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กำหนดการเปดเรียนช้ันเตรียมอนุบาล ชวงวันที่  28 - 31  พฤษภาคม  2562

กำหนดการเปดเรียนทุกระดับช้ัน ชวงวันที่  3 – 28  มิถุนายน  2562

วันที่  28 - 29  พฤษภาคม  2562

วันจันทรที่  3  มิถุนายน  2562

 ผูปกครองสงนักเรียนที่หองเรียนพรอมทั้งดอกไมธูปเทียนเพ่ือมอบตัวเปนศิษยตามประเพณีไทย 
อนุญาตใหผูปกครอง 1 ทาน อยูกับนักเรียนในหองเฉพาะวันที่  28 - 29  และรับนักเรียนกลับหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน(12.00 น.)

 ผูปกครองสงนักเรียนทุกช้ันที่หองเรียนจนถึงเวลา  7.50 น. สำหรับชั้นอนุบาล 1 – 3  นำ
ดอกไมธูปเทียนเพ่ือมอบตัวเปนศิษยตามประเพณีไทย และรับนักเรียนเวลา  15.00 น. ที่หองเรียน

วันที่ 4 – 28  มิถุนายน  2562

 ผูปกครองสงนักเรียนที่หนาประตูโรงเรียน  และรับนักเรียนกลับตั้งแตเวลา 15.00 – 16.00 น.
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3  รับที่หองเรียน  กรณีฝนตกนักเรียนจะลงมารอท่ีโถงอาคาร

การรับนักเรียนในชวงวันที่ 3 – 28  มิถุนายน  2562
1.  ครูประจำช้ันทุกคนจะตองดูแลนักเรียนอยางใกลชิดในแตละหอง  โรงเรียนจึงไมไดจัดครูกรรมการดูแล
    ความเรียบรอยประจำวัน  จึงขอความรวมมือผูปกครองโปรดดูแลนักเรียนดวยตนเองเม่ือรับนักเรียนแลว
2.  ในชวงเย็นกอนเขามารับนักเรียนตองสแกนบัตรกอนเขาโรงเรียน
3.  หากผูปกครองมากอนประตูเปด  โรงเรียนไดจัดสถานท่ีรอนักเรียน ดังน้ี
 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณรานมุมอาหาร
 เวลา 14.30 น. ที่โรงอาหาร และใหอยูในบริเวณโรงอาหารเทานั้น  
 ยกเวน วันศุกรไมอนุญาตใหเขามารอ  เน่ืองจากเปนวันทำความสะอาดทุกสัปดาห

วันที่  30 – 31  พฤษภาคม 2562 

 ผูปกครองสงนักเรียนที่หองเรียน เวลา 7.30 – 8.00 น. ขอความรวมมือผูปกครองทุกทาน
กลับบานทันที และรับนักเรียนกลับ เวลา  14.30 น. ที่หองเรียน  โดยนัดกับลูกและไมผิดเวลา

หมายเหตุ  ในกรณีที่นักเรียนยังรองไหมากจะแจงผูปกครองเปนรายกรณี

1 แนวปฏิบัติสำหรับผูปกครอง ในการเตรียมพรอม เมื่อลูกรักมาโรงเรียน

ขอความรวมมือผูปกครอง

เวลา 7.50 น. ประตูโรงเรียนจะปด  ไมอนุญาตใหผูปกครองยืนบริเวณประตูตลอดแนว
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่ลงจากรถและเดินเขาโรงเรียนดวยตนเอง



