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กําหนดการเปดเรยีน 
 
กาํหนดการเปดเรยีนชัน้เตรยีมอนบุาล   ชวงวนัที ่ 22 – 26  พฤษภาคม  2560 
วนัจนัทรที ่ 22  พฤษภาคม  2560 
 ผูปกครองสงนักเรียนท่ีหองเรียนพรอมท้ังดอกไมธูปเทียน เพ่ือมอบตัวเปนศิษยตาม
ประเพณีไทย  อนุญาตใหผูปกครอง 1 ทาน อยูกับนักเรียนในหองเฉพาะวันท่ี  22  และรับ
นักเรียนกลับ หลังรับประทานอาหารกลางวัน (12.00 น.) 
 
วนัที ่ 23 – 26  พฤษภาคม 2560   
 ผูปกครองสงนักเรียนท่ีหองเรียน เวลา 7.30 – 7.50 น.  ขอความรวมมือผูปกครอง
ทุกทานกลับบานทันที และรับนักเรียนกลับเวลา  15.00 น. ท่ีหองเรียน  โดยนัดกับลูกและไม
ผิดเวลา 
 หมายเหตุ  ในกรณีท่ีนักเรียนยังรองไหมากจะแจงผูปกครองเปนรายกรณี 
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กาํหนดการเปดเรยีนทกุระดบัชัน้   ชวงวนัที ่ 29  พฤษภาคม  - 30  มถินุายน  
2560 
วนัจนัทรที ่ 29  พฤษภาคม  2560 
 ผูปกครองสงนักเรียนทุกช้ันท่ีหองเรียนจนถึงเวลา  7.50 น.  สําหรับช้ันอนุบาล 1 – 
3  นําดอกไมธูปเทียนเพื่อมอบตัวเปนศิษยตามประเพณีไทย และรับนักเรียนเวลา  15.00 น. 
ท่ีหองเรียน 
 
วันที่ 30 พฤษภาคม – 30  มิถุนายน  2560 
 ผูปกครองสงนักเรียนท่ีหนาประตูโรงเรียน  และรับนักเรียนกลับต้ังแตเวลา 
15.00 – 16.00 น. โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  ระดับช้ันเตรียมอนุบาล – อนุบาล 1    รับท่ีหองเรียน 
  ระดับช้ันอนุบาล 2 – 3                    รับท่ีโถงอาคาร 
 
 ขอความรวมมือผูปกครอง 

การรับนักเรียนในชวงวันท่ี 29  พฤษภาคม – 30  มิถุนายน  2560 
1.  ครูประจําช้ันทุกคนจะตองดูแลนักเรียนอยางใกลชิดในแตละหอง  โรงเรียนจึง

ไมไดจัดครูกรรมการดูแลความเรียบรอยประจําวัน  จึงขอความรวมมือผูปกครองโปรดดูแล
นักเรียนดวยตนเอง เมื่อรับนักเรียนแลว 

2.  ในชวงเย็นกอนเขามารับนักเรียนตองสแกนบัตรกอนเขาโรงเรียน 
 3.  หากผูปกครองมากอนประตูเปด  โรงเรียนไดจัดสถานท่ีรอนักเรียนท่ีอาคาร
บริเวณมุมอาหาร 
 

เวลา 7.50 น. ประตูโรงเรียนจะปด  ไมอนุญาตใหผูปกครองยืนบริเวณประตู
ตลอดแนว เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่ลงจากรถและเดินเขาโรงเรียน
ดวยตนเอง 
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เตรยีมพรอมเพ่ือลกู 
พอแมเปนครูคนแรก ครูคอืพอแมคนทีส่อง : รวมดวยชวยกนัรังสรรคลกูรกั 

 
   พอแมแตตนราง   รอยชีวิต 
   ครูแตงแตมสีวิจิตร   จรดไว 
   ดวยรักลูกและศิษย   ทุกเมื่อ 
   หมายวาดผูหนึ่งให   เปยมรู  ประเสริฐธรรม 
 
 พอแมเปนบุคคลสําคัญท่ีเปนท้ังผูใหกําเนิดและเปนครูคนแรกของลูกท่ีเฝาบํารุง
เลี้ยงดูใหลูกแข็งแรงดานรางกาย  มีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจตามวัยของลูก  เมื่อ
มาอยูโรงเรียนครูจะเปนผูฝกฝนสรางเสริมเติมแตงใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึนท้ังดานรางกาย  
อารมณ-จิตใจ  สังคม สติปญญา และทักษะชีวิต  มีความอดทน  รอคอย  จดจอกับส่ิงท่ีทํา
อยางตอเนื่อง  ยับยั้งช่ังใจ  สามารถควบคุมอารมณตนเองใหอยูในวินัยได  สมารถคิด
วิเคราะหและรูจักยืดหยุน  พอแมและครูจึงเปนฟนเฟองท่ีสําคัญท่ีตองประสานสัมพันธกัน  
ดูแลลูกในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือชวยกันทําใหลูกมีความกาวหนาในพัฒนาการทุกดาน  มี
ทักษะชีวิต คิดเชิงบวก  มีวินัย  มีความอดทน  เช่ือมั่นในตนเอง  กลาแสดงออกอยาง
สรางสรรค  ภาคภูมิใจในตนเอง  และมีภูมิคุมกันภัยใหแกตนเองในวันขางหนา  เพ่ือใหลูก
สามารถมีชีวิตอยูในโลกใบนี้อยางมีความสุขและเทาทันตอสถานการณตางๆ ไดในอนาคต 
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การเตรยีมตวัเตรยีมใจของคณุพอคณุแม 
 เมื่อคุณพอคุณแมตกลงใจใหความไววางใจสงลูกมาใหอยูในความดูแลของ
โรงเรียนสาธิตพัฒนา  คุณพอคุณแมตองมีความเขาใจ  ยอมรับและเตรียมตัวเตรียมใจ  
ดังนี้ 
  1.  เมื่อลูกอยูที่โรงเรียน 

