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การเตรียมความพรอม
เมือ่ ลูกรักมาโรงเรียน
ระดับชัน้ อนุบาล
ปการศึกษา 2565
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กําหนดการเปดเรียนทุกระดับชัน้
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
การรับ - สงนักเรียน
วัน เวลา และสถานที่ในการรับนักเรียน
ช ว งเช า โรงเรี ย นจะเป ด ประตู ใ ห ผู ป กครองเข า มาส ง นั ก เรี ย นแบบ Drive Thru
ผูปกครองไมตองลงจากรถ โดยสามารถสงนักเรียนไดตั้งเวลา 7.15 น. และประตูจะปดเวลา
8.10 น.
ชวงเวลาเลิกเรียนจะแบงเปน 2 ชวงเวลา สําหรับนักเรียนเตรียมอนุบาล - อนุบาล 1
รับไดตั้งแตเวลา 14.30 น. สําหรับนักเรียนอนุบาล 2- อนุบาล 3 รับไดตั้งแตเวลา 15.00 น.
ผูปกครองจอดรถและเดินเขามารับนักเรียนบริเวณโถงกลาง

โดยในชวงแรกของการเปดภาคตนไดกําหนดเวลารับ-สงของนักเรียนดังนี้
- นักเรียนเตรียมอนุบาล – อนุบาล 1 วันที่ 17 -18 พฤษภาคม 2565 ผูปกครอง 1
ทานสามารถสงนักเรียนไดที่หนาหองเรียน ไดตั้งแตเวลา 7.15 น. และกลับทันที ชวงเวลา
เลิกสามารถรับนักเรียนกลับที่หนา หองเรียนในเวลา 10.50 น. พรอมรับขาวกลอ งและ
อาหารวางบาย
- นักเรียนเตรียมอนุบาล - อนุบาล 1 วันที่19 - 20 พฤษภาคม 2565 สงนักเรียน
แบบ Drive Thru ไดตั้งแต 7.15 น. และสามารถรับนักเรียนไดในเวลา 11.45 น. หลังจาก
วันดังกลาวสามารถรับนักเรียนไดในเวลา 14.30 น.
- ระดับชั้นอนุบาล 2 - อนุบาล 3 ผูปกครองเขามาสงนั กเรียนแบบ Drive Thru
ผูปกครองไมตองลงจากรถ โดยสามารถสงนักเรียนไดตั้งแตเวลา 7.15 น. ชวงเวลาเลิกเรียน
อนุบาล 2 อนุบาล 3 เวลา 15.00 น.
- ผูปกครองที่มารับนักเรียนหลังเวลา 15.45 น. รับนักเรียนไดที่โถงอาคารซึ่ง
ผูปกครองไมควรมารับนักเรียนชา เพราะจะทําใหนักเรียนวิตกกังวล รองไห ไมเชื่อใจและ
ไมอยากมาโรงเรียนอีก
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เตรียมพรอมเพือ่ ลูก
พอแมเปนครูคนแรก ครูคอื พอแมคนทีส่ อง : รวมดวยชวยกันรังสรรคลกู รัก
พอแมแตตนราง
ครูแตงแตมสีวิจิตร
ดวยรักลูกและศิษย
หมายวาดผูหนึ่งให

รอยชีวิต
จรดไว
ทุกเมื่อ
เปยมรู ประเสริฐธรรม

พอแมเปนบุคคลสําคัญที่เปนทั้งผูใหกําเนิดและเปนครูคนแรกของลูกที่เฝาบํารุง
เลี้ยงดูใหลูกแข็งแรงดานรางกาย มีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจตามวัยของลูก เมื่อ
มาอยูโรงเรียนครูจะเปนผูฝกฝนสรางเสริมเติมแตงใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นทั้งดานรางกาย
อารมณ-จิตใจ สังคม สติปญญา และทักษะชีวิต มีความอดทน รอคอย จดจอกับสิ่งที่ทํา
อยางตอเนื่อง ยับยั้งชั่งใจ สามารถควบคุมอารมณตนเองใหอยูในวินัยได สามารถคิด
วิเคราะหเปนและรูจักยืดหยุน พอแมและครูจึงเปนฟนเฟองที่สําคัญที่ตองประสานสัมพันธ
กัน ดูแลลูกในทิศทางเดียวกัน เพื่อชวยกันทําใหลูกมีความกาวหนาในพัฒนาการทุกดาน
มีทักษะชีวิต คิดเชิงบวก มีวินัย มีความอดทน เชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออกอย า ง
สรางสรรค ภาคภูมิใจในตนเอง และมีภูมิคุมกันภัยใหแกตนเองในวันขางหนา เพื่อใหลูก
สามารถมีชีวิตอยูในโลกใบนี้ไดอยางมีความสุขและยั่งยืน รูเทาทันตอสถานการณตางๆ ได
ในอนาคต