1.  เม่ือลูกอยูที่โรงเรียน

 พอแมเปนบุคคลสำคัญที่เปนทั้งผูใหกำเนิดและเปนครูคนแรกของลูกที่เฝาบำรุงเลี้ยงดูใหลูกแข็งแรง
ดานรางกาย  มีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจตามวัยของลูก  เมื่อมาอยูโรงเรียนครูจะเปนผูฝกฝนสรางเสริม
เติมแตงใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึนท้ังดานรางกาย  อารมณ-จิตใจ  สังคม สติปญญา และทักษะชีวิต  มีความอดทน
รอคอย  จดจอกับสิ่งที่ทำอยางตอเนื่อง  ยับยั้งชั่งใจ  สามารถควบคุมอารมณตนเองใหอยูในวินัยได  สามารถ
คิดวิเคราะหและรูจักยืดหยุน  พอแมและครูจึงเปนฟนเฟองท่ีสำคัญท่ีตองประสานสัมพันธกัน  ดูแลลูกในทิศทาง
เดียวกัน  เพ่ือชวยกันทำใหลูกมีความกาวหนาในพัฒนาการทุกดาน  มีทักษะชีวิต คิดเชิงบวก  มีวินัย  มีความอดทน
เช่ือม่ันในตนเอง  กลาแสดงออกอยางสรางสรรค  ภาคภูมิใจในตนเอง  และมีภูมิคุมกันภัยใหแกตนเองในวันขางหนา
เพื่อใหลูกสามารถมีชีวิตอยูในโลกใบน้ีอยางมีความสุขและเทาทันตอสถานการณตางๆ ไดในอนาคต

 เม่ือคุณพอคุณแมตกลงใจใหความไววางใจสงลูกมาใหอยูในความดูแลของโรงเรียนสาธิตพัฒนาคุณพอคุณแม
ตองมีความเขาใจ  ยอมรับและเตรียมตัวเตรียมใจ  ดังน้ี

 1.1 ใหความไววางใจครูและเช่ือมั่นในโรงเรียน
      คุณพอคุณแมตองมั่นใจวาโรงเรียนคือบานหลังที่สองที่มีความรักความอบอุนปลอดภัย เปนสถานที่
ทำใหลูกเกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเองไดอยางนาภาคภูมิใจ และไวใจครูซึ่งเสมือนพอแมคนที่สองของลูกที่มี
ความรักและปรารถนาดี  มีความต้ังใจแนวแนในการพัฒนาลูกศิษยดวยความรัก  ความเมตตา  มุงหวังท่ีจะใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกนักเรียนเสมอ
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เตรียมพรอมเพื่อลูก
พอแมเปนครูคนแรก ครูคือพอแมคนท่ีสอง : รวมดวยชวยกันรังสรรคลูกรัก

พอแมแตตนราง   รอยชีวิต
ครูแตงแตมสีวิจิตร   จรดไว
ดวยรักลูกและศิษย   ทุกเม่ือ
หมายวาดผูหนึ่งให   เปยมรู  ประเสริฐธรรม

การเตรียมตัวเตรียมใจของคุณพอคุณแม



2.  เตรียมพรอมใหลูกเมื่ออยูที่บาน

     พอแมตองฝกฝนลูกใหสามารถพัฒนาตนเองไดสมวัย  โดยใหคอยๆ คุนกับการชวยเหลือตนเองคือ
 •  ใหลูกอาบน้ำและแตงตัวงายๆ ดวยตัวเอง  ซ่ึงจะทำใหลูกรูสึกภาคภูมิใจในตนเองต้ังแตเล็ก
 •  ใหลูกรับประทานอาหารดวยตนเอง และปฏิบัติตนเหมาะสมในขณะรับประทาน  เชน  
    นั่งรับประทานอยูกับที่  ไมหกเลอะเทอะ และรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย
    อยางหลากหลาย  ไมเลือกอาหาร  ไมรับประทานจุบจิบ  และฝกรับประทานอาหารเชา
    ใหทันกอนมาโรงเรียน
 •  ใหลูกปฏิบัติมารยาทไทยที่จำเปน  เชน  การขออนุญาต  การขอโทษ  การขอบคุณ  
    การอดทนและรอคอย  ตามสถานการณตางๆ เพื่อใหลูกซึมซับจนเปนนิสัย
 •  ใหลูกมีวินัยในการเขานอน และตื่นนอนเปนเวลา และนอนใหเพียงพอจะทำใหอารมณ
    เบิกบาน  มีความสุขพรอมที่จะมาโรงเรียนใหทัน  เพื่อทำกิจกรรมสำคัญๆ รวมกับเพื่อน
    อยางสดช่ืน
 •  ฝกใหลูกปฏิบัติตามกติกาและขอตกลงอ่ืนๆ ในบาน

