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การเตรยีมความพรอม
เมือ่ลูกรกัมาโรงเรยีน   

ระดบัชัน้อนบุาล 
ปการศกึษา  2565 
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กาํหนดการเปดเรยีนทกุระดบัชัน้ 
วนัที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

การรับ - สงนักเรยีน 
วัน เวลา และสถานที่ในการรับนักเรียน 
ชวงเชาโรงเรียนจะเปดประตูใหผูปกครองเขามาสงนักเรียนแบบ Drive Thru 

ผูปกครองไมตองลงจากรถ โดยสามารถสงนักเรียนไดต้ังเวลา 7.15 น. และประตูจะปดเวลา 
8.10 น. 
  ชวงเวลาเลิกเรียนจะแบงเปน 2 ชวงเวลา สําหรับนักเรียนเตรียมอนุบาล - อนุบาล 1 
รับไดต้ังแตเวลา 14.30 น.  สําหรับนักเรียนอนุบาล 2- อนุบาล 3 รับไดต้ังแตเวลา 15.00 น.  
ผูปกครองจอดรถและเดินเขามารับนักเรียนบริเวณโถงกลาง 

โดยในชวงแรกของการเปดภาคตนไดกําหนดเวลารับ-สงของนักเรียนดังนี้ 
- นักเรียนเตรียมอนุบาล – อนุบาล 1 วันท่ี 17 -18  พฤษภาคม 2565 ผูปกครอง 1

ทานสามารถสงนักเรียนไดท่ีหนาหองเรียน ไดต้ังแตเวลา 7.15 น. และกลับทันที   ชวงเวลา
เลิกสามารถรับนักเรียนกลับท่ีหนาหองเรียนในเวลา 10.50 น. พรอมรับขาวกลองและ
อาหารวางบาย 

-  นักเรียนเตรียมอนุบาล - อนุบาล 1  วันท่ี19 - 20 พฤษภาคม 2565  สงนักเรียน
แบบ Drive Thru ไดต้ังแต 7.15 น. และสามารถรับนักเรียนไดในเวลา 11.45 น. หลังจาก
วันดังกลาวสามารถรับนักเรียนไดในเวลา 14.30 น.  

-  ระดับช้ันอนุบาล 2 - อนุบาล 3 ผูปกครองเขามาสงนักเรียนแบบ Drive Thru
ผูปกครองไมตองลงจากรถ โดยสามารถสงนักเรียนไดต้ังแตเวลา 7.15 น. ชวงเวลาเลิกเรียน 
อนุบาล 2 อนุบาล 3 เวลา 15.00 น. 

-  ผูปกครองท่ีมารับนักเรียนหลังเวลา 15.45 น. รับนักเรียนไดท่ีโถงอาคารซ่ึง
ผูปกครองไมควรมารับนักเรียนชา เพราะจะทําใหนักเรียนวิตกกังวล  รองไห  ไมเช่ือใจและ
ไมอยากมาโรงเรียนอีก 
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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  สามารถคิด
วิเคราะหเปนและรูจักยืดหยุน  พอแมและครูจึงเปนฟนเฟองท่ีสําคัญท่ีตองประสานสัมพันธ
กัน  ดูแลลูกในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือชวยกันทําใหลูกมีความกาวหนาในพัฒนาการทุกดาน  
มีทักษะชีวิต คิดเชิงบวก  มีวินัย  มีความอดทน  เช่ือมั่นในตนเอง  กลาแสดงออกอยาง
สรางสรรค  ภาคภูมิใจในตนเอง  และมีภูมิคุมกันภัยใหแกตนเองในวันขางหนา  เพ่ือใหลูก
สามารถมีชีวิตอยูในโลกใบนี้ไดอยางมีความสุขและยั่งยืน รูเทาทันตอสถานการณตางๆ ได
ในอนาคต 