การเตรียมตัวเตรียมใจของผูป กครอง
เมื่อผูปกครองตกลงใจใหความไววางใจสงลูกมาใหอยูในความดูแลของโรงเรียนสาธิต
พัฒนา ผูปกครองตองมีความเขาใจ ยอมรับและเตรียมตัวเตรียมใจ ดังนี้
1. เมื่อลูกอยูที่โรงเรียน
1.1 ใหความไววางใจครูและเชื่อมั่นในโรงเรียน
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ผู ปกครองต องมั่ นใจวาโรงเรียนคื อบานหลั งที่ สองที่ มีความรักความอบอุน
ปลอดภัย เปนสถานที่ทําใหลูกเกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเองไดอยางนาภาคภูมิใจ และไวใจ
ครูซึ่งเสมือนพอแมคนที่สองของลูกที่มีความรักและปรารถนาดี มีความตั้งใจแนวแนในการ
พัฒนาลูกศิษยดวยความรัก ความเมตตา มุงหวังที่จะใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียนเสมอ
1.2 ใหความไววางใจ และเชื่อมั่นในลูก
เด็กๆ ทุกคนมีความสามารถในการปรับตัว และชวยเหลือตนเองไดดีขึ้นเปน
ลําดับ ลูกสามารถชวยเหลือตนเองได ผูปกครองตองสรางโอกาสหรือใหโอกาสลูกในการ
เรียนรู โดยปลอยใหมีเวลาอยูตามลําพังบาง กระทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง ตามวัยที่กําลัง
อยากเรียนรู อยากเห็น และอยากลอง หากลูกไดปฏิบัติดวยตนเองจะชวยใหสามารถ
พัฒนาไดอยางรวดเร็วทั้งการดูแลตนเองดานการคิด และการแกปญหา สรางความเชื่อมั่น
ในตนเอง กลาคิด กลาทํา และใชวิจารณญาณไดดี
1.3 ละวางความวิตกกังวล
ผูปกครองตองเขมแข็ง อดทน อดกลั้น โดยปลอยลูกใหอยูในความดูแลของครู
ส งลู กเข าโรงเรี ยนให ตรงเวลา และปฏิ บั ติ ตามกฎของโรงเรี ยน เพื่ อเป นตั วอย างแก ลู ก
เสริมสรางความเขมแข็ง ความมีวินัยและการปรับตัวไดรวดเร็วใหแกลูก เพราะลูกจะมีอารมณ
สับสน ปฏิบัติตนไมไดเมื่อเห็นพอแมปรากฏตัวอยูในขณะที่ลูกกําลังเรียนรูสิ่งตางๆ ในโรงเรียน
2. เตรียมพรอมใหลูกเมื่ออยูที่บาน
ผูปกครองตองฝกฝนลูกใหสามารถพัฒนาตนเองไดสมวัย ใหคอยๆคุนกับการ
ชวยเหลือตนเอง กลาวคือ
ใหลูกอาบน้ําและแตงตัวงายๆ ดวยตัวเอง ซึ่งจะทําใหลูกรูสึกภาคภูมิใจใน
ตนเองตั้งแตเล็ก
ให ลู ก รั บ ประทานอาหารด ว ยตนเอง และปฏิ บั ติ ต นเหมาะสมในขณะ
รั บ ประทาน เช น นั่ ง รั บ ประทานอยู กั บ ที่ ไม ห กเลอะเทอะ และรั บ ประทานอาหารที่มี
ประโยชนตอรางกายอยางหลากหลาย ไมเลือกอาหาร ไมรับประทานจุบจิบ และฝก
รับประทานอาหารเชาใหทันกอนมาโรงเรียน
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ใหลูกปฏิบัติมารยาทไทยที่จําเปน เชน การขออนุญาต การขอโทษ การ
ขอบคุณ การอดทนและรอคอย ตามสถานการณตางๆ เพื่อใหลูกซึมซับจนเปนนิสัย
ใหลูกมีวินัยในการเขานอน และตื่นนอนเปนเวลา และนอนใหเพียงพอจะทํา
ใหอารมณเบิกบาน มีความสุขพรอมที่จะมาโรงเรียนใหทัน เพื่อทํากิจกรรมสําคัญๆ รวมกับ
เพื่อนอยางสดชื่น
ฝกใหลูกปฏิบัติตามกติกาและขอตกลงอื่นๆ ในบาน

