเซ็นชื่อกํากับ และ
สงคืนครูประจําชั้น ภายในวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นี้ 

 ๓. การเขาแถวเคารพธงชาติและการสวดมนต 
    การเขาแถวเคารพธงชาติ และการสวดมนตเปนกิจกรรมที่นักเรียนทุกคนตองปฏิบัติตาม 

บทบาทหนาท่ีของพลเมืองไทยซ่ึงเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีโรงเรียนตองพัฒนาผูเรียนทุกคน จึงขอความ
รวมมือทานผูปกครองโปรดฝกนักเรียนใหมีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีดังกลาว โดยการมาโรงเรียนใหทัน 
เพื่อรวมกิจกรรมชวงเชาตามกําหนดเวลา ดังน้ี 

ระดับอนุบาล ระดับประถมศกึษา – มัธยมศึกษา
๗.๕๐ น. นักเรียนเตรียมตัวเคารพธงชาติ
                         ณ  บริเวณโถงอาคารอนุบาล 

๗.๕๐ น. นักเรียนเตรียมตัวเคารพธงชาติ
                         ณ  บริเวณสนามฟุตบอล 

๘.๐๐ น.   เคารพธงชาติ ๘.๐๐ น.  เคารพธงชาติ 
                        กิจกรรมเบิกบานยามเชา ๘.๑๐ น.            กิจกรรมโฮมรูม 
๘.๕๐ น.   เร่ิมกิจกรรมคาบแรก ๘.๓๐ น.  เร่ิมเรียนคาบแรก 

   ๔. การแตงกายวัน Sport Day 

       โรงเรียนกําหนดใหทุกวันพุธเปนวัน Sport Day ขอใหนักเรียนทุกคนแตงชุดพลศึกษามาจาก 
บาน หากนักเรียนตองเรียนพลศึกษาในวันอื่นๆ และวันพฤหสับดี โรงเรียนอนุโลมใหนักเรียนใสเส้ือกีฬาสีแทนได 
ฝายกิจการนักเรียนจะจัดกิจกรรมออกกําลังกายสลบักับการสวดมนตรวมกันทั้งโรงเรียน โดยเร่ิมต้ังแตวันพธุที ่๑๐ 
มถินุายน ๒๕๕๘ เปนตนไป 

 ๕. การแตงกายของนักเรียน 
      นักเรียนทุกคนตองแตงกายใหถูกตองตามแบบท่ีโรงเรยีนกําหนด  ตามรายละเอียดในคูมือ

นักเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๘ รวมทั้งอปุกรณตกแตง เชน โบวผูกผม ก๊ิบติดผม ขอใหใชสีสุภาพ ดํา นํ้าเงิน นํ้าตาล และขาว 
 ๖. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือและเนตรนารี) 

     โรงเรียนกําหนดใหนักเรียนทุกคนเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี โดยนักเรียนต้ังแตระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๒ เรียนวันจันทร ประถมศึกษาปท่ี ๓ – ๔ เรียนวันองัคาร สวนระดับประถมศึกษาปท่ี ๕ –  
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มัธยมศึกษาปท่ี ๓ เรียนวันพฤหัสบดี   นักเรียนตองแตงชุดลูกเสือ-เนตรนารี พรอมอุปกรณตกแตงใหครบถวน โดยซ้ือ
อุปกรณตกแตงไดท่ีหองสหกรณของโรงเรียน  

 ๗. การเขียนชือ่อุปกรณการเรียนและของใชสวนตัว 

         ใหนักเรียนเขียนชื่ออุปกรณการเรียน ชุดพลศึกษา รองเทา และสิ่งของท่ีเปนของใชสวนตัวทุกชิ้น 
เพื่อปองกันการสูญหายและฝกนิสัยความรับผิดชอบในการดูแลรักษาของใชของตนเองใหเปนนิสัย 

            ๘. หนังสือการตูน ของเลน ขนม ของมีคาอื่นๆ โทรศัพทมือถือและเคร่ืองมอืส่ือสารอื่นๆ 
     โรงเรียนไมอนุญาตใหนักเรียนนําหนังสือการตูน  ของเลน  ขนม  รวมท้ังโทรศัพทมือถือมา

โรงเรียน เพราะนักเรียนทุกคนควรตั้งใจศึกษาเลาเรียนและทํางานตามที่คุณครูมอบหมาย หากผูปกครอง
นักเรียน ป.๔ – ม.๖ มีความจําเปนตองการใหนักเรียนนําโทรศัพทมือถือมาโรงเรียน เพื่อติดตอส่ือสารชวงเย็นที่
จะรับนักเรียนกลับบาน โปรดติดตอฝายกิจการนักเรียนเพื่อเขียนแบบขออนุญาตนําอุปกรณส่ือสารมาโรงเรียน
เปนรายกรณี ท้ังน้ีโรงเรียนจะไมรับผิดชอบหากเกิดการสูญหาย และตองฝากไวกับครูประจําชั้นทุกวันที่นํามาโรงเรียน 
  ๙. การเปนแบบอยางท่ีดี 
       ขอความรวมมือทานผูปกครองโปรดใหความรวมมือกับโรงเรียนในการชวยฝกนักเรียนให
เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  การกระทําและการปฏิบัติตนที่ถูกตอง โดยการเปนแบบอยางที่ดีท้ังดานการแตงกาย  
การปฏิบัติตน การพูดและอื่น  ๆ

๑๐.การเปดรานขายอาหารชวงเชาและชวงเย็นหลังเลิกเรียน 
       ปการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนไดจัดจุดจาํหนายอาหาร ๒ จุด เพือ่บริการใหนักเรียนและ
ผูปกครอง  โดยเปดขายในแตละชวง ดังน้ี 

     Food Corner   ชวงเชา  ต้ังแตเวลา  ๗.๐๐ น. –  ๑๐.๐๐ น.  
        ชวงเย็น ต้ังแตเวลา ๑๕.๔๕ น. – ๑๗.๐๐ น.  
     ชวงเย็นอนุญาตใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงสามารถรับผิดชอบและดูแลตนเองไดแลวออก 

ทางประตูดานสนามเด็กเลน ชวงเวลา ๑๕.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.โดยจะมีผูดูแลความเรียบรอยประจําวันคอยตรวจบัตร
นักเรียนกอนออก และใหน่ังรับประทานที่รานเทาน้ันไมอนุญาตใหนํามารับประทานภายในโรงเรียน 
         สวนนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา สามารถใชบริการไดท้ังชวงเชาและชวงเย็น 
โดยตองมีผูปกครองของนักเรียนเปนผูพาไปเทาน้ัน และชวงเชานักเรียนทุกคนควรรับประทานใหเสร็จเรียบรอย และเขา
โรงเรียนกอน ๗.๓๐ น. 