1.1 ใหความไววางใจครูและเช่ือมั่นในโรงเรียน 
    คุณพอคุณแมตองมั่นใจวาโรงเรียนคือบานหลังท่ีสองท่ีมีความรักความ
อบอุนปลอดภัย เปนสถานท่ีทําใหลูกเกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเองไดอยางนาภาคภูมิใจ 
และไวใจครูซ่ึงเสมือนพอแมคนท่ีสองของลูกท่ีมีความรักและปรารถนาดี  มีความต้ังใจแนว
แนในการพัฒนาลูกศิษยดวยความรัก  ความเมตตา  มุงหวังท่ีจะใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
นักเรียนเสมอ 

1.2 ใหความไววางใจ และเช่ือมั่นในลูก 
   เด็กๆ ทุกคนมีความสามารถในการปรับตัว และชวยเหลือตนเองไดดีข้ึนเปน
ลําดับ  ลูกสามารถชวยเหลือตนเองได  คุณพอคุณแมตองสรางโอกาสหรือใหโอกาสลูกใน
การเรียนรู  โดยปลอยใหมีเวลาอยูตามลําพังบาง  กระทําส่ิงตางๆ ดวยตนเอง  ตามวัยท่ี
กําลังอยากรู  อยากเรียนรู  อยากเห็น  และอยากลอง  หากลูกไดปฏิบัติดวยตนเองจะชวยให
สามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็วท้ังการดูแลตนเองดานการคิด และการแกปญหา  สราง
ความเชื่อมั่นในตนเอง  กลาคิด  กลาทํา  และใชวิจารณญาณไดดี 
  1.3  ละวางความวิตกกังวล 
     คุณพอคุณแมตองเขมแข็ง  อดทน  อดกลั้น  โดยปลอยลูกใหอยูในความดูแล
ของครู  สงลูกเขาโรงเรียนใหตรงเวลา และปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน  เพ่ือเปนตัวอยางแก
ลูก  เสริมสรางความเขมแข็ง  ความมีวินัยและการปรับตัวไดรวดเร็วใหแกลูก  เพราะลูกจะมี
อารมณสับสน  ปฏิบัติตนไมไดเมื่อเห็นพอแมปรากฏตัวอยูในขณะท่ีลูกกําลังเรียนรูส่ิงตางๆ 
ในโรงเรียน 
  2.  เตรียมพรอมใหลูกเมื่ออยูที่บาน   
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  พอแมตองฝกฝนลูกใหสามารถพัฒนาตนเองไดสมวัย  โดยใหคอยๆ คุนกับการ
ชวยเหลือตนเอง คือ 

 ใหลูกอาบน้ําและแตงตัวงายๆ ดวยตัวเอง  ซ่ึงจะทําใหลูกรูสึกภาคภูมิใจใน
ตนเองตั้งแตเล็ก 

 ใหลูกรับประทานอาหารดวยตนเอง และปฏิบัติตนเหมาะสมในขณะ
รับประทาน  เชน  นั่งรับประทานอยูกับท่ี  ไมหกเลอะเทอะ และรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชนตอรางกายอยางหลากหลาย  ไมเลือกอาหาร  ไมรับประทานจุบจิบ  และฝก
รับประทานอาหารเชาใหทันกอนมาโรงเรียน 

 ใหลูกปฏิบัติมารยาทไทยท่ีจําเปน  เชน  การขออนุญาต  การขอโทษ  การ
ขอบคุณ  การอดทนและรอคอย  ตามสถานการณตางๆ เพ่ือใหลูกซึมซับจนเปนนิสัย 

 ใหลูกมีวินัยในการเขานอน และต่ืนนอนเปนเวลา และนอนใหเพียงพอจะ
ทําใหอารมณเบิกบาน  มีความสุขพรอมท่ีจะมาโรงเรียนใหทัน  เพ่ือทํากิจกรรมสําคัญๆ 
รวมกับเพ่ือนอยางสดช่ืน 

 ฝกใหลูกปฏิบัติตามกติกาและขอตกลงอ่ืนๆ ในบาน 
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การเตรียมตัวใหลูกไปโรงเรียน 
 พัฒนาการของลูกดานรางกาย  อารมณจิตใจ  สังคม สติปญญา  คุณธรรม  
จริยธรรมและทักษะชีวิต  เกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอมรอบตัว  จากการถูกหลอหลอมกลอมเกลา
อยางสม่ําเสมอ  จากการซึมซับจากพฤติกรรมของตัวอยางท่ีดีของครู  พอแม  บุคคลรอบตัว
ในกิจวัตรประจําวัน  จากประสบการณและส่ิงแวดลอมท่ีดี ฯลฯ  จนฝงรากลึกอยูในจิตใจ
และตัวตนของลูก  มีความกาวหนาในพัฒนาการอยางตอเนื่อง  ดวยเหตุนี้คุณพอคุณแมจึง
ตองเตรียมตัวลูกใหพรอมเขาโรงเรียนอยางมีความสุข  โดยปฏิบัติ  ดังนี้ 
  1.  การเตรียมของใชประจําตัวใหพรอม 