 1.2 ใหความไววางใจ และเช่ือมั่นในลูก
      เด็กๆ ทุกคนมีความสามารถในการปรับตัว และชวยเหลือตนเองไดดีขึ้นเปนลำดับลูกสามารถ
ชวยเหลือตนเองได  คุณพอคุณแมตองสรางโอกาสหรือใหโอกาสลูกในการเรียนรู  โดยปลอยใหมีเวลาอยูตาม
ลำพังบาง  กระทำส่ิงตางๆ ดวยตนเอง  ตามวัยที่กำลังอยากรู  อยากเรียนรู อยากเห็นและอยากลอง  หาก
ลูกไดปฏิบัติดวยตนเองจะชวยใหสามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็วท้ังการดูแลตนเองดานการคิด และการแกปญหา  
สรางความเช่ือม่ันในตนเอง  กลาคิด  กลาทำ  และใชวิจารณญาณไดดี

 1.3  ละวางความวิตกกังวล
       คุณพอคุณแมตองเขมแข็ง  อดทน  
อดกลั้น  โดยปลอยลูกใหอยูในความดูแลของครู  
สงลูกเขาโรงเรียนใหตรงเวลา และปฏิบัติตามกฎ
ของโรงเรียน  เพื่อเปนตัวอยางแกลูก  เสริมสราง
ความเขมแข็ง  ความมีวินัยและการปรับตัวไดรวดเร็ว
ใหแกลูก  เพราะลูกจะมีอารมณสับสน  ปฏิบัติตน
ไมไดเม่ือเห็นพอแมปรากฏตัวอยูในขณะท่ีลูกกำลัง
เรียนรูสิ่งตางๆ ในโรงเรียน
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1.  การเตรียมของใชประจำตัวใหพรอม

 พัฒนาการของลูกดานรางกาย  อารมณจิตใจ  สังคม สติปญญา  คุณธรรม  จริยธรรมและทักษะชีวิต
 เกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอมรอบตัว  จากการถูกหลอหลอมกลอมเกลาอยางสม่ำเสมอจากการซึมซับจากพฤติกรรม
ของตัวอยางท่ีดีของครู  พอแม  บุคคลรอบตัวในกิจวัตรประจำวันจากประสบการณและส่ิงแวดลอมท่ีดี  จนฝง
รากลึกอยูในจิตใจและตัวตนของลูก  มีความกาวหนาในพัฒนาการอยางตอเนื่อง  ดวยเหตุนี้คุณพอคุณแม
จึงตองเตรียมตัวลูกใหพรอมเขาโรงเรียนอยางมีความสุข  โดยปฏิบัติ  ดังน้ี

 1.1  เตรียมอุปกรณใหครบทุกครั้ง และเขียนชื่อใหชัดเจนทุกชิ้น
 1.2  ไมนำเครื่องเขยีนสวนตัวหรือของใชที่ไมจำเปนไปโรงเรียน เพราะโรงเรียนไดจัดไวให
       เรียบรอยแลว
 1.3  ไมนำอาหารหรือเครื่องดื่มเขามาในโรงเรียน โดยเด็ดขาด
 1.4  ไมนำของเลน และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดใหนักเรียนมาเลนในโรงเรียน
 1.5  นำของใชมาใหครบในวันจันทร และนำกลับไปทำความสะอาดท่ีบานทุกวันศุกร 
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การเตรียมตัวใหลูกไปโรงเรียน



เครื่องแบบนักเรียน

2.  การแตงกายของนักเรียน

1.  เตรียมพรอมสัมภาระ  

 นักเรียนตองแตงกายใหถูกระเบียบของโรงเรียน  หากมีความจำเปนท่ีตองใสรองเทาพิเศษตามแพทยส่ัง
โปรดเขียนบันทึกถึงรองผูอำนวยการขออนุญาตใสรองเทาพิเศษนอกเคร่ืองแบบพรอมท้ังแนบใบรับรองแพทย
โดยรองเทาตองเปนสีดำตามระเบียบของโรงเรียน และเพ่ือเปนการฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง
โปรดใหโอกาสลูกมีสวนรวมหรือปฏิบัติในการจัดเตรียมเคร่ืองแตงกาย และของใชใหครบดวยตนเองใหมากท่ีสุด
ตามวันที่กำหนด  โดย
 2.1  ไมใชเครื่องประดับที่มีคา หรือเครื่องประดับตกแตงศีรษะ
 2.2  แตงกายชุดเครื่องแบบนักเรียนและนำของใชมาใหครบตามวันที่กำหนด  ดังน้ี