         มุมอาหารของอาคารวิชชาพัฒน   ชวงเชา  ต้ังแตเวลา  ๗.๐๐ น. –  ๗.๕๐ น.  
            ชวงเย็น ต้ังแตเวลา ๑๕.๔๕ น. – ๑๗.๐๐ น. 
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  ๑๑. การติดตอส่ือสารกับคุณครูประจําชั้นหรือครูผูสอน 
        ถาผูปกครองมีความประสงคติดตอคุณครูประจําชั้น หรือคุณครูผูสอนเปนกรณีเรงดวน 
โปรดติดตอฝายกจิการนกัเรยีนทีห่มายเลข ๐ ๒๕๐๘ ๔๔๔๓ หรือถาตองการพบคุณครู ขอใหเขียนนัดหมายกับ
คุณครูผานทางสมุดจดการบาน สําหรับอนุบาลติดตอฝายธุรการ หมายเลขโทรศัพท๐ ๒ ๙๑๕ ๕๓๙๐-๒  ตอ 
๓๑๑๓ และ ๓๑๑๘ 

  ๑๒. กิจกรรม After School สําหรับนักเรียน 
         โรงเรียนสาธิตพัฒนาไดจัดกิจกรรม After School สําหรับอนุบาล เวลา ๑๕.๑๕ น. – 
๑๖.๑๕ น. และระดับประถมศกึษา เวลา ๑๕.๔๕ น.  – ๑๗.๑๕ น. รวมท้ังวันเสารและวันอาทิตยซ่ึงจดัโดยครูของ
โรงเรียน และครูหรือสถาบันภายนอก เพือ่เสริมทักษะพเิศษดานศลิปะ ดนตรี นาฏศลิป กีฬาตางๆ และเสริมความรู
ความสามารถทางวิชาการเฉพาะดาน ซ่ึงไดแจงรายละเอียดแนบมาใหทานทราบพรอมจดหมายฉบับน้ีแลว โดยจะ
เปดรับสมัครในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๘ ชวงเชาต้ังแตเวลา ๗.๐๐ น. – ๘.๓๐ น.  และชวงบาย เวลา 
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ท่ีอาคารกีฬาในรม และโปรดใชประตู ๑๐ ดานลานจอดรถเทาน้ัน 
  ๑๓.การสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 
           ตามระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน 
พุทธศักราช ๒๕๕๔  ตองดําเนินการรับสมัครกรรมการเครือขายผูปกครองประจําปการศึกษา ๒๕๕๘   เพื่อทํา
หนาท่ีแทนคณะกรรมการชุดเกาท่ีหมดวาระ  
            โรงเรียนจึงใครขอเชิญชวนผูปกครองสมัครเปนกรรมการเครือขายผูปกครองฯ  เพื่อรวมคิด 
รวมทํา รวมพัฒนาไปกับโรงเรียนเพื่อใหลูกหลานของทานและลูกศิษยของเรา เปนคนดี คนเกง อยูในสังคมได
อยางสันติและมีความสุข หากทานสนใจสมัครโปรดติดตอขอใบสมัครไดท่ี  คุณสุจิตรา  คณะเจริญ ฝาย
ประชาสัมพันธ หมายเลขโทรศัพท ๐๒-๙๑๕-๕๓๙๐-๒  ตอ ๑๑๕๒  ภายในวันศุกรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อ
ดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 

 

  ๑๔.การเขารวมโครงการ “The Hearth of Giving” ของมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย 
             ดวยทางโรงเรียนสาธิตพัฒนาไดรับการเชิญชวนจากมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทยใหเขา
รวมโครงการ “The Hearth of Giving” เปนปท่ี ๔ โครงการนี้จัดข้ึนเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
แกนักเรียน  ดวยการปลูกฝงจิตสํานึกในเร่ืองการออมเพื่อแบงปนชวยเหลือผูยากไรในสังคม  นักเรียนท่ีเขารวม
โครงการจะไดรับกลองออมสินนําไปเก็บออมสวนตัววันละเล็กวันละนอยเปนเวลา ๖๐ วัน  สําหรับเงินที่บริจาคในป พ.ศ. 
๒๕๕๗ มูลนิธิฯ ไดนําไปเปนทุนการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีขาดแคลน จํานวน ๑๔ คน รวมถึงชวยเหลือเด็กใน
ครอบครัวยากไรในพื้นที่ดําเนินงานของมูลนิธิฯ ท้ังปจจัยดานการศึกษา การดูแลดานสุขอนามัย การพัฒนาจิตใจ 
จริยธรรม  รวมถึงครอบครัวและชุมชนไดรับการสงสริมพัฒนาอาชีพใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
      หากผูปกครองมีความตองการใหนักเรียนเขารวมโครงการดังกลาว  โปรดสงใบตอบรับการเขา
รวมโครงการ “The Hearth of Giving” ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ใหกับครูประจําชั้น ภายในวันอังคารที่  ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๘   
 
 



  ๕

เพื่อโรงเรียนจะไดประสานงานขอรับกลองออมสินจาก มูลนิธิฯ และมอบใหนักเรียนดูแลการเก็บออมเพื่อสราง
นิสัยการแบงปนของตนเองตอไป 
  ๑๕. การจัดชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้นตางๆ 
         โรงเรียนสาธิตพัฒนามีหลักการในการจัดชั้นเรียน โดยแบงนักเรียนคละความสามารถใน
การเรียนรู และเฉลี่ยจํานวนนักเรียนชาย หญิง ท่ีใกลเคียงกัน จํานวนหองละ ๒๕ คน ดังน้ัน ถาโรงเรียนไดรับการ
ยืนยันใบลาออกของนักเรียนระดับชั้นใดชั้นหน่ึงในชวง ๑ – ๒ สัปดาหแรกของการเปดเรียนภาคตน โรงเรียนจะ
ดําเนินการปรับเปลี่ยนจํานวนนักเรียนในแตละหองเรียนใหเหมาะสมไมเกินหองละ ๒๕ คน โดยยึดหลักการ
ดังกลาวขางตน และคํานึงถึงประโยชนของนักเรียนเปนสําคัญ 
  ๑๖. การรับสมคัรนักเรียน(ใหม)ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล ๓ เพือ่เขาเรียนในปการศึกษา ๒๕๕๙ 
         ปจจุบันมีผูปกครองใหความสนใจนําบุตรหลานมาสมัครเรียนในโรงเรียนสาธิตพัฒนาเปน
จํานวนมาก เพื่อเปนการวางแผนการดําเนินงานของโรงเรียน ในปการศึกษา ๒๕๕๙ จึงไดทําการเปดรับสมัคร
นักเรียน(ใหม) เพื่อเขาเรียนระดับเตรียมอนุบาล จํานวน ๓ หองเรียน อนุบาล ๑ - อนุบาล ๓ ระดับละ ๗ หองเรียน 
โดยโรงเรียนจะเปดรับสมัครสําหรับผูปกครองปจจุบันที่สนใจกอน ต้ังแตวันจันทรท่ี ๑๕ มิถุนายน – วันศุกรท่ี ๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผูปกครองที่สนใจโปรดติดตอสมัครไดท่ีฝายประชาสัมพันธ  ณ  อาคารปูชนียะ ภายในวันเวลา
ดังกลาว หากพนกําหนดไปแลวจะตองดําเนินการสมัครเหมือนบุคคลภายนอกทุกประการ  
 