การเตรียมตัวใหลูกไปโรงเรียน
พั ฒ นาการของลู ก ด า นร า งกาย อารมณ จิ ต ใจ สั ง คม สติ ป ญ ญา คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและทักษะชีวิต เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมรอบตัว การถูกหลอหลอมกลอมเกลาอยาง
สม่ําเสมอจากการซึมซับพฤติกรรมตัวอยางที่ดีของครู พอแมและบุคคลรอบตัวในกิจวัตร
ประจําวัน จากประสบการณและสิ่งแวดลอมที่ดี จนฝงรากลึกอยูในจิตใจและตัวตนของลูก
มีความกาวหนาในพัฒนาการอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้ผูปกครองจึงตองเตรียมตัวลูกให
พรอมเขาโรงเรียนอยางมีความสุข โดยปฏิบัติ ดังนี้
1. การเตรียมของใชประจําตัวใหพรอม
ลําดับที่

รายการ

เตรียม
อนุบาล

อนุบาล
1

อนุบาล
2

อนุบาล
3

1

แปรงสีฟน ยาสีฟน แกวน้ํา









2

ผากันเปอน







3

ถุงนอน








-

4
5
6

ผาเช็ดตัว
ชุดลําลองและกางเกงใน 1 ชุด
กระติกน้ํา




















7
8
9

หนากากอนามัย 1 - 2 ชิ้น
หวี (สําหรับเด็กผูหญิง)
สบู (สําหรับเด็กที่แพ)

















วันทีน่ าํ มา

หมายเหตุ

วันเปดเรียน/
ทุกวันจันทร

นํากลับไปทํา
ความสะอาด
ที่บานทุกวันศุกร

ทุกวัน

นํากลับไปทํา
ความสะอาด
ที่บานทุกวัน

ทุกวัน

ใสในกระเปาทุกวัน

-

วันเปดเรียน
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1.1 เตรียมอุปกรณใหครบทุกครั้ง และเขียนชื่อใหชัดเจนทุกชิ้น
1.2 โรงเรียนไมอนุญาตใหนักเรียนนําของเลน และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
อาหารและเครื่องดื่มเขามาในโรงเรียน
2. การแตงกายของนักเรียน
นักเรียนตองแตงกายใหถูกระเบียบของโรงเรียน หากมีความจําเปนที่ตองใส
รองเทาพิเศษตามคําแนะนําของแพทย ใหเขียนบันทึกถึงรองผูอํานวยการฝายอนุบาลเพื่อขอ
อนุญาตใสรองเทาพิเศษนอกเครื่องแบบ พรอมทั้งแนบใบรับรองแพทย โดยรองเทาตองเปน
สีดําตามระเบียบของโรงเรียน และเพื่อเปนการฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง
โปรดใหโอกาสลูกมีสวนรวมหรือปฏิบัติในการจัดเตรียมเครื่องแตงกาย และของใชใหครบ
ดวยตนเองใหมากที่สุดตามวันที่กําหนด โดย
2.1 ไมใชเครื่องประดับที่มีคา หรือเครื่องประดับตกแตงศีรษะที่มีขนาดใหญ
2.2 บัตรประจําตัวนักเรียนคลองไวที่กระเปานักเรียน
2.3 แตงกายชุดเครื่องแบบนักเรียนและนําของใชมาใหครบตามวันที่กําหนด ดังนี้
เครื่องแบบนักเรียน
ลําดับที่
1
2

3

รายการ
กระเปานักเรียนตาม
ระเบียบของโรงเรียน
ชุดนักเรียนตามระเบียบ
ของโรงเรียน
ชุดกีฬาตามระเบียบของ
โรงเรียน