การเตรยีมตวัเตรยีมใจของผูปกครอง 
เมื่อผูปกครองตกลงใจใหความไววางใจสงลูกมาใหอยูในความดูแลของโรงเรียนสาธิต

พัฒนา  ผูปกครองตองมีความเขาใจ  ยอมรับและเตรียมตัวเตรียมใจ  ดังนี้ 
1. เมื่อลูกอยูที่โรงเรียน
1.1 ใหความไววางใจครูและเช่ือมั่นในโรงเรียน
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    ผูปกครองตองมั่นใจวาโรงเรียนคือบานหลังท่ีสองท่ีมีความรักความอบอุน
ปลอดภัย เปนสถานท่ีทําใหลูกเกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเองไดอยางนาภาคภูมิใจ และไวใจ
ครูซ่ึงเสมือนพอแมคนท่ีสองของลูกท่ีมีความรักและปรารถนาดี  มีความต้ังใจแนวแนในการ
พัฒนาลูกศิษยดวยความรัก  ความเมตตา  มุงหวังท่ีจะใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียนเสมอ 

1.2 ใหความไววางใจ และเช่ือมั่นในลูก 
    เด็กๆ ทุกคนมีความสามารถในการปรับตัว และชวยเหลือตนเองไดดีข้ึนเปน
ลําดับ  ลูกสามารถชวยเหลือตนเองได  ผูปกครองตองสรางโอกาสหรือใหโอกาสลูกในการ
เรียนรู  โดยปลอยใหมีเวลาอยูตามลําพังบาง  กระทําส่ิงตางๆ ดวยตนเอง  ตามวัยท่ีกําลัง
อยากเรียนรู  อยากเห็น  และอยากลอง  หากลูกไดปฏิบัติดวยตนเองจะชวยใหสามารถ
พัฒนาไดอยางรวดเร็วท้ังการดูแลตนเองดานการคิด และการแกปญหา  สรางความเช่ือมั่น
ในตนเอง  กลาคิด  กลาทํา  และใชวิจารณญาณไดดี 
  1.3  ละวางความวิตกกังวล 
     ผูปกครองตองเขมแข็ง  อดทน  อดกล้ัน  โดยปลอยลูกใหอยูในความดูแลของครู  
สงลูกเขาโรงเรียนใหตรงเวลา และปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน  เพ่ือเปนตัวอยางแกลูก  
เสริมสรางความเขมแข็ง  ความมีวินัยและการปรับตัวไดรวดเร็วใหแกลูก  เพราะลูกจะมีอารมณ
สับสน  ปฏิบัติตนไมไดเมื่อเห็นพอแมปรากฏตัวอยูในขณะท่ีลูกกําลังเรียนรูส่ิงตางๆ ในโรงเรียน 
  2.  เตรียมพรอมใหลูกเมื่ออยูที่บาน   
  ผูปกครองตองฝกฝนลูกใหสามารถพัฒนาตนเองไดสมวัย ใหคอยๆคุนกับการ
ชวยเหลือตนเอง กลาวคือ 

� ใหลูกอาบน้ําและแตงตัวงายๆ ดวยตัวเอง  ซ่ึงจะทําใหลูกรูสึกภาคภูมิใจใน
ตนเองตั้งแตเล็ก 

� ใหลูกรับประทานอาหารดวยตนเอง  และปฏิบัติตนเหมาะสมในขณะ
รับประทาน  เชน  นั่งรับประทานอยูกับท่ี  ไมหกเลอะเทอะ และรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชนตอรางกายอยางหลากหลาย  ไมเลือกอาหาร  ไมรับประทานจุบจิบ  และฝก
รับประทานอาหารเชาใหทันกอนมาโรงเรียน 
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� ใหลูกปฏิบัติมารยาทไทยท่ีจําเปน  เชน  การขออนุญาต  การขอโทษ  การ
ขอบคุณ  การอดทนและรอคอย  ตามสถานการณตางๆ เพ่ือใหลูกซึมซับจนเปนนิสัย 