   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความรวมมือท่ีใหกับโรงเรียนดวยดีเสมอมา 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      (รองศาสตราจารยลัดดา     ภูเกียรติ) 
       ผูอํานวยการโรงเรียน 

 

โรงเรียนสาธิตพัฒนา 

โทร.๐ ๒๙๑๕ ๕๓๙๐ – ๒  โทรสาร. ๐ ๒๙๑๕ ๕๕๐๑           

             
 
โปรดตดัสวนนีส้งคนืทีค่ณุครปูระจาํชัน้  *** ภายใน วนัองัคารที่ ๙  มถินุายน ๒๕๕๘ 

ใบตอบรบั 

ชื่อ........................................................................................นามสกุล ......................................................................................... 
ผูปกครองของ ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส...........................................................................................ชั้น................หอง..........เลขท่ี...........  
รับทราบจดหมายเลขท่ี สธพ.๐๑๗/๒๕๕๘ เร่ือง  การเปดเรียนภาคตน ปการศกึษา ๒๕๕๘ แลว 
        ลงชื่อ .....................................................(ผูปกครอง) 
         ........../มิถุนายน / ๒๕๕๘ 
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 ขอความรวมมอืทานผูปกครองโปรดตอบแบบสาํรวจทั้งหมด  ๖ ขอ        และสงคนืทีค่ณุครปูระจําชัน้ เพือ่ดาํเนนิการจดัสงฝายตางๆตอไป  
             
 (สวนนีค้นื ฝายกจิการนกัเรยีน) 

๑. การรบั – สงนกัเรยีนและการสแกนบตัรประจาํตวันกัเรยีน 

       □  นักเรียนชั้นอนุบาลและป. ๑ ถึง ป. ๓ ใหผูปกครองเขามารับดวยตนเองและทําการสแกนบัตรของผูปกครองกับนักเรียนคูกัน                                 

                        □  นักเรียนช้ัน ป. ๑ ถึง ม. ๖ ท่ีข้ึนรถโรงเรียนสามารถสแกนบัตรกลับบานเองได  

                        □  นักเรียน ชั้นป.๔ – ม. ๖ ท่ีจะเดินไปข้ึนรถผูปกครองซ่ึงจอดรอนอกบริเวณร้ัวโรงเรียนสามารถสแกนบัตรกลับบานไดเอง                          

       □  นักเรียน ชั้น ป.๔ – ม.๖ ท่ีผูปกครองมีความประสงคจะเขามารับนักเรียนดวยตนเองตองทําการสแกนบัตรคูกับผูมารับ 

                ลงชื่อผูปกครองนักเรียน(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ....................................................ชั้น......../...... 
             
(สวนนีค้นื แผนกทะเบยีน วดัและประเมนิผล) 

๒. การแกไขขอมูลประวัตินักเรียนใหเปนปจจุบัน  
     ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลทุกรายการของ(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ..............................................ชั้น......../......แลวและไดสงประวัตินักเรียนคืนมา 

□  มีขอมูลท่ีตองแกไขและไดแกไขขอมูลใหเปนปจจุบันแลว 

□  ไมมีขอมูลท่ีตองแกไข 
ลงชื่อผูปกครองนักเรียน(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ...................................................ชั้น......../...... 

             
(สวนนีค้นื ฝายวชิาการ) 

๓. กิจกรรม After School  
    รับทราบเรื่องกิจกรรม After School และการรับสมัคร แลว 

ลงชื่อผูปกครองนักเรียน(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ...................................................ชั้น......../...... 
             
(สวนนีค้นื คณุสจุติรา  คณะเจรญิ ฝายประชาสมัพนัธ ) 

๔. การสมคัรรบัเลอืกตัง้เปนกรรมการเครอืขายผูปกครอง ฯ 

□  รับทราบ เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการเครือขายผูปกครองแตขณะนี้ยังไมพรอมท่ีจะสมัคร 

□  รับทราบ เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการเครือขายผูปกครองและสนใจสมัคร 
ลงชื่อผูปกครองนักเรียน(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ...................................................ชั้น......../...... 

             
(สวนนีค้นื ฝายกจิการนกัเรยีน) 

๕. การเขารวมโครงการ “The Hearth of Giving” ของมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย 

□  ยินดีเขารวมโครงการ “ The Hearth of Giving” และขอรับกลองออมสิน จาํนวน       ๑       กลอง 

□  ยินดีเขารวมโครงการ “ The Hearth of Giving” และขอรับกลองออมสิน จาํนวน  ............  กลอง 

□  ไมประสงคเขารวมโครงการ 

ลงชื่อผูปกครองนักเรียน(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ....................................................ชั้น......../...... 
             
(สวนนีค้นื ฝายประชาสมัพนัธ) 
 ๖.   รบัทราบเรือ่งการรบัสมคัรนกัเรยีน(ใหม)เพือ่คดัเลอืกเขาเรยีนชัน้เตรยีมอนบุาล – อนบุาล ๓ ปการศกึษา ๒๕๕๙ แลว  

       □ สนใจสมัครระดับ     □ เตรียมอนุบาล            □ อนุบาล ๒ 

          □ อนุบาล ๑            □ อนุบาล ๓ 

       □ ไมสนใจสมัคร   
ลงชื่อผูปกครองนักเรียน(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ...................................................ชั้น......../...... 



เปดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ อาคารกีฬาในรม ชวงเชาเวลา 07.00-08.30 น.และชวงบายเวลา 15.30-16.30 น.