เตรียม อนุบาล อนุบาล อนุบาล
อนุบาล
1
2
3
























วันที่ใส

หมายเหตุ

ทุกวัน
ทุกวันยกเวน ใชถุงเทา
วันที่ใสชุด แบบกันลื่น
กีฬา
ตามตาราง
หองเรียน
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การสงลูกเขาโรงเรียนอยางมีความสุข
1. เตรียมพรอมสัมภาระ
ผูปกครองเตรียมตัวลูกใหพรอมกอนถึงโรงเรียนและลงจากรถ โดยใหสวมใส
หนากากอนามัย ถุงเทารองเทาใหเรียบรอย และเตรียมอุปกรณตางๆ ไดแก กระเปา
กระติกน้ํา บัตรประจําตัว ฯลฯ ไวใกลตัวนักเรียน เพื่อลงรถไดรวดเร็วและชวยใหการจราจร
คลองตัว ขอความรวมมือผูปกครองไมลงจากรถ เพื่อสงลูก เพราะจะทําใหการจราจรติดขัด
2. ปฏิบตั ิตามกฎอยางเครงครัดและสม่าํ เสมอ
2.1 สงลูกทันการเขาแถว เวลา 8.15 น. เปนการปลูกฝงความมีวินัยแกลูก และ
ใหลูกไดเรียนรูกิจกรรมและทักษะชีวิตกอนเขาเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 โรงเรียนจะเปดใหวนรถดานในโรงเรียน เพื่อสงนักเรียนตั้งแตเวลา 7.15 –
8.10 น. โดยจะมีครูคอยวัดอุณหภูมิ เปดประตูและรับนักเรียน ผูปกครองไมตองลงจากรถ
และขอใหเตรียมสัมภาระของนักเรียนใหพรอมกอนลงจากรถ
2.3 หลังเวลา 8.10 น. ผูปกครองสงนักเรียนที่หนาประตูดวยตนเอง และให
นักเรียนเดินเขาโรงเรียน และสแกนบัตรดวยตนเอง โดยจะมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
(รปภ) สงเขาโรงเรียน
2.4 เมื่อสงลูกแลวขอใหผูปกครองกลับทันที โรงเรียนไมอนุญาตใหจอดรถใน
พื้นที่ลานจอด ยกเวนผูปกครองที่มาสงนักเรียนหลังจาก 8.10 น.
3. ปฏิบตั เิ ปนแบบอยางที่ดี
3.1 การดู แลตนเองจึ งขอความร ว มมื อ ผู ป กครองเป น แบบอย า งและส ง เสริ ม
นักเรียนดานระเบียบวินัยและกาลเทศะ โดยปฏิบัติตามกติกาของโรงเรียนอยางเครงครัด
3.2 การใชชีวิตประจําวัน การเปนตัวอยางที่ดีในชีวิตประจําวันเปนการสราง
โอกาสใหลูกไดเรียนรูและปฏิบัติดวยการซึมซับจากแบบอยางที่ดีในชีวิตประจําวันทุกๆ ดาน
การแสดงออกทั้ งกาย วาจา ใจ จากบานและโรงเรียน ไดแก การคิดเชิ งบวก การมี
ทัศนคติที่ดี การใหเกียรติผูอื่น การแตงกายที่เหมาะสมกับสถานที่และพิธีการตางๆ การ
พูดไพเราะ การทักทายผูใหญดวยการไหวที่สวยงาม ไหวลาคุณพอคุณแมกอนเขาโรงเรียน
การปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน ระเบียบวินัยดานตางๆ เชน การตรงตอเวลา การมา
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โรงเรียนทันเขาแถว การเคารพธงชาติ การสวดมนต การรับประทานอาหารในโรงอาหาร
การเก็บเกาอี้ทุกครั้งเมื่อไมใช ฯลฯ เพื่อเปนการปลูกฝงความมีวินัยในตนเองและความเปน
ไทยตั้งแตวัยเยาว
4. ขอปฏิบตั ิในการรับนักเรียน
4.1 รับนักเรียนใหตรงเวลา เพื่อใหนักเรียนไดกลับไปพักผอนที่บาน ในสวน
ของคุ ณ ครู จ ะต อ งเตรี ย มงานและทํ า ความสะอาดวั ส ดุ อุ ป กรณ ของเล น ต า งๆ สํ า หรั บ
นักเรียนในวันตอไป
4.2 การรับหลังเวลา 15.45 น. นักเรียนจะมารอผูปกครองที่โถงอาคารซึ่งอยู
ในความดูแลของครูผูดูแลความเรียบรอยประจําวัน
4.3 การรับนักเรียนกอนเวลา ขอใหผูปกครองแจงฝายธุรการอนุบาลที่เบอร
โทรศัพท 062- 6039555 ตอ 3113,3118 , 065-5188461 และ 065-5188462 ลวงหนา
กอนเวลา 12.00 น. ทุกครั้งและขอสงวนสิทธิ์ในการรับนักเรียนเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1
ในชวงเวลา 14.00 น. และรับนักเรียนอนุบาล 2 อนุบาล 3 ในชวงเวลา 14.30 น. เพราะเปน
เวลาที่นักเรียนทุกคนตองการการดูแลจากครู เมื่อมารับใหดําเนินการตามมาตรการของ
โรงเรียน พรอมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับ เอกสารในการรับกอนเวลาที่หองธุรการอนุบาล