 ผูปกครองเตรียมตัวลูกใหพรอมลงจากรถ  โดยใหสวมใสถุงเทารองเทาใหเรียบรอย และเตรียมอุปกรณ
ตางๆ  คือ  กระเปา กระติกน้ำ บัตรประจำตัว ฯลฯ  ไวใกลตัวนักเรียน  เพ่ือลงรถไดรวดเร็วและชวยใหการจราจร
คลองตัว และขอความรวมมือผูปกครองไมลงจากรถ เพื่อสงลูก เพราะจะทำใหการจราจรติดขัด
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ลำดับ
ที่

เตรียม
อนุบาล

อนุบาล
1

อนุบาล
2

อนุบาล
3

วันที่
นำมา

หมายเหตุรายการ

กระเปานักเรียนตาม
ระเบียบของโรงเรียน

ทุกวัน
ยกเวน
วันพุธ ใชถุงเทา

แบบกันลื่น

ทุกวัน

ทุกวัน
พุธ

ชุดนักเรียน (ตามระเบียบ
ของโรงเรียน)

ชุดกีฬา (ตามระเบียบ
ของโรงเรียน)

1

2

3

2.3  บัตรประจำตัวนักเรียนคลองไวที่กระเปานักเรียน

การสงลูกเขาโรงเรียนอยางมีความสุข



2.  ปฏิบัติตามกฎอยางเครงครัดและสม่ำเสมอ

 2.1 สงลูกทันการเขาแถว เวลา  7.50 น.  เปนการปลูกฝงความมีวินัยแกลูก
และใหลูกไดเรียนรูกิจกรรมและทักษะชีวิตกอนเขาเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
 2.2 โรงเรียนจะเปดใหวนรถดานนอกประตูโรงเรียน  เพ่ือสงนักเรียนต้ังแตเวลา
7.15 – 7.50 น.  โดยจะมีครูคอยเปดประตูและรับนักเรียน ผูปกครองไมตองลงจากรถ
และขอใหเตรียมสัมภาระของนักเรียนใหพรอมลงจากรถ
 2.3 หลังเวลา  8.30 น. ผูปกครองสงนักเรียนที่หนาประตูดวยตนเองและให
นักเรียนเดินเขาโรงเรียน และสแกนบัตรดวยตนเองโดยจะมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
(รปภ.) สงเขาโรงเรียน
 2.4 เมื่อสงลูกแลวขอใหผูปกครองกลับทันที โรงเรียนไมอนุญาตใหยืนขวาง
บริเวณตลอดแนวประตูโรงเรียน เพื่อเปดชองจราจรใหกับรถที่มาจอดสงใหนักเรียน
ลงรถเขาโรงเรียนเองไดอยางปลอดภัย อนึ่งหากผูปกครองถายรูปหรืออยูใหลูกเห็น
จะทำใหลูกไมสามารถควบคุมอารมณและปรับตัวใหเขากับกิจกรรมได เพราะตองกังวล
คนหาพอแมที่อยูหนาประตู เด็กๆ จะรองไหทั้งคนที่เห็นพอแมและไมเห็นพอแม 
เกิดสับสนและเสียกำลังใจ ตองใชเวลานานมากขึ้นในการปรับตัวอยูกับครูโดยเฉพาะ
ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 2
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3.  ปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดี

 3.1 การเคารพธงชาติและสวดมนต  นักเรียนจะเคารพธงชาติ เวลา 8.00 น.  ขอเชิญชวน
ผูปกครองที่อยูบริเวณใกลเคียง โปรดเคารพธงชาติและสวดมนตกับนักเรียนเพื่อเปนแบบอยางที่ดี
ใหกับนักเรียน  ไมควรโบกมือหรือเรียกนักเรียนและควรอยูในอาการท่ีสงบ  ขอความรวมมือผูปกครอง
สงเสริมนักเรียนดานระเบียบวินัยและกาลเทศะ โดยปฏิบัติตามกติกาของโรงเรียนอยางเครงครัด
 3.2 การใชชีวิตประจำวัน  การเปนตัวอยางที่ดีในชีวิตประจำวันเปนการสรางโอกาสใหลูก
ไดเรียนรูและปฏิบัติดวยการซึมซับจากแบบอยางท่ีดีในชีวิตประจำวันทุกๆ ดานการแสดงออกท้ังกาย
วาจา  ใจ  จากบานและโรงเรียน  ไดแก  การคิดเชิงบวก  การมีทัศนคติที่ดี  การใหเกียรติผูอื่น  
การแตงกายที่เหมาะสมกับสถานที่และพิธีการตางๆ การพูดไพเราะ  การทักทายผูใหญดวยการไหว
ที่สวยงาม  ไหวลาคุณพอคุณแมกอนเขาโรงเรียน  การปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน  ระเบียบวินัย
ดานตางๆ เชน  การตรงตอเวลา  การมาโรงเรียนทันเขาแถว  การเคารพธงชาติ  การสวดมนต  
การรับประทานอาหารในโรงอาหาร  การเก็บเกาอี้ทุกครั้งเมื่อไมใช ฯลฯ  เพื่อเปนการปลูกฝงความ
มีวินัยในตนเองและความเปนไทยต้ังแตวัยเยาว