เงื่อนไข:

เวนแตกิจกรรมใดที่ทางโรงเรียนไมสามารถเปดสอนได จะดําเนินการแจงใหทราบและคืนเงินใหภายหลัง

กิจกรรมอนุบาล มีดังนี:-

KG 01 :  วายน้ํา สําหรับ อนุบาล ****ผูปกครองเปนผูรับผิดชอบรับ-สงนักเรียน ที่สระวายน้ํา
ผูสอน : (KG 01-1)-(KG 01-5) ครูศิวพร   เพ็งภาค
* วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ : 1. เพื่อเปนการฝกทักษะวายน้ําขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียนและผูปกครองที่มีความสนใจ

2 เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อสขภาพดวยกิจกรรมวายน้ํา

เพื่อความสะดวกของทาน  โปรดนําเอกสารชุดนี้มาในวันสมัครดวย

*การสิ้นสุดแตละกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจําเปน โดยยึดหลักใหเลื่อนกิจกรรมนั้น ๆ จนครบจํานวนเวลาเรียนที่กําหนดไว

อนุบาลเริ่ม วันจันทรที่ 22 มิถุนายน 2558 - ประมาณวันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2558(รวม 8 สัปดาห) *

กิจกรรมเสริมทักษะหลังเลิกเรียน (After School)
โครงการบริการวิชาการ

ภาคตนปการศึกษา 2558

***ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทุกกรณี***    

อนุบาล

2. เพอเสรมสรางสมรรถภาพทางกายเพอสุขภาพดวยกจกรรมวายนา

3.  เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชนหลังเลิกเรียนและในวันหยุด

* เนื้อหาที่สอน/ ฝก : 1. ทักษะการวายน้ําขั้นพื้นฐาน  :  การดําน้ํา  การหายใจ  การเตะเทา  การลอยตัว

2.  ทักษะการวายน้ําทาพื้นฐาน  4  ทา :  ทาฟรีสไตล  ทากรรเชียง  ทากบ  และทาผีเสื้อ

3.  ทักษะการชวยเหลือตนเองเบื้องตนเมื่อประสบภัยทางน้ํา

จํานวน นร. รวมเวลา
ตอกลุม (ชั่วโมง)

KG 01-1 วายน้ํา 2 คน 8 ชั่วโมง

KG 01-2 วายน้ํา 2 คน 8 ชั่วโมง

KG 01-3 วายน้ํา 2 คน 8 ชั่วโมง

KG 01-4 วายน้ํา 2 คน 8 ชั่วโมง

KG 01-5 วายน้ํา 2 คน 8 ชั่วโมง

ครูผูสอน

อนุบาล 3 เทานั้น อังคาร : 15.15 - 16.15 น.

พฤหัสบดี : 15.15 - 16.15 น.

ครูศิวพร (ครูแอร) 3,500.00                  

อนุบาล 3 เทานั้น ศุกร:  15.15 - 16.15 น.

(บาท)

อนุบาล 3 เทานั้น จันทร :  15.15 - 16.15 น.

อนุบาล 3 เทานั้น

คาลงทะเบียน

อนุบาล 3 เทานั้น พุธ :  15.15 - 16.15 น.

รหัส ชื่อกิจกรรม นักเรียนระดับชั้น วัน : เวลา
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KG 02 :  วายน้ํา สําหรับ อนุบาล ****ผูปกครองเปนผูรับผิดชอบรับ-สงนักเรียน ที่สระวายน้ํา
ผูสอน : (KG 02-1)-(KG 02-5) ครูพงศวัทน  สัทธาพงศ
* วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ : 1. เพื่อเปนการฝกทักษะวายน้ําขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียนและผูปกครองที่มีความสนใจ

2. เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพดวยกิจกรรมวายน้ํา

3.  เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชนหลังเลิกเรียนและในวันหยุด

* เนื้อหาที่สอน/ ฝก : 1. ทักษะการวายน้ําขั้นพื้นฐาน  :  การดําน้ํา  การหายใจ  การเตะเทา  การลอยตัว

2.  ทักษะการวายน้ําทาพื้นฐาน  4  ทา :  ทาฟรีสไตล  ทากรรเชียง  ทากบ  และทาผีเสื้อ

3.  ทักษะการชวยเหลือตนเองเบื้องตนเมื่อประสบภัยทางน้ํา

จํานวน นร. รวมเวลา

ตอกลุม (ชั่วโมง)

KG 02-1 วายน้ํา 2 คน 8 ชั่วโมง

KG 02-2 วายน้ํา 2 คน 8 ชั่วโมง

KG 02-3 วายน้ํา 2 คน 8 ชั่วโมง

KG 02-4 วายน้ํา 2 คน 8 ชั่วโมง

KG 02-5 วายน้ํา 2 คน 8 ชั่วโมง

รหัส ชื่อกิจกรรม นักเรียนระดับชั้น วัน : เวลา ครูผูสอน
คาลงทะเบียน

(บาท)

อนุบาล 3 เทานั้น จันทร :  15.15 - 16.15 น.

พฤหัสบดี : 15.15 - 16.15 น.

อนุบาล 3 เทานั้น ศุกร:  15.15 - 16.15 น.

ครูพงศวัทน(ครูเอิรท) 3,500.00                  
อนุบาล 3 เทานั้น อังคาร : 15.15 - 16.15 น.

อนุบาล 3 เทานั้น พุธ :  15.150 - 16.15 น.

อนุบาล 3 เทานั้น

KG 03 : เทควันโด
ผูสอน : ครูสราวุธ  ชัยวิชิต 
วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ : 1.ไดฝกออกกําลังกายทุกสวน   2.ใชเวลาวางใหเปนประโยชน     

3.สามารถปองกันตัวเองไดระดับหนึ่ง  4. รูกฎ กติกามารยาทในการแขงขัน

เนื้อหาที่สอน/ ฝก : 1. ความรูเบื้องตน                  2.การเตรียมความพรอมรางกาย  3.เทควันโดเบื้องตน(การชก เตะ)       4.การฝกซอมทารํา    5.การตอสูและกฏกติกาเพื่อแขงขัน

จํานวน นร. รวมเวลา

ตอกลุม (ชั่วโมง)

KG 03-1 เทควันโด 45 คน จันทร : 15.15-16.15 น. 8 ชั่วโมง

KG 03-2 เทควันโด 45 คน ศุกร : 15.15-16.15 น. 8 ชั่วโมง

ราคานี้ไมรวมคาชุดและคาสอบสายสี

ครูสราวุธ
อ.1 - อ.3 2,500.00                

นักเรียนระดับชั้น

อ.1 - อ.3

ชื่อกิจกรรมรหัส ครูผูสอน
คาลงทะเบียน

วัน : เวลา

2,500.00                
(บาท)
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KG 04 :  ปนดินเกาหลี  By Clay Work

ผูสอน : ครูจาก Clay Work

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ : 1.ฝกกลามเนื้อมือมัดเล็ก 2.พัฒนาดานมิติสัมพันธ

3.เสริมสรางจินตนาการและความคิดสรางสรรค 4.วิเคราะหสัดสวนเพื่อความสมดุลยของชิ้นงาน

เนื้อหาที่สอน/ ฝก : สอนหลักการขึ้นรูปและการแบงสัดสวนที่ตอง พรอมเทคนิคพิเศษจากการผสมสีและการใชอุปกรณเสริมตาง ๆ

จํานวน นร. รวมเวลา

ตอกลุม (ชั่วโมง)

KG 04 ปนดินเกาหลี  เด็กเล็ก 8 - 15 คน พุธ : 15.15-16.15 น. 8 ชั่วโมง ครูมุ จาก Clay Work

KG 05 :  Jazz Dance  

ผูสอน : 1)ครูรชต  ถนอมกิตติ(ครูเซฟ)    /  2)ครูพรรษา  วรรณวัฒนากิจ(ครูมิ้น)