4.4 สําหรับนักเรียนที่ขึ้นรถโรงเรียนและผูปกครองมีความประสงคจะมารับ
เองขอใหโทรแจงที่เบอรโทรศัพท 065-5188461 และ 065-5188462 และดําเนินการตาม
มาตรการของโรงเรียนพรอมกับดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่ฝายกิจการนักเรียน
4.5 การรับแทน กรณีที่ผูปกครองไมสามารถมารับนักเรียนไดและจะใหบุคคล
อื่นมารับแทน ขอใหแจงชื่อและนามสกุล ความสัมพันธของผูมารับแทนไดที่เบอร 0655188461 และ 065- 5188462 กําชับใหผูมารับแทนจะต องปฏิ บัติตามมาตรการของ
โรงเรียน พรอมนําบัตรประชาชนฉบับบจริงและสําเนาบัตรประชาชนมาดําเนินการที่ฝาย
กิจการนักเรียน
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การใชบตั รประจําตัวผูป กครอง – นักเรียน
บัตรประจําตัวของนักเรียนและผูปกครอง จัดทําไวเพื่อเปนหลักฐานในการรับ - สงนักเรียน
ใหปลอดภัย จึงขอความรวมมือ ดังนี้
1. ใหนักเรียนนําบัตรประจําตัวนักเรียนติดตัวมาทุกครั้งที่มาโรงเรียน เพื่อใชในการ
สแกนบัตรเขาและสแกนบัตรออกจากโรงเรียน
2. บัตรประจําตัวผูปกครอง ผูปกครองจะตองนําบัตรประจําตัวมาแสดงทุกครั้งที่มารับ
นักเรียน และไมอนุญาตใหใชบัตรของผูอื่นแทนได
2.1 กรณีที่ผูปกครองลืมบัตรประจําตัว ใหผูปกครองปฏิบัติตามมาตรการ
ของโรงเรียนและแสดงบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อติดตอเขียนเอกสารขอรับนักเรียนที่ฝาย
กิจการนักเรียน
2.2 หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลในบัตรประจําตัวหรือบัตรหายสามารถ
ติดตอขอทําบัตรใหมไดที่ฝายประชาสัมพันธ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการแสดงบัตรประจําตัวผูปกครองรับนักเรียนถือ
เปนแบบอยางแกลูกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยางเครงครัด และเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนหากผูปกครองเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท โปรดแจงฝายทะเบียน
วัดและประเมินผล เพื่อความสะดวกในการติดตอฉุกเฉิน
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การสือ่ สารระหวางบานกับโรงเรียน
1. ผูปกครองแจงลากิจ ลาปวย (ชวงเวลา 10.00 -11.00 น.) หรือตองการพบ
คุณครู โปรดติดตอหรือนัดหมายผานธุรการหมายเลข 062- 6039555 ตอ 3113,3118 ,
065 - 5188461 และ 065 -5188462 แฟกซ 02 - 5084449
2. สําหรับชั้นอนุบาล 2 - 3 โรงเรียนจะฝกใหนักเรียนสามารถสื่อสารกับผูปกครองดวย
วาจาในเรื่องที่ครูมอบหมาย จึงขอความรวมมือผูปกครอง ชวนคุย และสอบถามลูกทุกวัน เพื่อ
สงเสริมพัฒนาการในการเรียนรู และความภาคภูมิใจใหกับลูก
3. ผูปกครองสามารถแจงเรื่องตางๆ ที่ตองการใหครูประจําชั้นทราบเกี่ยวกับนักเรียนในวัน
นั้นๆ ไดโดยผาน E- Mail ครูประจําชั้น ซึ่งจะแจงใหทราบภายหลังหรือโทรแจงผานธุรการ
4. การสรางและปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการเรียนรูและการเลนของลูกเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุ และอันตรายจากการเลนรุนแรงและผิดวิธีที่อาจเรียนรูมาจากสื่อตางๆ ทําให
อยากรู อยากทดลอง และอยากเลี ย นแบบ ขอความร ว มมื อผู ปกครองช ว ยคั ดสรรสิ่ ง ที่
เหมาะสมกับวัยของลูก ดูแลแนะนําเหตุผลในการเลนที่ดีที่ปลอดภัย และเรียนรูในการอยู
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
5. ในกรณี ที่ ผู ป กครองจะทํ า กิ จ กรรมใดๆ ให ลู ก ของตนเองหรื อ กิ จ กรรมกลุ ม
ภายในโรงเรียนจะตองไดรับอนุญาตจากโรงเรียนกอนทุกครั้ง เพื่อปองกันไมใหเกิดผล
กระทบตอนักเรียนอื่นๆ โดยที่โรงเรียนไมไดมีสวนรวม