1. วันและสถานที่รับ

 โรงเรียนจะเปดประตูใหผูปกครองเขามารับนักเรียนไดต้ังแตเวลา 15.00 น.  โดยผูปกครองตองสแกนบัตร
ประจำตัวผูปกครองทุกครั้ง (บัตรประจำตัวผูปกครองมีความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของบุตรหลาน
ของทาน)  หากไมไดนำมาตองแสดงบัตรประชาชนเพ่ือแลกบัตรเขา โดยมีรายละเอียดของการรับนักเรียน
ดังนี้

   1.1  วันจันทร – วันพฤหัสบดี  ผูปกครองรับนักเรียนได  ดังนี้
  1.1.1  นักเรียนช้ันเตรียมอนุบาล – อนุบาล 1 รับท่ีหองเรียน
  1.1.2  นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3  ทุกหองจะนำกระเปา
มาวางไวตามจุดท่ีกำหนดท่ีโถงทางเช่ือมอาคารช้ันลาง เวลา 15.00 น.
 นักเรียนจะรอที่ชั้นลางของอาคาร และบริเวณสนาม  ผูปกครอง
สามารถรับนักเรียนไดตามบริเวณที่ครูประจำชั้นบันทึกไวที่บอรด
การใชบริเวณโรงเรียน  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับนักเรียน
ผูปกครองควรนัดหมายสถานที่และเวลาที่จะมารับกับนักเรียน 
ไมอนุญาตใหผูปกครองขึ้นอาคารเรียน  หากตองการติดตอ
ครูประจำช้ันกรุณาแจงที่หองธุรการ  หากมารับนักเรียนหลังเวลา
16.15 น. รับนักเรียนไดที่หองดนตรี  โดยผูปกครองไมควรมารับ
นักเรียนชาเพราะทำใหนักเรียนวิตกกังวล  รองไห  ไมเชื่อใจ และ
ไมอยากมาโรงเรียนอีก

 1.2 วันศุกร  
     1.2.1  ผูปกครองชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 จะรับนักเรียนที่หองเรียน ตั้งแต 
15.00 – 16.15 น.  เพื่อใหครูและผูปกครองไดสนทนา  สอบถามขอสงสัย และชื่นชมผลงาน
การเรียนรูของลูก  เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนและใหแมบานไดทำความสะอาดหองเรียน  
โรงเรียนจะปดประตูบันไดทันทีท่ีนักเรียนลงจากอาคารหมดแลวทุกหองตามเวลา และไมอนุญาต
ใหนักเรียนขึ้นบนอาคารอีก
     1.2.2  กรณีนักเรียนหยุดเรียนวันศุกร  ขอใหผูปกครองมารับถุงนอนหรือของใช 
เพ่ือไปทำความสะอาดสำหรับใชในสัปดาหตอไป  กรุณาโทรแจงเวลาท่ีจะเขามารับลวงหนา
ที่หองธุรการ
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การรับนักเรียน  ตั้งแต  1  กรกฎาคม เปนตนไป