อ.1 - อ.3

รหัส ชื่อกิจกรรม

รวมคาอุปกรณ

คาลงทะเบียน

(บาท)

4,500.00                        

นักเรียนระดับชั้น วัน : เวลา ครูผูสอน

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ : ไดความสนุกสนาน  สรางบุคลิกภาพที่ดีมีรางกายแข็งแรง

เนื้อหาที่สอน/ ฝก : หลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอน: หลักสูตร Australian Teacher of Dancing (A.T.O.D.)ที่ไดรับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศออสเตรเลีย 

ชวงที่ 1 (15 นาที) Warm up ชวงที่ 3 (20 นาที)  เปนการเตนตามทาบังคับของหลักสูตร

ชวงที่ 2 (20 นาที) Stretching หรือการยืดกลามเนื้อ ชวงที่ 4  (5 นาที)   Cool down คือ การชะลอการเคลื่อนไหว

จํานวน นร. รวมเวลา

ตอกลุม (ชั่วโมง)

KG 05  Jazz Dance for KD 10 - 20 คน จันทร : 15:15 – 16:15 น. 8  ชั่วโมง ครูเซฟและครูมิ้น

นักเรียนระดับชั้น วัน : เวลา ครูผูสอนรหัส

อ.1 - อ.3

ชื่อกิจกรรม

ราคานี้ยังไมรวมคาชุดการแสดง

3,600.00                        

คาลงทะเบียน

(บาท)
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KG 06 :  บัลเลต  

ผูสอน : Pink Dance School :หลักสูตรของอังกฤษ-Royal Academy of Dance รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ : เด็กไดฝกทักษะการเคลื่อนไหวและตอบสนองเสียงดนตรี รางกายไดทํางานประสานกันทุกสวน มีทวงทาที่งดงาม

 มีความคิดสรางสรรค มีจินตนาการ

เนื้อหาที่สอน/ ฝก : ความรูและการฝกปฏิบัติการเตนนานาชาติและจัดสอบเพื่อวัดมาตรฐานของการเตนไปสูระดับสากล

จํานวน นร. รวมเวลา

ตอกลุม (ชั่วโมง)

KG 06-1 บัลเลต 5 - 15 คน อังคาร : 15.15-16.15 น. 8 ชั่วโมง

KG 06-2 บัลเลต   5 - 15 คน พุธ : 15.15-16.15 น. 8 ชั่วโมง

** ราคานี้ไมรวมคาชุด  

KG 07 :  RoboMind (LEGO WeDo)  

ผูสอน : ครูบอม และ ครูปูเป

รหัส ชื่อกิจกรรม นักเรียนระดับชั้น วัน : เวลา ครูผูสอน
คาลงทะเบียน

(บาท)

3,500.00                  

อ.2 - อ.3 3,500.00                  
Pink Dance School

อ.1

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ : ฝกทักษะการออกแบบอยางงายโดยใชจินตนาการของเด็กๆ สงเสริมเรื่องความคิดสรางสรรค  ฝกใชกลามเนื้อมัดเล็กใหมีความสัมพันธ

กับการมองเห็น โดยการหยิบและการประกอบ  รูจักการคัดแยก  การจัดกลุม การนับ รูปทรงเรขาคณิตแบบตาง ๆ พรอมสี

เนื้อหาที่สอน/ ฝก : เริ่มตนดวยการประกอบตามแบบ   การคัดแยก  การจัดกลุม การนับ การใชพื้นที่/ตําแหนง รปูทรงเรขาคณิต  พรอมทั้งใหเด็กๆ 

ฝกเลาเรื่องราว จากจินตนาการผานผลงานที่ไดสรางสรรคขึ้น

จํานวน นร. รวมเวลา

ตอกลุม (ชั่วโมง)

KG 07 RoboMind : LEGO WeDo 6 - 10 คน อังคาร : 15:15 – 16:15 น. 8  ชั่วโมงอ.2 - อ.3

คาลงทะเบียน

(บาท)

ครูบอมและครูปูเป

ครูผูสอน

5,000.00                  

รวมคาอุปกรณ

รหัส ชื่อกิจกรรม นักเรียนระดับชั้น วัน : เวลา
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KG 08 :  Little Lab : Natural Fun
ผูสอน : Imagineering Edukids
วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ : ไดสนุกกับวิทยาศาสตร มหัศจรรยของเลนแสนสนุก การทดลองที่จะชวยไขขอของใจเรื่องของแรงตาง ๆโดยพัฒนาทักษะความคิด

ฝกทักษะการคิดอยางมีระบบ   คิดวิเคราะห  คิดสรางสรรค  ตั้งสมมุติฐาน  หัดตั้งคําถาม  ฝกการใชเทคโนโลยีและการสํารวจ

หาคําตอบมีสมาธิในการรอคอยการทดลอง

เนื้อหาที่สอน/ ฝก : ProblemBased Learning : เรียนรูเรื่องแรงตาง ๆ เชน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สถานะของน้ําและอากาศ การเคลื่อนที่

ผลกระทบของน้ําและอากาศ

Activity : การทดลอง วาวแสนสวย DIY Koinobon, Turbine Light DIY มังกรพนไฟ, Wind vane DIY Ring vortex

จํานวน นร. รวมเวลา

ตอกลุม (ชั่วโมง)
KG 08 Little Lab : Natural Fun 25 - 30 คน จันทร : 15:15 – 16:15 น. 8  ชั่วโมง

KG 09 :  Lego Kids : Advance
ผสอน : Imagineering Edukids

อ.2 - อ.3

คาลงทะเบียน

(บาท)
3,000.00                
รวมคาอุปกรณ

ครูจากสถาบัน

ครูผูสอนรหัส ชื่อกิจกรรม นักเรียนระดับชั้น วัน : เวลา

ู ag ee g du ds
วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ : พัฒนาทักษะความคิดผาน โดยเรียนวิทยาศาสตร ผานLego Kids 

เนื้อหาที่สอน/ ฝก : ฝกการคิด หัดตั้งสมมุติฐานในสวนของการทดลองที่ประดิษฐจากเลโกสังเกต ไมวาจะเปนเรื่องพื้นผิวที่มีผลตอการวิ่ง แรงตาง ๆการตอ Lego

เปนรูปตาง ๆ เรียนรูเรื่องโครงสรางและการตอใหแข็งแรง ใหสามารถเคลื่อนที่ไดอยางมั่นคง รูจักการทํางานของเฟองเกียร

ProblemBased Learning : Energy of Gear, Shaft and Pulley, Measuring, Centrifugal force, Safety

Activity : Tech machine, Community Services, Community people, Math train Playground, Animal invention, Force and motion,

Creative builder, Animal bingo, large Farm

จํานวน นร. รวมเวลา

ตอกลุม (ชั่วโมง)