ลาํดบั
ที ่

รายการ 
เตรยีม 
อนบุาล 

อนบุาล 
1 

อนบุาล 
2 

อนบุาล 
3 

วันที่
นาํมา 

หมายเหต ุ

1 แปรงสีฟน ยาสีฟน แกวนํ้า     วันเปดเรียน  
2 ถุงนอน     - ทุกวัน

จันทร 
นํากลับไป
ซักทุกวัน
ศุกร 3 ผากันเปอน     ทุกวันจันทร 

4 ชุดลําลอง และกางเกงใน 1 ชุด     ทุกวัน 

5 สบู (สําหรับนักเรียนท่ีแพ)    - วันเปด
เรียน 

 

6 กระติกนํ้า (ใสนํ้ามาเพียงครึ่งเดียว
สําหรับนักเรียนเตรียมอนุบาล) 

    ทุกวัน นํากลับไปลาง
ท่ีบานทุกวัน 

   1.1  เตรียมอุปกรณใหครบทุกครั้ง และเขียนชื่อใหชัดเจนทุกชิ้น 
   1.2  ไมนําเครื่องเขียนสวนตัวหรือของใชท่ีไมจําเปนไปโรงเรียน เพราะ
โรงเรียนไดจัดไวใหเรียบรอยแลว 
   1.3  ไมนําอาหารหรือเครื่องด่ืมเขามาในโรงเรียน โดยเด็ดขาด 
   1.4  ไมนําของเลน และเครื่องมือส่ือสารทุกชนิดใหนักเรียนมาเลนในโรงเรียน 
   1.5  นําของใชมาใหครบในวันจันทร และนํากลับไปทําความสะอาดท่ีบานทุก
วันศุกร  
  2.  การแตงกายของนักเรียน 
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   นักเรียนตองแตงกายใหถูกระเบียบของโรงเรียน  พรอมท้ังคลองบัตรประจําตัว
นักเรียน  หากมีความจําเปนท่ีตองใสรองเทาพิเศษตามแพทยส่ัง  โปรดเขียนบันทึกถึงรอง
ผูอํานวยการขออนุญาตใสรองเทาพิเศษนอกเครื่องแบบ พรอมท้ังแนบใบรับรองแพทย  โดย
รองเทาตองเปนสีดําตามระเบียบของโรงเรียน และเพ่ือเปนการฝกใหนักเรียนมีความ
รับผิดชอบตอตนเองโปรดใหโอกาสลูกมีสวนรวมหรือปฏิบัติในการจัดเตรียมเครื่องแตงกาย 
และของใชใหครบดวยตนเองใหมากท่ีสุดตามวันท่ีกําหนด  โดย 
  2.1  ไมใชเครื่องประดับท่ีมีคา หรือเครื่องประดับตกแตงศีรษะ 
  2.2  แตงกายชุดเครื่องแบบนักเรียนและนําของใชมาใหครบตามวันท่ีกําหนด 
ดังนี้ 
เครื่องแบบนักเรียน 

ลาํดบั
ที ่

รายการ 
เตรยีม
อนบุาล 

อนบุาล 
1 

อนบุาล 
2 

อนบุาล 
3 

วันที่
นาํมา 

หมายเหต ุ

1 กร ะ เ ป า นั ก เ รี ยนตาม
ระเบียบของโรงเรียน 

    ทุกวัน  

2 ชุดนักเรียน (ตามระเบียบ
ของโรงเรียน) 

    ทุกวันยกเวน
วันพุธ 

ใชถุงเทา
แบบกันลื่น 

3 ชุดกีฬา (ตามระเบียบของ
โรงเรียน) 