2.  ขอปฏิบัติในการรับนักเรียน

3.  การปดประตูโรงเรียน  

 2.1  รับนักเรียนระหวางเวลา 15.00 – 16.15 น. เพื่อใหนักเรียนไดกลับไปพักผอนที่บาน 
และครูจะไดเตรียมงานสำหรับนักเรียนวันรุงข้ึน  หากทานผูปกครองมารับนักเรียนและจะใหนักเรียน
เลนตอ  โปรดดูแลบุตรหลานของทานอยางใกลชิด และคอยแนะนำการเลนท่ีถูกวิธีและปลอดภัยดวย 
 2.2  การรับหลัง 16.15 น.  นักเรียนหยุดการเลนทุกชนิด เก็บอุปกรณแลวมารอผูปกครอง
ที่หองดนตรี  ซึ่งอยูในความดูแลของครูผูดูแลความเรียบรอยประจำวัน
 2.3  การรับนักเรียนกอนเวลา  กรณีที่ผูปกครองจำเปนตองรับนักเรียนกอนเวลา  ขอให
ผูปกครองปฏิบัติ  ดังนี้
      2.3.1  กรณีท่ีทราบลวงหนา ใหเขียนบันทึกขออนุญาตรับนักเรียนกอนเวลาท่ีหนาประตู
ในตอนเชา
      2.3.2  กรณีฉุกเฉินโปรดโทรแจงที่ธุรการ กอนเวลา  12.00 น.  
 ท้ังน้ี  เพ่ือใหครูเตรียมตัวนักเรียนและของใชใหพรอมตามเวลานัด และโรงเรียนไมอนุญาต
ใหรับนักเรียนชวงเวลา  14.30 – 15.00 น.  เน่ืองจากเปนชวงเวลาท่ีครูประจำช้ันตองเตรียมนักเรียน
ทุกคนใหพรอมเพื่อกลับบาน
      2.3.3  กรณีท่ีผูปกครองมากอนเวลาท่ีแจง  ขอเชิญน่ังพักรอนักเรียนท่ีหองธุรการเทาน้ัน
      2.3.4  กรณีนักเรียนที่ขึ้นรถโรงเรียน และผูปกครองจะมารับเอง ขอใหโทรแจงที่ธุรการ
เบอรโทรศัพท  065 - 5188461 และ  065 – 5188462 และเขียนบันทึกอนุญาตรับนักเรียนที่
กิจการนักเรียน
      2.3.5  กรณีที่ไมสามารถมารับไดและจะใหบุคคลอื่นมารับแทน  ขอใหโทรแจงที่ธุรการ
เบอรโทรศัพท  065 - 5188461 และ  065 – 5188462  แจงช่ือและนามสกุลผูมารับแทนใหเรียบรอย
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 โรงเรียนจะปดประตู  เวลา 16.30 น.  นักเรียนทุกคนตองออกนอกโรงเรียน
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 บัตรประจำตัวของนักเรียนและผูปกครอง 
จัดทำไวเพื ่อเปนหลักฐานในการรับ - สงนักเรียน
ใหปลอดภัย  จึงขอความรวมมือ ดังนี้
 1.  ใหนักเรียนนำบัตรประจำตัวนักเรียนติดตัว
มาทุกครั้งที่มาโรงเรียน  เพื่อใชในการสแกนบัตรเขา
และสแกนบัตรออกจากโรงเรียน
 2.  บัตรประจำตัวผูปกครอง  ผูปกครองจะตอง
นำบัตรประจำตัวมาแสดงทุกคร้ังท่ีมารับนักเรียน และ
ไมอนุญาตใหใชบัตรของผูอื่นแทนได
      2.1  กรณีท่ีผูปกครองลืมนำบัตรประจำตัว
มาใหแสดงบัตรประชาชนและรับเอกสารการบันทึก
ที่หนาประตู และติดตอเขียนเอกสารขอรับนักเรียน
ที่กิจการนักเรียน
      2.2  หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลในบัตรประจำตัว  โปรดเขียนบันทึกขอความเพ่ือแจง
การเปล่ียนแปลงที่หองธุรการ
      2.3  กรณบีัตรหายติดตอขอทำบัตรใหมไดที่หองธุรการ
      2.4  กรณีมีผูติดตามใหผูปกครองนำบัตรประชาชนของผูปกครองมาแลกบัตรเขาและ
ใสขอมูลใหถูกตอง และตองใชบัตรท่ีทางราชการออกใหของผูพามาเทานั้น
 3.  โรงเรียนไมอนุญาตใหผูปกครองฝากบัตรรับนักเรียนมากับผูอ่ืน  หากทราบลวงหนาวาไมสามารถ
มารับนักเรียนไดดวยตนเอง  ขอใหผูปกครองเขียนบันทึกถึงฝายกิจการนักเรียนแจงรายละเอียดวาเปน
ผูปกครองของนักเรียนช่ือ  ช้ัน  ช่ือผูมารับแทน  ความสัมพันธกับนักเรียน  และลงช่ือกำกับ พรอมท้ังถาย
สำเนาบัตรประชาชน  นำไปแสดงท่ีกิจการนักเรียนในวันที่มารับแทน
 4.กรณีที่ผูปกครองไมสามารถมารับไดอยางกะทันหันใหผูปกครองโทรศัพทแจงที่ธุรการดวยตนเอง
เทานั้น  โดยแจงชื่อนามสกุลผูรับแทน  เพื่อเปนขอมูลในการทำเอกสารรับนักเรียนแทน
 5.  สำหรับผูมารับแทนตองแสดงบัตรประชาชนเพ่ือแลกบัตรมารับแทนผูปกครองท่ีหนาประตูและ
มาติดตอเขียนเอกสารรับแทนท่ีกิจการนักเรียน 
 6.  การแลกบัตรตรงหนาประตูทางเขาทุกกรณีใหผูปกครองนำบัตรของโรงเรียนท่ีแลกไวไปแลกคืน
บัตรประชาชนกับครูที่ประตูทางออกทุกครั้ง
 การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการแสดงบัตรประจำตัวผูปกครองรับนักเรียนถือเปนแบบอยางแกลูก
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยางเครงครัด และเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนหากผูปกครอง
เปล่ียนแปลงหมายเลขโทรศัพท  โปรดแจงฝายธุรการ  เพื่อความสะดวกในการติดตอฉุกเฉิน