KG 09 Lego Kids : Advance 25 - 30 คน จันทร : 15:15 – 16:15 น. 8  ชั่วโมง

(บาท)
ครูผูสอน

อ.2 - อ.3 3,000.00                      
รวมคาอุปกรณ

คาลงทะเบียน

ครูจากสถาบัน

รหัส ชื่อกิจกรรม นักเรียนระดับชั้น วัน : เวลา
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KG 10 :  การพัฒนาอัจฉริยภาพทางสมอง i 21

ผูสอน : ผูเชี่ยวชาญของสถาบัน
วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :  ผูเรียนเกิดความเขาใจการเรียนรูตาง ๆ ดวยกระบวนการเรียนรูเปนรายบุคคล ในการเสริมสรางศักยภาพของสมองทั้ง 2 ซีก 

ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะชวยใหนักเรียนเกิดแรงกระตุนสนใจในการเรียนรูเพิ่มขึ้น

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :  - พัฒนาการเรียนรูในทักษะวิชาหลักเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการสอบ

 - พัฒนาทักษะประเภทการเรียนรู ไดแก การมอง การฟง การอาน และการลงมือปฏิบัติ(VARK)

 - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน และทักษะดานสารสนเทศ ความสามารถแสดงหลักการและทักษะการคิดวิเคราะห

จํานวน นร. รวมเวลา 

ตอกลุม (ชั่วโมง)

KG 10-1 i 21 Play All More 15 - 20 คน อังคาร : 15.15 -16.30 น. 10 ชั่วโมง

KG 10-2 i 21 Fun All More-Foundation 15 - 20 คน อังคาร : 15.15 - 16.30 น. 10 ชั่วโมง

KG 11 :  Bricks 4 KidZ Junior Inventor
ผสอน : ผเชี่ยวชาญของสถาบัน : หลักสตรและModel Plan จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ผูเชี่ยวชาญของสถาบัน
3,500.00                  อ.1

3,500.00                  อ.2 - อ.3

วัน : เวลา ครูผูสอนนักเรียนระดับชั้น
(บาท)

คาลงทะเบียน
รหัส ชื่อกิจกรรม

ผูสอน : ผูเชยวชาญของสถาบน : หลกสูตรและModel Plan จากประเทศสหรฐอเมรกา 
วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ : เรียนรู Phonics และคําศัพทอยางสนุกสนานผานการตอ LEGO Duplo ดวย Bricks 4 KidZ Model Plan

พัฒนาทักษะการแกปญหา ฝกการนับ สรางสมาธิ และเรียนรูเรื่องราววิทยาศาสตร ดําเนินการสอนเปนภาษาอังกฤษ

เนื้อหาที่สอน/ ฝก : 1. We learn : ใหขอมูลความรูวิทยาศาสตรรอบตัวของเด็กๆ ที่เกียวของกับบทเรียนในวันนั้น

2. We Build : สรางชิ้นงานทีละขั้นตอนตาม Model plan ฝกสมาธิและการคิดเปนระบบ (Systematic Thinking)

3. We play : ทดลองโดยใชจินตนาการและความคิดสรางสรรคปรับเปลี่ยนชิ้นงาน เพื่อใหไดผลลัพธที่แตกตาง (Creativity)

จํานวน นร. รวมเวลา 

ตอกลุม (ชั่วโมง)

KG 11-1 Bricks 4 Kidz Junior Inventor 16 - 18 คน จันทร : 15.15 -16.15 น. 8 ชั่วโมง

KG 11-2 Bricks 4 Kidz Junior Inventor 16 - 18 คน พฤหัสบดี : 15.15 -16.15 น. 8 ชั่วโมง

คาลงทะเบียน

(บาท)
ครูผูสอนรหัส ชื่อกิจกรรม นักเรียนระดับชั้น วัน : เวลา

อ.1 4,000.00                  

อ.1 4,000.00                  
ผูเชี่ยวชาญของสถาบัน
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KG 12 :  Bricks 4 KidZ Advanced Inventor
ผูสอน : ผูเชี่ยวชาญของสถาบัน : หลักสูตรและModel Plan จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ : หลักสูตรการเรียนรู STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) ที่ไดรับความนิยมอยางสูงในสหรัฐอเมริกา

เรียนรูดวย Bricks4KidZ's Project Kits LEGO ซึ่งออกแบบโดยนักศึกษา ดําเนินการสอนเปนภาษาอังกฤษ

เนื้อหาที่สอน/ ฝก : 1. We learn : STEM discussion คุณครูเกริ่นนําความรูวิทยาศาสตร ความรูรอบตัวที่เกียวของกับบทเรียนตามโมเดลของวันนั้น

2. We Build : ลงมือสรางชิ้นงานตามตาม Model plan ฝกสมาธิการแกปญหา รูจักการทํางานของเฟอง เกียร มอเตอร

3. We play : เพิ่มจินตนาการและความคิดสรางสรรคตอยอดจากชิ้นงานที่เด็กสรางขึ้น (ชิ้นงานเคลื่อนไหวได)

จํานวน นร. รวมเวลา 

ตอกลุม (ชั่วโมง)

KG 12-1 Bricks 4 Kidz Advance Inventor 12 - 16 คน พุธ : 15.15 -16.15 น. 8 ชั่วโมง

KG 12-2 Bricks 4 Kidz Advance Inventor 12 - 16 คน ศุกร : 15.15 -16.15 น. 8 ชั่วโมง

KG 13 :  Mad Science

ผูสอน : ครูอติชาติ  ตรีกาลสราญสุข และ คณะ

4,000.00                
ผูเชี่ยวชาญของสถาบัน

อ.2 - อ.3 4,000.00                
อ.2 - อ.3

รหัส ชื่อกิจกรรม นักเรียนระดับชั้น วัน : เวลา ครูผูสอน
คาลงทะเบียน

(บาท)

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ : เด็ก ๆ จะไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่หลากหลายดวยกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยที่ใหทั้งสาระและความสนุกสนาน เพื่อฝกฝนทักษะตางๆ

ทางวิทยาศาสตรและการคิดอยางเปนเหตุเปนผล โดยใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมการทดลองและการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง

เนื้อหาที่สอน/ ฝก : อ 1 : เขียวสดใสใบไมสวยงาม,พืชพันธุจัดสรรกลุม,อูหู..แอบดูผลไม,สัตวนอยรอยลวดลาย,ปริศนาขาของสัตว,สงเสียงสําเนียงสัตว,คนหาหนาตาสวย,หู..ตา..นาเรียนรู

อ 2 : ความลับของสายลม,จับคูใหหนูหนอย,สนุกกับดอกไมแสนสวย,เสียงสัตวพิศวง,นกนอยกระพือปก,ฟ. เอย ฟ. ฟน,กระจกแสนสนุก,สีสันตระการตา