    ทุกวันพุธ 
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การสงลกูเขาโรงเรยีนอยางมคีวามสขุ 
 1.  เตรยีมพรอมสมัภาระ   
  ผูปกครองเตรียมตัวลูกใหพรอมลงจากรถ  โดยใหสวมใสถุงเทารองเทาให
เรียบรอย และเตรียมอุปกรณตางๆ  คือ  กระเปา กระติกน้ํา บัตรประจําตัว ฯลฯ  ไวใกลตัว
นักเรียน  เพ่ือลงรถไดรวดเร็วและชวยใหการจราจรคลองตัว 
 2.  ปฏิบตัิตามกฎอยางเครงครดัและสม่าํเสมอ 
  2.1  สงลูกทันการเขาแถว เวลา  7.50 น.  เปนการปลูกฝงความมีวินัยแกลูก และ
ใหลูกไดเรียนรูกิจกรรมและทักษะชีวิตกอนเขาเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.2  โรงเรียนจะเปดประตูใหวนรถเขามาสงนักเรียนในอาคารไดในชวงเวลา  
7.15 – 7.50 น.  โดยจะมีครูคอยเปดประตูและรับนักเรียน  ผูปกครองไมตองลงจากรถ และ
ขอใหเตรียมสัมภาระของนักเรียนใหพรอมลงจากรถ 
  2.3  หลังเวลา  7.50 น. ประตูจะปดผูปกครองสงนักเรียนใหกับครูหนาประตูให
นักเรียนเดินเขาโรงเรียน และสแกนบัตรดวยตนเอง 
  2.4 เมื่อสงลูกแลวขอใหผูปกครองกลับทันที โรงเรียนไมอนุญาตใหยืนขวาง
บริเวณตลอดแนวประตูโรงเรียน เพ่ือเปดชองจราจรใหกับรถท่ีมาจอดสงใหนักเรียนลงรถ
เขาโรงเรียนเองไดอยางปลอดภัย อนึ่งหากผูปกครองถายรูปหรืออยูใหลูกเห็นจะทําใหลูกไม
สามารถควบคุมอารมณและปรับตัวใหเขากับกิจกรรมได เพราะตองกังวลคนหาพอแมท่ีอยู
หนาประตู เด็กๆ จะรองไห  ท้ังคนท่ีเห็นพอแมและไมเห็นพอแม  เกิดสับสนและเสียกําลังใจ 
ตองใชเวลานานมากข้ึนในการปรับตัวอยูกับครูโดยเฉพาะช้ันเตรียมอนุบาล – อนุบาล 2   
 3.  ปฏิบตัเิปนแบบอยางที่ด ี
  3.1  การเคารพธงชาติและสวดมนต  นักเรียนจะเคารพธงชาติ เวลา 8.00 น.  ขอ
เชิญชวนผูปกครองท่ีอยูบริเวณใกลเคียง โปรดเคารพธงชาติและสวดมนตกับนักเรียนเพ่ือ
เปนแบบอยางท่ีดีใหกับนักเรียน  ขอความรวมมือผูปกครองสงเสริมนักเรียนดานระเบียบ
วินัยและกาลเทศะ  โดยปฏิบัติตามกติกาของโรงเรียนอยางเครงครัด 
  3.2  การใชชีวิตประจําวัน  การเปนตัวอยางท่ีดีในชีวิตประจําวันเปนการสราง
โอกาสใหลูกไดเรียนรูและปฏิบัติดวยการซึมซับจากแบบอยางท่ีดีในชีวิตประจําวันทุกๆ ดาน
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การแสดงออกท้ังกาย วาจา ใจ  จากบานและโรงเรียน  ไดแก  การคิดเชิงบวก  การมี
ทัศนคติท่ีดี  การใหเกียรติผูอ่ืน  การแตงกายท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีและพิธีการตางๆ  การ
พูดไพเราะ  การทักทายผูใหญดวยการไหวท่ีสวยงาม  ไหวลาคุณพอคุณแมกอนเขาโรงเรียน  
การปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน  ระเบียบวินัยดานตางๆ เชน  การตรงตอเวลา  การมา
โรงเรียนทันเขาแถว  การเคารพธงชาติ  การสวดมนต  การรับประทานอาหารในโรงอาหาร  
การเก็บเกาอ้ีทุกครั้งเมื่อไมใช ฯลฯ  เพ่ือเปนการปลูกฝงความมีวินัยในตนเองและความเปน
ไทยต้ังแตวัยเยาว 
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การรับนักเรียน  ตั้งแต 3 กรกฎาคม เปนตนไป 
 โรงเรียนจะเปดประตูใหผูปกครองเขามารับนักเรียนไดต้ังแตเวลา 15.00 น.  โดย
ผูปกครองตองสแกนบัตรประจําตัวผูปกครองทุกครั้ง  หากไมไดนํามาตองแสดงบัตร
ประชาชนเพื่อแลกบัตรเขา  โดยมีรายละเอียดของการรับนักเรียน ดังนี้ 
  1.  วนัและสถานทีร่บั 
   1.1  วันจันทร – วันพฤหัสบดี  ผูปกครองรับนักเรียนได  ดังนี้ 
    1.1.1  นักเรียนช้ันเตรียมอนุบาล – อนุบาล 1 รอผูปกครองท่ีหองเรียน 
    1.1.2  นักเรียนช้ันอนุบาล 2 – 3  ทุกหองจะนํากระเปามาวางไวตามจุดท่ี
กําหนดท่ีโถงทางเช่ือมอาคารช้ันลาง เวลา 15.00 น.  นักเรียนจะรอท่ีช้ันลางของอาคาร และ
บริเวณสนาม  ผูปกครองสามารถรับนักเรียนไดตามบริเวณท่ีครูประจําช้ันบันทึกไวท่ีบอรด
การใชบริเวณโรงเรียน  เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการรับนักเรียนผูปกครองควรนัดหมาย
สถานท่ีและเวลาท่ีจะมารับกับนักเรียน  ไมอนุญาตใหผูปกครองข้ึนอาคารเรียน  หาก
ตองการติดตอครูประจําช้ันกรุณาแจงเจาหนาท่ีธุรการ  หลังเวลา 16.15 น. รับนักเรียนไดท่ี
หองดนตรี 
   1.2  วันศุกร   
    1.2.1  ผูปกครองช้ันเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 จะรับนักเรียนท่ีหองเรียน 
ต้ังแต 15.00 – 16.15 น.  เพ่ือใหครูและผูปกครองไดสนทนา  สอบถามขอสงสัย และช่ืนชม
ผลงานการเรียนรูของลูก 
      เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนและใหแมบานไดทําความสะอาดหองเรียน  