เมือ่ ลูกมีอาการปวย
เมื่อลูกมีอาการปวย แมเพียงเล็กนอย โปรดใหนักเรียนหยุดพักผอนที่บานเพราะ
เด็กๆ มีภูมิตานทานต่ํา อาจปวยมากขึ้น หากมียามาโรงเรียน นอกเหนือจากอาการปวยไข
ขอใหผูปกครองเขียนรายละเอียดในการปอนยาใหชัดเจน ในกรณีที่ปวยเปนไขหวัดสาย

พันธุตางๆ มือเทาปาก หรือจากไวรัสตามฤดูกาล ขอความรวมมือผูปกครองแจงใหทาง
โรงเรียนทราบผานฝายธุรการ พรอมทั้งสงใบรับรองแพทยมาที่ โทรสาร 02-5084449
Email : info@satitpattana.ac.th หรือนํามาใหโรงเรียนดวยตนเองเร็วที่สุด
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กรณีนักเรียนมีน้ํามูกและผูปกครองแจงวาเปนภูมิแพ ไมไดเปนหวัด ขอใหทํา
บันทึกขอความและแนบใบรับรองแพทยแจงโรงเรียนทุกครั้ง

การติดตามการเรียนรูข องลูก
โรงเรีย นได จัดกิ จ กรรมและฝกทั กษะการเรี ย นรู ดานต างๆ ให กับนั กเรี ย น โดย
จัดการบานหรือกิจกรรมที่ผูปกครองสามารถติดตามได ดังนี้
1. การบานสรางสรรคสานสัมพันธ จัดใหนักเรียนทุกระดับชั้น เปนงานที่ให
ผูปกครองจะไดสรางสรรคผลงานรวมกับลูกทุกวันศุกร เพื่อสรางความสัมพันธของพอแมกับ
ลูก สังเกตพัฒนาการ ความคิดสรางสรรค และจินตนาการของลูกได
2. สารสาระ จัดใหทุกเย็นวันศุกร เพื่อสื่อสารกับผูปกครองถึงสิ่งที่นักเรียนได
เรียนรูตลอดสัปดาหรวมทั้งการจัดเตรียมอุปกรณเพื่อการเรียนรูในสัปดาหตอไปผานทาง
หนาเว็บไซตของโรงเรียน (คลิกที่สารสาระอนุบาล)
3. สมุ ด บั น ทึ ก วั ย สร า งสรรค จั ด ให สั ป ดาห เ ว น สั ป ดาห เป น การสื่ อ สาร
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว า งผู ป กครองกั บ ครู เ กี่ ย วกั บ ลู ก โดยให ข อ มู ล ข อ คิ ด เห็ น อย า ง
สรางสรรคจากมุมมองของบานกับโรงเรียน เพื่อรวมแรงรวมใจในการพัฒนาใหลูกรักเจริญ
งอกงามในทุกดานอยางเทาทัน ขอใหผูปกครองเขียนสงกลับหาครูทุกครั้ง
หากทานผูป กครองมีขอ สงสัยในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการเรียนรู โปรดสอบถามและ
ปรึกษาฝายวิชาการไดโดยตรงที่ E-mail: acad.k@Satitpattana.ac.th หรือนัดหมาย
ลวงหนาผานธุรการหมายเลข 062- 6039555 ตอ 3113,3118