อ 3 : มีอะไรอยูในสวน,เมล็ดมหัศจรรย,ของขวัญจากธรรมชาติ,สวัสดีคุณตนไม,เก็บใบไมใสสมุด,หนอนนอยแปลงราง,ผจญภัยในอากาศ,สนุกสุขสันตแรงกดดันอากาศ

จํานวน นร. รวมเวลา

ตอกลุม (ชั่วโมง)

KG 13-1 Mad Science 20 คน จันทร  : 15:15 – 16:15 น. 8  ชั่วโมง

KG 13-2 Mad Science 20 คน จันทร  : 15:15 – 16:15 น. 8  ชั่วโมง

KG 13-3 Mad Science 20 คน จันทร  : 15:15 – 16:15 น. 8  ชั่วโมง

อ 2

อ 3

3,500.00                
3,500.00                

ครูอติชาติ และ คณะ

3,500.00                

อ 1

รหัส ชื่อกิจกรรม นักเรียนระดับชั้น วัน : เวลา ครูผูสอน
คาลงทะเบียน

(บาท)
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KG 14 :  Cooking for Kids By a little something

ผูสอน : ครูจากสถาบัน
*วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ : เปนกิจกรรมที่ทําใหเด็กๆ ไดรับความเพลิดเพลิน สามารถชวยพัฒนาการและเกิดกระบวนการเรียนรูดานตางๆ ทั้งดาน EQ และ IQ เชน

ทักษะทางกายภาพ การพัฒนากลามเนื้อ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ดานคณิตศาตรและวิทยาศาสตร การชั่ง ตวง วัด การผสมสี ดานความคิดสรางสรรค

การปรุงรส การเลือกใชสี การปนรูปตางๆ ความภูมิใจในผลงาน การกลาแสดงออก

*เนื้อหาที่สอน/ ฝก : การประกอบอาหารประเภทตางๆ เชน Creamy Mushroom & Bacon Pasta (เสนพาสตาทําเอง), Chocolate Chip Cupcake,

Hawaiian Pizza (แปงพิซซทําเอง), Cookies, Nigiri Sushi, Brownie, Karaage Chicken Rice Bowl, 

Ruam  Mid Nam Kati (ลอดชองและทับทิมกรอบทําเอง)

จํานวน นร. รวมเวลา

ตอกลุม (ชั่วโมง)

KG 14 Cooking for Kids 10 - 15 คน 8 ชั่วโมง

KG 15 :  ฟุตบอล เด็กเล็ก (อ.1 -  อ.3)

 โ  ิ ิ ั ิ์  ั  โ  ั 

(บาท)

อ.1 - อ.3 พฤหัสบดี : 15.15-16.15 น. 4,200.00                ครูจากสถาบัน

รหัส ชื่อกิจกรรม นักเรียนระดับชั้น วัน : เวลา ครูผูสอน
คาลงทะเบียน

ผูสอน : โคชกิตติศักดิ  วงศอนันตกุล โคชยักษ  (B-License)
*วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ : การเลนกีฬาฟุตบอลใหเกิดประสิทธิภาพ ผูเลนตองเรียนรูจนเกิดทักษะพื้นฐานหลายดาน อาทิ การเคลื่อนไหวเบื้องตนการทําความคุนเคย

กับลูกฟุตบอล การหยุดหรือบังคับลูก ทักษะเหลานี้มีความละเอียดออน และเปนพื้นฐานสําหรับเทคนิคการเลนอื่น ๆ ตอไป 

ซึ่งตองอาศัยการฝกฝนจนชํานาญและเปนทักษะที่ตองการพัฒนาอยางตอเนื่อง

*เนื้อหาที่สอน/ ฝก : 1. เพื่อใหผูเรียน รูและปฏิบัติการเคลื่อนไหวในการเลนฟุตบอลไดอยางถูกตอง

2. เพื่อใหผูเรียน รูและปฏิบัติการทําความคุนเคยกับลูกฟุตบอลไดอยางถูกตอง

3.เพื่อใหผูเรียน รูและปฏิบัติการหยุดหรือบังคับลูกฟุตบอลไดอยางถูกตอง

จํานวน นร. รวมเวลา

ตอกลุม (ชั่วโมง)

KG 15-1 ฟุตบอล เด็กเล็ก 15 คน 8 ชั่วโมง

KG 15-2 ฟุตบอล เด็กเล็ก 15 คน 8 ชั่วโมง

(บาท)

คาลงทะเบียน
วัน : เวลา

อ.1 - อ.3 วันอังคาร : 15.15-16.15 น. 2,500.00                
อ.1 - อ.3 วันพฤหัสบดี : 15.15-16.15 น. 2,500.00                

โคชยักษ

รหัส ชื่อกิจกรรม นักเรียนระดับชั้น ครูผูสอน



๑ 
 

 
 
 

 
ระเบียบโรงเรยีนสาธติพฒันา 

วาดวยคณะกรรมการเครอืขายผูปกครองนกัเรยีน พุทธศกัราช ๒๕๕๔ 
 

  เพ่ือใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ 
แหงระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยการบริหารโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตพัฒนาจึงกําหนดระเบียบไวดังนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

 

 ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน        
พ.ศ. ๒๕๕๔ ”  
 ขอ ๒ ระเบียบน้ีใชบังคับ ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓  บรรดา ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและคําส่ังอ่ืนใดในเร่ืองคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง ท่ีขัดหรือแยงกับ
ระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 
 ขอ ๔  ในระเบียบน้ี  
“ เครือขายผูปกครอง ” หมายความวา เครือขายผูปกครองนักเรียนของ โรงเรียนสาธิตพัฒนา  
“ สมาชิก ” หมายความวา ผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนา 
“ คณะกรรมการ ” หมายความวาคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา  
“ ประธานเครือขายผูปกครองนักเรียน ” หมายความวา ประธานคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนระดับโรงเรียน  
“ ประธานกรรมการ ” หมายความวา ประธานกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนระดับชวงช้ัน 
“ โรงเรียน ” หมายความวา โรงเรียนสาธิตพัฒนา 
“ นักเรียน ” หมายความวา นักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนา 
 ขอ ๕ ใหผูอํานวยการโรงเรียน รักษาการตามระเบียบน้ี ในกรณีท่ีมีปญหาในการดําเนินงาน ใหผูอํานวยการ
โรงเรียนเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 
 
 
 
 

 



๒ 
 

 

หมวดที ่๒ 
วัตถปุระสงค 

 

 ขอ ๖ วัตถุประสงคของการต้ังคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง  
  (๑) เพื่อประสานความสัมพันธอันดีระหวางบานกับโรงเรียน และระหวางผูปกครองนักเรียนดวยกัน  
  (๒) เพื่อใหพอ แม ผูปกครอง มีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนรูและพฤติกรรมของนักเรียน ใหเปนคนดี 
คนเกง เปนคนที่มีคา อยูดีมีสุขในสังคม   
  (๓) เพื่อสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน     
  (๔) เพื่อสนับสนุนความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครองและชุมชน ในการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณี ความสามัคคีและการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
  (๕) เพื่อใหการติดตอสื่อสารกับพอ แม ผูปกครอง มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  