โรงเรียนจะปดประตูบันไดทันทีท่ีนักเรียนลงจากอาคารหมดแลวทุกหองตามเวลา และไม
อนุญาตใหนักเรียนข้ึนบนอาคารอีก 
    1.2.2  กรณีนักเรียนหยุดเรียนวันศุกร  ขอใหผูปกครองมารับถุงนอนหรือ
ของใช เพ่ือไปทําความสะอาดสําหรับใชในสัปดาหตอไป 
  2.  ขอปฏิบตัิในการรบันักเรยีน 
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   2.1  รับนักเรียนระหวางเวลา 15.00 – 16.15 น. เพ่ือใหนักเรียนไดกลับไป
พักผอนท่ีบาน และครูจะไดเตรียมงานสําหรับนักเรียนวันรุงข้ึน  หากทานผูปกครองมารับ
นักเรียนและจะใหนักเรียนเลนตอ  โปรดดูแลบุตรหลานของทานอยางใกลชิด และคอย
แนะนําการเลนท่ีถูกวิธีและปลอดภัยดวย 
   2.2  การรับหลัง 16.15 น.  นักเรียนหยุดการเลนทุกชนิด เก็บอุปกรณแลวมารอ
ผูปกครองท่ีหองดนตรี  ซ่ึงอยูในความดูแลของครูผูดูแลความเรียบรอยประจําวัน 
   2.3  การรับนักเรียนกอนเวลา  กรณีท่ีผูปกครองจําเปนตองรับนักเรียนกอน
เวลา  ขอใหผูปกครองปฏิบัติ  ดังนี้ 
    2.3.1  กรณีท่ีทราบลวงหนา ใหเขียนบันทึกขออนุญาตรับนักเรียนกอน
เวลาท่ีหนาประตูในตอนเชา 
    2.3.2  กรณีฉุกเฉินโปรดโทรแจงท่ีธุรการ กอนเวลา  12.00 น.  หมายเลข
โทรศัพท  02-9155390 ตอ 3113 และ 3118 
    ท้ังนี้  เพ่ือใหครูเตรียมตัวนักเรียนและของใชใหพรอมตามเวลานัด และโรงเรียน
ไมอนุญาตใหรับนักเรียนชวงเวลา  14.30 – 15.00 น.  เนื่องจากเปนชวงเวลาท่ีครูประจําช้ันตอง
เตรียมนักเรียนทุกคนใหพรอมเพ่ือกลับบาน 
    2.3.3  กรณีท่ีผูปกครองมากอนเวลาท่ีแจง  ขอเชิญนั่งพักรอนักเรียนท่ีหอง
ธุรการเทานั้น 
  3.  การปดประตูโรงเรียน   
   โรงเรียนจะปดประตู  เวลา 16.30 น.  นักเรียนทุกคนตองออกนอกโรงเรียน 
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การใชบตัรประจาํตวัผูปกครอง – นกัเรยีน 
 บัตรประจําตัวของนักเรียนและผูปกครอง จัดทําไวเพ่ือเปนหลักฐานในการรับ - สงนักเรียน
ใหปลอดภัย  จึงขอความรวมมือ ดังนี้ 
  1.  ใหนักเรียนนําบัตรประจําตัวนักเรียนติดตัวมาทุกครั้งท่ีมาโรงเรียน  เพ่ือใชในการ
สแกนบัตรเขาและสแกนบัตรออกจากโรงเรียน 
  2.  บัตรประจําตัวผูปกครอง  ผูปกครองจะตองนําบัตรประจําตัวมาแสดงทุกครั้งท่ีมารับ
นักเรียน 
   2.1  กรณีท่ีผูปกครองลืมนําบัตรประจําตัวมาใหแสดงบัตรประชาชนและรับ
เอกสารการบันทึกท่ีหนาประตู และติดตอเขียนเอกสารขอรับนักเรียนท่ีกิจการนักเรียน 
   2.2  หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลในบัตรประจําตัว  โปรดเขียนบันทึก
ขอความเพ่ือแจงการเปลี่ยนแปลงท่ีหองธุรการ 
   2.3  กรณีบัตรหายติดตอขอทําบัตรใหมไดท่ีหองธุรการ 
   2.4  กรณีมีผูติดตามใหผูปกครองท่ีพาผูติดตามมานําบัตรประชาชนมาแลกบัตร
เขา และใสขอมูลใหถูกตอง และตองใชบัตรผูพามาเทานั้น 
  3.  โรงเรียนไมอนุญาตใหผูปกครองฝากบัตรรับนักเรียนมากับผูอ่ืน  หากทราบ
ลวงหนาวาไมสามารถมารับนักเรียนไดดวยตนเอง  ขอใหผูปกครองเขียนบันทึกถึงฝาย
กิจการนักเรียนแจงรายละเอียดวาเปนผูปกครองของนักเรียนช่ือ  ช้ัน  ช่ือผูมารับแทน  
ความสัมพันธกับนักเรียน  และลงชื่อกํากับ พรอมท้ังถายสําเนาบัตรประชาชน  นําไปแสดงท่ี
กิจการนักเรียนในวันท่ีมารับแทน 
  4.กรณีท่ีผูปกครองไมสามารถมารับไดอยางกะทันหันใหผูปกครองโทรศัพทแจง
ท่ีธุรการดวยตนเองเทานั้น  โดยแจงช่ือนามสกุลผูรับแทน  เพ่ือเปนขอมูลในการทําเอกสาร
รับนักเรียนแทน 
  5.  สําหรับผูมารับแทนตองแสดงบัตรประชาชนเพื่อแลกบัตรมารับแทนผูปกครอง
ท่ีหนาประตูและมาติดตอเขียนเอกสารรับแทนท่ีกิจการนักเรียน  
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  6.  การแลกบัตรตรงหนาประตูทางเขาทุกกรณีใหผูปกครองนําบัตรของโรงเรียน
ท่ีแลกไวไปแลกคืนบัตรประชาชนกับครูท่ีประตูทางออกทุกครั้ง 
  การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการแสดงบัตรประจําตัวผูปกครองรับนักเรียนถือ
เปนแบบอยางแกลูกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยางเครงครัด และเพ่ือความ
ปลอดภัยของนักเรียนหากผูปกครองเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท  โปรดแจงฝายธุรการ  
เพ่ือความสะดวกในการติดตอฉุกเฉิน 
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การสือ่สารระหวางบานกบัโรงเรยีน 
 1.  ผูปกครองแจงลากิจ ลาปวย (ชวงเวลา  9.00 – 11.00 น.) หรือตองการพบ
คุณครู  โปรดติดตอหรือนัดหมายผานธุรการหมายเลข  02-9155390 – 2  ตอ  3113 และ 