การใชบัตรประจำตัวผูปกครอง – นักเรียน
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 1.  ผูปกครองแจงลากิจ ลาปวย (ชวงเวลา  10.00 – 11.00 น.) หรือตองการพบคุณครู 
โปรดติดตอหรือนัดหมายผานธุรการ  หมายเลข  065 - 5188461 และ  065 - 5188462  
แฟกซ  02 – 5084449
 2.  โรงเรียนจะสื่อสารถึงผูปกครองผานนักเรียน คือ การฝากจดหมายไปกับนักเรียน  ขอความ
กรุณาตรวจกระเปานักเรียนทุกวัน และหากมีการตอบรับขอใหสงใบตอบรับกลับทันทีในวันรุงขึ้น
ทุกครั้ง เพื่อใหโรงเรียนไดดำเนินการตอไปได
 3.  สำหรับชั้นอนุบาล 2 – 3  โรงเรียนจะฝกใหนักเรียนสามารถสื่อสารกับผูปกครองดวยวาจา
ในเรื่องที่ครูมอบหมาย  จึงขอความรวมมือผูปกครอง  ชวนคุย และสอบถามลูกทุกวัน เพื่อสงเสริม
พัฒนาการในการเรียนรู และความภาคภูมิใจใหกับลูก
 4.  ผูปกครองสามารถเขียนบันทึกส่ิงท่ีตองการใหครูประจำช้ันทราบเก่ียวกับนักเรียนไดในตอนเชา
ที่หนาประตูโรงเรียน  โดยในกลองจะมีใบบันทึกถึงครูประจำชั้น  ใบบันทึกการมารับนักเรียนกอนเวลา
ใบบันทึกการรับประทานยา  ใบบันทึกการรับแทน
 5.  การสรางและปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการเรียนรูและการเลนของลูกเพื่อปองกันอุบัติเหตุ และ
อันตรายจากการเลนรุนแรงและผิดวิธีที่อาจเรียนรูมาจากสื่อตางๆ ทำใหอยากรู  อยากทดลองและ
อยากเลียนแบบ ขอความรวมมือผูปกครองชวยคัดสรรสิ่งที่เหมาะสมกับวัยของลูก  ดูแลแนะนำเหตุผล
ในการเลนที่ดีที่ปลอดภัย และเรียนรูในการอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข  ในกรณีที่ผูปกครองจะ
ทำกิจกรรมใดๆ ใหลูกของตนเองและทำกิจกรรมกลุมภายในโรงเรียนจะตองไดรับอนุญาตจาก
โรงเรียนกอนทุกครั้ง เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอนักเรียนอ่ืนๆ  โดยท่ีโรงเรียนไมไดมีสวนรวม