หมวด ๓ 
คณะกรรมการเครอืขายผูปกครอง 

 

 ขอ ๗ คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง ประกอบดวย 
  (๑) คณะกรรมการระดับชวงช้ัน มีจํานวน ๓ ชวงช้ันคือ ชวงช้ันอนุบาล ชวงช้ันประถมศึกษา และชวงช้ัน
มัธยมศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครองหองเรียนละ ๑ คน ท่ีเลือกต้ังโดยผูปกครองแตละหองเรียน แลวเลือกกันเอง เปน
ประธาน รองประธาน และเลขานุการ  
  (๒) คณะกรรมการระดับโรงเรียน ประกอบดวยผูแทนผูปกครองระดับช้ันๆละ ๑ คน ท่ีคณะกรรมการระดับ
ชวงช้ันเลือกมา และเลือกกันเองเปนประธาน รองประธาน และเลขานุการ 
 ขอ ๘ จํานวนกรรมการและการเลือกต้ังคณะกรรมการตามขอ ๗ ใหโรงเรียนประกาศเปนรายป  
 ขอ ๙ วาระของคณะกรรมการตามขอ ๗ (๑) และ (๒) มีวาระคราวละ ๑ ปการศึกษา ท้ังน้ีอาจไดรับการเลือกต้ัง
ใหม แตไมเกิน ๒ วาระติดตอกัน 
         ในกรณีท่ีมีกรรมการลาออกหรือวางลงเน่ืองจากเหตุใดๆก็ตาม ใหเลือกต้ังซอมและใหอยูในตําแหนงตาม
วาระท่ีเหลือของกรรมการที่ลาออกหรือวางลง 
 ขอ ๑๐  บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง  
  ๑๐.๑ รวมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาโดยผานความเห็นชอบจากผูบริหารสถานศึกษา  
  ๑๐.๒ รวมสรางสายใยเช่ือมสัมพันธอันดีระหวางครูและผูปกครอง  
  ๑๐.๓ สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 
   
   



๓ 
 

  ๑๐.๔ ใหขอคิดเห็น และเสนอแนะตอสถานศึกษา ในเรื่องตางๆท่ีจะเปนประโยชนแกนักเรียนและ
สถานศึกษา  

๑๐.๕ บทบาทหนาที่อ่ืนๆ ที่ตกลงรวมกันระหวางเครือขายผูปกครองกับโรงเรียน 
 ขอ ๑๑ ใหผูอํานวยการโรงเรียน เปนผูลงนามในประกาศแตงต้ังคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 

 

หมวด ๔ 
คณุสมบตัขิองกรรมการเครอืขายผูปกครอง 

 

 ขอ ๑๒ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการเครือขายผูปกครอง ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (๑) ประกอบอาชีพสุจริต มีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลงแนนอน 
  (๒) บรรลุนิติภาวะ มีสถานภาพเปนผูปกครองนักเรียนปจจุบันโดยชอบดวยกฎหมาย 
  (๓) ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ 
  (๔) ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
 ขอ ๑๓ สมาชิกภาพของกรรมการเครือขายผูปกครองส้ินสุดลงเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๒ 
  (๔) คณะกรรมการมีมติใหออก 
  (๕) ครบวาระการดํารงตําแหนง 

 

หมวด ๕ 
การดาํเนนิงาน 

 

 ขอ ๑๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผูปกครอง
ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและวัตถุประสงคเพื่อจัดทําโครงการเสนอผูบริหารโรงเรียนและรวมดําเนินการตามโครงการ
เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว 
 ขอ ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง หากจําเปนตองมีการลงมติ ใหใชเสียงขางมากเปน
เกณฑ หากคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานเปนผูช้ีขาด 
 ขอ ๑๖ ใหมีการประชุมสามัญ ของสมาชิกท้ังโรงเรียนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อรายงานผลงาน คาใชจาย แตงต้ัง
ผูตรวจสอบบัญชี และเลือกต้ังคณะกรรมการเครือขายผูปกครองปตอไป 
 สมาชิกอาจเขาช่ือกันไมนอยกวา ๕๐ คน เพื่อขอใหมีการประชุมวิสามัญของสมาชิกระดับชวงช้ัน ระดับหองเรียน 
หรือระดับโรงเรียนเพื่อพิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งก็ได   
  
 



๔ 
 

 ขอ ๑๗ ประธานเครือขายผูปกครอง อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อดําเนินกิจกรรมเฉพาะเรื่องได 
โดยทําเปนประกาศตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจนั้นๆ 

ขอ ๑๘ ใหสถานศึกษาแตงต้ังครู เปนผูประสานงานกับคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 
ขอ ๑๙ เครือขายผูปกครอง อาจมีรายไดดังนี้ 

   (๑) เงินสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 
                             (๒) เงินสนับสนุนจากหนวยงานภาคเอกชน 

(๓) เงินสนับสนุนจากสมาชิก 
   (๔) เงินจากการดําเนินกิจกรรมหารายได  
                              (๕) เงินสนับสนุนจากองคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบัน
สังคมอ่ืนๆ  
   (๖) เงินบริจาคอื่นๆ 
  

หมวดที ่๖ 
การเงนิและการบญัช ี

 

 ขอ ๒๐ ใหคณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับโรงเรียน ออกกฎระเบียบดานการเงิน และบัญชีของเครือขาย
ผูปกครอง เพื่อเปนแนวทางในการใชจายสําหรับการดําเนินงานของเครือขายผูปกครอง โดยจัดทําเปนประกาศ  
 ขอ ๒๑ ใหประธานกรรมการเครือขายผูปกครองระดับโรงเรียน หรือผูรับมอบอํานาจ เปนผูมีอํานาจสั่งจายเงิน 

หมวดที ่๗ 
การยกเลกิเครอืขายผูปกครองนกัเรยีน 

 

 ขอ ๒๒ ในกรณีท่ีการดําเนินงานของเครือขายผูปกครองมีปญหาอุปสรรคจนไมอาจดําเนินงานตอไปได หรือ
เห็นสมควรยกเลิกเครือขายผูปกครอง ตองมีมติจากท่ีประชุมใหญของสมาชิกไมนอยกวาสามในส่ี  
 ขอ ๒๓ เมื่อเครือขายผูปกครองตองยกเลิก ใหคณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับโรงเรียน พิจารณามอบ
ทรัพยสินของเครือขายผูปกครองใหโรงเรียน  
 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

 
       ลงนาม 
         ( รองศาตราจารยลัดดา  ภูเกียรติ )                         
                     ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา    
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