� ใหลูกมีวินัยในการเขานอน และต่ืนนอนเปนเวลา และนอนใหเพียงพอจะทํา
ใหอารมณเบิกบาน  มีความสุขพรอมท่ีจะมาโรงเรียนใหทัน  เพ่ือทํากิจกรรมสําคัญๆ รวมกับ
เพ่ือนอยางสดช่ืน 

� ฝกใหลูกปฏิบัติตามกติกาและขอตกลงอ่ืนๆ ในบาน 
 
 

การเตรียมตัวใหลูกไปโรงเรียน 
 พัฒนาการของลูกดานรางกาย  อารมณจิตใจ  สังคม สติปญญา  คุณธรรม  
จริยธรรมและทักษะชีวิต  เกิดข้ึนจากสิ่งแวดลอมรอบตัว  การถูกหลอหลอมกลอมเกลาอยาง
สม่ําเสมอจากการซึมซับพฤติกรรมตัวอยางท่ีดีของครู  พอแมและบุคคลรอบตัวในกิจวัตร
ประจําวัน  จากประสบการณและส่ิงแวดลอมท่ีดี  จนฝงรากลึกอยูในจิตใจและตัวตนของลูก  
มีความกาวหนาในพัฒนาการอยางตอเนื่อง  ดวยเหตุนี้ผูปกครองจึงตองเตรียมตัวลูกให
พรอมเขาโรงเรียนอยางมีความสุข  โดยปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1.  การเตรียมของใชประจําตัวใหพรอม 

ลาํดบัที ่ รายการ เตรยีม 
อนบุาล 

อนบุาล 
1 

อนบุาล 
2 

อนบุาล 
3 วันทีน่าํมา หมายเหต ุ

1 แปรงสีฟน ยาสีฟน แกวนํ้า      
วันเปดเรียน/ 
ทุกวันจันทร 

นํากลับไปทํา 
ความสะอาด 

ท่ีบานทุกวันศุกร 

2 ผากันเปอน     
3 ถุงนอน    - 
4 ผาเช็ดตัว     - 
5 ชุดลําลองและกางเกงใน 1 ชุด     

ทุกวัน 
นํากลับไปทํา 
ความสะอาด 
ท่ีบานทุกวัน 

6 กระติกนํ้า      

7 หนากากอนามัย 1 - 2 ชิ้น      
ทุกวัน ใสในกระเปาทุกวัน 

8 หวี (สําหรับเด็กผูหญิง)     
9 สบู (สําหรับเด็กท่ีแพ)     วันเปดเรียน   
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         1.1  เตรียมอุปกรณใหครบทุกครั้ง และเขียนชื่อใหชัดเจนทุกชิ้น 
      1.2  โรงเรียนไมอนุญาตใหนักเรียนนําของเลน และเครื่องมือส่ือสารทุกชนิด
อาหารและเครื่องด่ืมเขามาในโรงเรียน 
  2.  การแตงกายของนักเรียน 
   นักเรียนตองแตงกายใหถูกระเบียบของโรงเรียน  หากมีความจําเปนท่ีตองใส
รองเทาพิเศษตามคําแนะนําของแพทย ใหเขียนบันทึกถึงรองผูอํานวยการฝายอนุบาลเพ่ือขอ
อนุญาตใสรองเทาพิเศษนอกเครื่องแบบ พรอมท้ังแนบใบรับรองแพทย  โดยรองเทาตองเปน
สีดําตามระเบียบของโรงเรียน และเพ่ือเปนการฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง
โปรดใหโอกาสลูกมีสวนรวมหรือปฏิบัติในการจัดเตรียมเครื่องแตงกาย และของใชใหครบ
ดวยตนเองใหมากท่ีสุดตามวันท่ีกําหนด  โดย 
   2.1  ไมใชเครื่องประดับท่ีมีคา หรือเครื่องประดับตกแตงศีรษะที่มีขนาดใหญ 
   2.2  บัตรประจําตัวนักเรียนคลองไวท่ีกระเปานักเรียน 
   2.3  แตงกายชุดเครื่องแบบนักเรียนและนําของใชมาใหครบตามวันท่ีกําหนด ดังนี้
เครื่องแบบนักเรียน 