 เม่ือลูกมีอาการปวย แมเพียงเล็กนอย  โปรดใหหยุดพักผอนท่ีบานเพราะเด็กๆ มีภูมิตานทานต่ำ
อาจปวยมากข้ึน  หากมียามาโรงเรียน ขอใหผูปกครองเขียนรายละเอียดในการปอนยาใหชัดเจน ในกรณี
ที่ปวยเปนไขหวัดสายพันธุตางๆ  มือเทาปาก หรือจากไวรัสตามฤดูกาล  ขอความรวมมือผูปกครอง
แจงใหทางโรงเรียนทราบผานฝายธุรการ พรอมทั้งสงใบรับรองแพทยมาที่ โทรสาร 02-5084449   
Email : info@satitpattana.ac.th  หรือนำมาใหโรงเรียนดวยตนเองเร็วที่สุด
 กรณีนักเรียนมีน้ำมูกและผูปกครองแจงวาเปนภูมิแพ  ไมไดเปนหวัด  ขอใหมีใบรับรอง
แพทยแจงโรงเรียนทุกครั้ง 

เมื่อลูกมีอาการปวย

การสื่อสารระหวางบานกับโรงเรียน
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 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมและฝกทักษะการเรียนรูดานตางๆ ใหกับนักเรียน  โดยจัดการบาน
หรือกิจกรรมที่คุณพอคุณแมสามารถติดตามได ดังน้ี
 1.  การบานเปนการทบทวนสิ่งที่เรียนรูไปแลว  ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 จัดใหในวันพุธ  โดย
จะเริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม
 2.  การบานสรางสรรคสานสัมพันธ จัดใหนักเรียนทุกระดับชั้น  เปนงานที่ใหผูปกครองจะได
สรางสรรคผลงานรวมกับลูกทุกวันศุกร  เพื่อสรางความสัมพันธของพอแมกับลูก และสามารถสังเกต
พัฒนาการ  ความคิดสรางสรรค และจินตนาการของลูกได  
 3.  สารสาระ  จัดใหทุกวันศุกร  เพ่ือส่ือสารกับผูปกครองถึงส่ิงท่ีนักเรียนไดเรียนรูตลอดสัปดาห
รวมทั้งการจัดเตรียมอุปกรณเพื่อการเรียนรูในสัปดาหตอไป
 4.  สมุดบันทึกวัยสรางสรรค  จัดใหสัปดาหเวนสัปดาห  เปนการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูปกครองกับครูเกี่ยวกับลูก  โดยใหขอมูลขอคิดเห็นอยางสรางสรรคจากมุมมองของบาน
กับโรงเรียน  เพื่อรวมแรงรวมใจในการพัฒนาใหลูกรักเจริญงอกงามในทุกดานอยางเทาทัน  ขอให
ผูปกครองเขียนสงกลับหาครูทุกครั้ง
 5.  การเรียนรูแบบโครงการ (Project  Approach) โรงเรียนไดจัดการเรียนรูแบบโครงการใหกับ
นักเรียนนอกจากการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในทุกๆ วันใหกับทุกระดับชั้น  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
(3 สัปดาห)  ซึ่งเปนการเรียนรูตามความสนใจและอยากเรียนรูของเด็กๆ ในแตละหอง  โดยคำนึงถึง
พัฒนาการของนักเรียนเปนสำคัญ  สำหรับระดับช้ันอนุบาล 2-3 จะเปนการเรียนรูตามเร่ืองท่ีนักเรียน
อยากเรียนและเรียนคละหองเรียน
 ในการเรียนรูแบบโครงการนี้ผูปกครองสามารถมีสวนรวมในการสนับสนุนสงเสริมและให
ความรวมมือในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูไดตามความเหมาะสม
 หากทานผูปกครองมีขอสงสัยในเร่ืองใดๆ โปรดสอบถามและปรึกษาครูไดโดยตรงท่ีหองเรียน
ในวันศุกรหรือนัดหมายลวงหนาผานธุรการ  

การติดตามการเรียนรูของลูก



06-2603-9555

380 ถนนปญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 

www.satitpattana.ac.th

0-2508-4449

info@satitpattana.ac.th

โรงเรียนสาธิตพัฒนา Satit Pattana School 

@satitpattanafamily
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