3118  แฟกซ  02 – 9155258  และมือถือ  084-3874514 
 2.  โรงเรียนจะส่ือสารถึงผูปกครองผานนักเรียน คือ การฝากจดหมายไปกับนักเรียน  
ขอความกรุณาตรวจกระเปานักเรียนทุกวัน และหากมีการตอบรับขอใหสงใบตอบรับกลับทันที
ในวันรุงขึ้นทุกครั้ง  เพ่ือใหโรงเรียนไดดําเนินการตอไปได 
 3.  สําหรับช้ันอนุบาล 2 – 3  โรงเรียนจะฝกใหนักเรียนสามารถส่ือสารกับผูปกครองดวย
วาจาในเรื่องท่ีครูมอบหมาย  จึงขอความรวมมือผูปกครอง  ชวนคุย และสอบถามลูกทุกวัน เพ่ือ
สงเสริมพัฒนาการในการเรียนรู และความภาคภูมิใจใหกับลูก 
 4.  ผูปกครองสามารถเขียนบันทึกส่ิงท่ีตองการใหครูประจําช้ันทราบเก่ียวกับนักเรียนไดใน
ตอนเชาท่ีหนาประตูโรงเรียน  โดยในกลองจะมีใบบันทึกถึงครูประจําช้ัน  ใบบันทึกการมารับ
นักเรียนกอนเวลา  ใบบันทึกการรับประทานยา 
 5.  การสรางและปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในการเรียนรูและการเลนของลูกเพ่ือปองกัน
อุบัติเหตุ และอันตรายจากการเลนรุนแรงและผิดวิธีท่ีอาจเรียนรูมาจากส่ือตางๆ ทําให
อยากรู  อยากทดลอง และอยากเลียนแบบ  ขอความรวมมือผูปกครองชวยคัดสรรส่ิงท่ี
เหมาะสมกับวัยของลูก  ดูแลแนะนําเหตุผลในการเลนท่ีดีท่ีปลอดภัย และเรียนรูในการอยู
รวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  ในกรณีที่ผูปกครองจะทํากิจกรรมใดๆ ใหลูกของตนเองและ
กลุมภายในโรงเรียนจะตองไดรับอนุญาตจากโรงเรียนกอนทุกครั้ง  เพ่ือปองกันไมใหเกิดผล
กระทบตอนักเรียนอ่ืนๆ  โดยท่ีโรงเรียนไมไดมีสวนรวม 
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เมือ่ลกูมอีาการปวย 
 เมื่อลูกมีอาการปวย แมเพียงเล็กนอย  โปรดใหหยุดพักผอนท่ีบานเพราะเด็กๆ มีภูมิ
ตานทานตํ่า อาจปวยมากข้ึน  หากมียามาโรงเรียน ขอใหผูปกครองเขียนรายละเอียดใน
การปอนยาใหชัดเจน  ในกรณีท่ีปวยเปนไขหวัดสายพันธุตางๆ  มือเทาปาก หรือจากไวรัส
ตามฤดูกาล  ขอความรวมมือผูปกครองแจงใหทางโรงเรียนทราบผานธุรการ พรอมท้ังสง
ใบรับรองแพทยมาท่ี  โทรสาร  02-9155258 หรือนํามาใหโรงเรียนดวยตนเองเร็วท่ีสุด 
 กรณีนักเรียนมีน้ํามูกและผูปกครองแจงวาเปนภูมิแพ  ไมไดเปนหวัด  ขอใหมี
ใบรับรองแพทยแจงโรงเรียนทุกครั้ง  
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การตดิตามการเรยีนรูของลกู 
 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมและฝกทักษะการเรียนรูดานตางๆ ใหกับนักเรียน  โดย
จัดการบานหรือกิจกรรมท่ีคุณพอคุณแมสามารถติดตามได ดังนี้ 
  1.  การบานเปนการทบทวนส่ิงท่ีเรียนรูไปแลว  ระดับช้ันอนุบาล 1 – 3 จัดใหใน
วันจันทรและวันพุธ  โดยจะเริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม 
  2.  การบานสรางสรรคสานสัมพันธ จัดใหนักเรียนทุกระดับช้ัน  เปนงานท่ีให
ผูปกครองจะไดสรางสรรคผลงานรวมกับลูกทุกวันศุกร  เพ่ือสรางความสัมพันธของพอแมกับ
ลูก และสามารถสังเกตพัฒนาการ  ความคิดสรางสรรค และจินตนาการของลูกได   
  3.  สารสาระ  จัดใหทุกวันศุกร  เพ่ือส่ือสารกับผูปกครองถึงส่ิงท่ีนักเรียนไดเรียนรู
ตลอดสัปดาห  รวมท้ังการจัดเตรียมอุปกรณเพ่ือการเรียนรูในสัปดาหตอไป 
  4.  สมุดบันทึกวัยสรางสรรค  จัดใหสัปดาหเวนสัปดาห  เปนการส่ือสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปกครองกับครูเก่ียวกับลูก  โดยใหขอมูลขอคิดเห็นอยาง
สรางสรรคจากมุมมองของบานกับโรงเรียน  เพ่ือรวมแรงรวมใจในการพัฒนาใหลูกรักเจริญ
งอกงามในทุกดานอยางเทาทัน  ขอใหผูปกครองเขียนสงกลับหาครูทุกครั้ง 
  5.  การเรียนรูแบบโครงงาน (Project  Approach) โรงเรียนไดจัดการเรียนรู
แบบโครงงานใหกับนักเรียนนอกจากการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในทุกๆ วันใหกับทุก
ระดับช้ัน  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ซ่ึงเปนการเรียนรูตามความสนใจและอยากเรียนรูของเด็กๆ 
ในแตละหอง  โดยคํานึงถึงพัฒนาการของนักเรียนเปนสําคัญ  สําหรับระดับช้ันอนุบาล 2-3 
จะเปนการเรียนรูตามเรื่องท่ีนักเรียนอยากเรียนและเรียนคละหองเรียน 
 ในการเรียนรูแบบโครงงานนี้ผูปกครองสามารถมีสวนรวมในการสนับสนุนสงเสริม
และใหความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนไดตามความเหมาะสม 
 หากทานผูปกครองมีขอสงสัยในเรื่องใดๆ โปรดซักถามและปรึกษาครูไดโดยตรงท่ี
หองเรียนในวันศุกรหรือนัดหมายลวงหนาผานธุรการ   
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ภาษานารกั 
 
นักเรียน  คุณครูขา  หนูขอด่ืมนมวัว  100% นะคะ 
 
 
ครู   นอง.....เพ่ือนช่ืออะไรนะคะ   เจ....อะไรนา 
นักเรียน  เจดียคะ 
 
 
หลังจากพาเด็กๆ เลนกลางแจงแลว 
ครู   เด็กๆ ขา  เขาหองเรียนคะ  ไปด่ืมน้ํานะคะ 
นักเรียน  ครูเหนื่อยหรอคะ 
 
 
ขณะท่ีกําลังออกไปเลนอยูสนามหญา 
ครู   เด็กๆ ใสรองเทานะคะ  ครูจะไปรอท่ีสนามหญา 
นักเรียน  โอเคคะ  จุบๆๆ 
 
 
นักเรียน  คุณครูครับ  ฝนตกแลว  เทพเจาสายฟาจะออกมาแลว 
 
 
นักเรียน  รัก ออกัส ไหมคะ  ถาไมรัก  ออกัสจะไปฟองแมแหมม 
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นักเรียน1  โทโรทํานมกระเด็นใส 
นักเรียน2  เพ่ือนอาจจะไมไดต้ังใจก็ไดนะ 
 
 
ในขณะท่ีเพ่ือนหลายคนในหองกําลังเลาเรื่องใหคุณครูฟง 
นักเรียน  เพ่ือนๆ คอยๆ พูดทีละคน  ครูฟงไมทัน 
 
 
นักเรียน  ครูรูจักผีไหมคะ 
ครู   ผีคืออะไรคะ  ไมรูจักเลย 
นักเรียน  คือปลาไงคะ 
ครู   ฮะ!!  ปลาหรอคะ 
นักเรียน  ก็กางปลาไงคะ  กางปลาเปน ผี  นากลัว!!! 
 
 
ครู   วงกลมภาพท่ีเปนยานพาหนะทางบกนะคะ  ภาพนี้คือยานพาหนะทางอะไรคะ 
ภาพรถ   
นักเรียน  ทางบก 
ภาพรถ   
นักเรียน  อันนี้ทางบก 
ภาพรถ   
นักเรียน  อันนี้ก็ทางบก 
ภาพเครื่องบิน 
นักเรียน  อันนี้ทางเมฆ 
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ขณะท่ีครูกําลังเดินถือถวยผลไมของครูในโรงอาหาร 
นักเรียน  ทานไมไหวหรอคะ 
ครู   ถาทานไมไหว ตองทํายังไงคะ 
นักเรียน  หนูจะไดชวยทานคะ  
 
 
นักเรียน  ครูครับนกไมมีฟน  จะกินอาหารยังไงครับ 
ครู   นกกินอาหารโดยวิธีการกลืน  ขยอนอาหารลงไปเลยคะ 
นักเรียน  นกมันจะไมเปนกรดไหลยอนหรอครับ 
ครู   ............ มนัยอยอาหารไมเหมือนคนคะ 
 
 
ขณะท่ีกําลังเรียนหนวยยานพาหนะ 
ครู   จําลองสถานการณบนเครื่องบิน “สวัสดีคะ ทานผูโดยสาร  วันนี้เราจะนําทาน
ผูโดยสารสูเมืองโอซากา  ประเทศญี่ปุน” 
นักเรียน  โอะ!!! (เอามือข้ึนมาปดปาก) 
ครู   ทานผูโดยสารเปนอะไรคะ 
นักเรียน  ทําไมแอรโฮสเตสสายการบินนี้  อวน  จัง 
 
 
ขณะท่ีกําลังเลนว่ิงสามขา  เมื่อเลนเสร็จ  ครูแกะเชือกท่ีขาออกให 
นักเรียน  เราเปนอิสระแลว 
 
 
ขณะท่ีทุกคนทํางานเสร็จหมดแลว  ก็เหลือนักเรียนคนหนึ่งยังทําไมเสร็จ  มีเพ่ือนเดินมาหา
แลวพูดวา  “เสร็จหรือยังเพ่ือนรัก” 
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ระหวางทํางานศิลปะ  ครูผสมสีเขียวแกให  
นักเรียน  นี่มันสีเขียวข้ีมานี่ 
ครูหันมามองแลวยิ้ม 
นักเรียน  โอะ!! ไมใชๆๆ  สีเขียวอุจจาระมาครับ 
 
 
นักเรียน  ครูไปไหนมาคะ 
ครู   ไปสอนศิลปะมาคะ 
นักเรียน  ไปซะนานเลย  คิดถึงจัง 
 
นักเรียน  คุณครูคะ  รูไหมทําไมหนูมาสาย 
ครู   ทําไมคะ 
นักเรียน  ก็พอสิคะ  จําผิดพาไปสาธิตจุฬาฯ  ช่ือเหมือนกันคะ 
 
 
ครู   คุณพอคุณแม  ทํางานอะไรคะ 
นักเรียน  แมมีอาชีพเลี้ยงลูก   พอมีอาชีพหาเงิน 
 
 
ระหวางท่ีครูกําลังสอนเรื่องโรคในฤดูฝน 
นักเรียน  เมื่อไหรครูจะหยุดพูดเนียะ  ผมกลวัจะตายอยูแลวครับ 
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ครู  เด็กๆ คะ  เวลาท่ีเราจูงมือนองเขาโรงเรียน  เราจะตองชวนนองคุย และชี้ชวนให
นองอยากมาโรงเรียน 
นักเรียน1  เชนบอกวา  เด๋ียวไปเอาของเลนกัน 
นักเรียน2  นั่นเรียกวา  โกหก 
 
 
นักเรียน  ทําไมแมมารับชาจังนะ  สงสัยกําลัง เมาทอยู 
 
 
นักเรียน  ครูคะ  แมบอกวา  ใครท่ีรักครูมากกวาแม  บาป!!! 
 
 
นักเรียน  ครูรูไหมคะ  ตอนเด็กๆ หนูไมกินปลาทูนา 
ครู   ทําไมคะ 
นักเรียน  ก็หนูนึกวามันมี 2 หนา ก็เลยกลัวไมกลากิน 
 
 
ครู   ทําไมเราจึงใหดอกมะลิเปนสัญลักษณในวันแมคะ 
นักเรียน1  เพราะแมชอบ 
นักเรียน2  แมชอบสีขาว 
นักเรียน3  สีขาวหมายถึงศาสนา  แมนับถือศาสนาก็เลยชอบ 
 
 
นักเรียน  ครูครับถาเรียนจบอนุบาล 3  เราจะไดใบปริญญาไหมครับ 
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ขณะท่ีทํานาในกิจกรรมเรียนรูโลกกวาง 
นักเรียน  นี่แหละ  พอบอกเราวาหลังสูฟา  หนาสูดิน 
 
 
นักเรียน  ครูคะ  หองเราไมคอยมีคนมาซื้อของเลย  ง้ันเราลุกข้ึนเตนไหมคะ  จะไดมีคน
มาสนใจ 
 
 
ขณะท่ีครูกําลังรับประทานขนมบัวลอย 
นักเรียน  บัวลอยเจาเพ่ือนยาก  ทําไมจากขาเร็วเกินไป (รองเพลงคาราบาว) 
 
 
ขณะท่ีครูกําลังพลิกแพนเคกท่ีติดกระทะอยู 
นกัเรียน  แสดงวาไมไดใชกระทะโคเรียคิงละสิ  ตอนนี้เคามีโปรโมช่ัน  ซ้ือ 1 ฟรี 1 นะคะ 
 
 
ขณะท่ีเด็กๆ กําลังดูรูปท่ีครูไปเท่ียว 
นักเรียน  ทําไมครูแตงตัวแบบชาวบานจัง 
 
 
ครู  ใครเอย  มีบุญคุณกับเรา เปรียบเสมือนแมคนท่ี 2 
นักเรียน แมเลี้ยงใจราย!!! 
 
 
ขณะท่ีนักเรียนกําลังเตรียมตัวกลับบาน  กําลังใสถุงเทา 
นักเรียน  ไมตองชวยผมครับ  ผมทําเองได  ผมเริ่มใสถุงเทาไดแลว  ฝกอยูนานเลย 
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ขณะนั่งดูรูปครอบครัวเพ่ือนๆ 
นักเรียน  ทําไมครอบครัวนี้หนาตาดีจัง 
 
 
ครู  ครูท้ิงสีเมจิกแทงนี้นะคะ  ใชไมไดแลว 
นักเรียน มันหมดอายุแลวหรอครับ 
 
 
นักเรียน  คุณครูครับ เพ่ือนช่ือ เคเบ้ิล  เวลาโดนไฟไมช็อตหรอครับ 
 
 
นักเรียน  คุณครูขา  ถาของใชในหองเราหมด  บอกหนูนะคะ  เพราะหนูมีเงินในกระปุก
ออมสินเยอะ 
 
 
ขณะท่ีกําลังดูวีดิโอ 
นักเรียน  เคารองไห เพราะเสียใจท่ีในหลวงสวรรคตไง 
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