ลาํดบัที ่ รายการ 
เตรยีม
อนบุาล 

อนบุาล 
1 

อนบุาล 
2 

อนบุาล 
3 

วนัที่ใส หมายเหต ุ

1 กระเปานักเรียนตาม
ระเบียบของโรงเรียน     

ทุกวัน  

2 ชุดนักเรียนตามระเบียบ
ของโรงเรียน     

ทุกวันยกเวน
วันที่ใสชุด
กีฬา 

ใชถุงเทา
แบบกันลื่น 

 
 3 ชุดกีฬาตามระเบียบของ

โรงเรียน     
ตามตาราง
หองเรียน 
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การสงลกูเขาโรงเรยีนอยางมคีวามสขุ 
 1.  เตรยีมพรอมสมัภาระ   
  ผูปกครองเตรียมตัวลูกใหพรอมกอนถึงโรงเรียนและลงจากรถ  โดยใหสวมใส
หนากากอนามัย ถุงเทารองเทาใหเรียบรอย และเตรียมอุปกรณตางๆ ไดแก กระเปา 
กระติกน้ํา บัตรประจําตัว ฯลฯ  ไวใกลตัวนักเรียน  เพ่ือลงรถไดรวดเร็วและชวยใหการจราจร
คลองตัว ขอความรวมมือผูปกครองไมลงจากรถ เพ่ือสงลูก เพราะจะทําใหการจราจรติดขัด 
 2.  ปฏิบตัิตามกฎอยางเครงครดัและสม่าํเสมอ 
  2.1  สงลูกทันการเขาแถว เวลา  8.15 น.  เปนการปลูกฝงความมีวินัยแกลูก และ
ใหลูกไดเรียนรูกิจกรรมและทักษะชีวิตกอนเขาเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.2  โรงเรียนจะเปดใหวนรถดานในโรงเรียน  เพ่ือสงนักเรียนต้ังแตเวลา 7.15 – 
8.10 น.  โดยจะมีครูคอยวัดอุณหภูมิ เปดประตูและรับนักเรียน  ผูปกครองไมตองลงจากรถ 
และขอใหเตรียมสัมภาระของนักเรียนใหพรอมกอนลงจากรถ 
  2.3  หลังเวลา 8.10 น. ผูปกครองสงนักเรียนท่ีหนาประตูดวยตนเอง และให
นักเรียนเดินเขาโรงเรียน และสแกนบัตรดวยตนเอง  โดยจะมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
(รปภ) สงเขาโรงเรียน 
  2.4 เมื่อสงลูกแลวขอใหผูปกครองกลับทันที โรงเรียนไมอนุญาตใหจอดรถใน
พ้ืนท่ีลานจอด  ยกเวนผูปกครองท่ีมาสงนักเรียนหลังจาก 8.10 น. 
 3.  ปฏิบตัเิปนแบบอยางที่ด ี
  3.1  การดูแลตนเองจึงขอความรวมมือผูปกครองเปนแบบอยางและสงเสริม
นักเรียนดานระเบียบวินัยและกาลเทศะ  โดยปฏิบัติตามกติกาของโรงเรียนอยางเครงครัด 
  3.2  การใชชีวิตประจําวัน  การเปนตัวอยางท่ีดีในชีวิตประจําวันเปนการสราง
โอกาสใหลูกไดเรียนรูและปฏิบัติดวยการซึมซับจากแบบอยางท่ีดีในชีวิตประจําวันทุกๆ ดาน
การแสดงออกท้ังกาย วาจา ใจ  จากบานและโรงเรียน  ไดแก  การคิดเชิงบวก  การมี
ทัศนคติท่ีดี  การใหเกียรติผูอ่ืน  การแตงกายท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีและพิธีการตางๆ  การ
พูดไพเราะ  การทักทายผูใหญดวยการไหวท่ีสวยงาม  ไหวลาคุณพอคุณแมกอนเขาโรงเรียน  
การปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน  ระเบียบวินัยดานตางๆ เชน  การตรงตอเวลา  การมา
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โรงเรียนทันเขาแถว  การเคารพธงชาติ  การสวดมนต  การรับประทานอาหารในโรงอาหาร  
การเก็บเกาอ้ีทุกครั้งเมื่อไมใช ฯลฯ  เพ่ือเปนการปลูกฝงความมีวินัยในตนเองและความเปน
ไทยต้ังแตวัยเยาว 
 4. ขอปฏิบตัิในการรบันักเรยีน 
   4.1 รับนักเรียนใหตรงเวลา เพ่ือใหนักเรียนไดกลับไปพักผอนท่ีบาน ในสวน
ของคุณครูจะตองเตรียมงานและทําความสะอาดวัสดุ อุปกรณ ของเลนตางๆ สําหรับ
นักเรียนในวันตอไป 
   4.2 การรับหลังเวลา 15.45 น. นักเรียนจะมารอผูปกครองท่ีโถงอาคารซ่ึงอยู
ในความดูแลของครูผูดูแลความเรียบรอยประจําวัน 
   4.3 การรับนักเรียนกอนเวลา ขอใหผูปกครองแจงฝายธุรการอนุบาลท่ีเบอร
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
เวลาท่ีนักเรียนทุกคนตองการการดูแลจากครู เมื่อมารับใหดําเนินการตามมาตรการของ
โรงเรียน พรอมท้ังดําเนินการเก่ียวกับ เอกสารในการรับกอนเวลาท่ีหองธุรการอนุบาล 
   4.4 สําหรับนักเรียนท่ีข้ึนรถโรงเรียนและผูปกครองมีความประสงคจะมารับ
เองขอใหโทรแจงท่ีเบอรโทรศัพท 065-5188461 และ 065-5188462 และดําเนินการตาม
มาตรการของโรงเรียนพรอมกับดําเนินการเก่ียวกับเอกสารท่ีฝายกิจการนักเรียน 
         4.5 การรับแทน กรณีท่ีผูปกครองไมสามารถมารับนักเรียนไดและจะใหบุคคล 
อ่ืนมารับแทน ขอใหแจงช่ือและนามสกุล ความสัมพันธของผูมารับแทนไดท่ีเบอร 065-
5188461 และ 065- 5188462  กําชับใหผูมารับแทนจะตองปฏิบัติตามมาตรการของ
โรงเรียน พรอมนําบัตรประชาชนฉบับบจริงและสําเนาบัตรประชาชนมาดําเนินการท่ีฝาย
กิจการนักเรียน 
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การใชบตัรประจาํตวัผูปกครอง – นกัเรยีน 
 บัตรประจําตัวของนักเรียนและผูปกครอง จัดทําไวเพ่ือเปนหลักฐานในการรับ - สงนักเรียน
ใหปลอดภัย  จึงขอความรวมมือ ดังนี้ 
  1.  ใหนักเรียนนําบัตรประจําตัวนักเรียนติดตัวมาทุกครั้งท่ีมาโรงเรียน  เพ่ือใชในการ
สแกนบัตรเขาและสแกนบัตรออกจากโรงเรียน 
  2.  บัตรประจําตัวผูปกครอง  ผูปกครองจะตองนําบัตรประจําตัวมาแสดงทุกครั้งท่ีมารับ
นักเรียน และไมอนุญาตใหใชบัตรของผูอ่ืนแทนได 
   2.1  กรณีท่ีผูปกครองลืมบัตรประจําตัว ใหผูปกครองปฏิบัติตามมาตรการ
ของโรงเรียนและแสดงบัตรประชาชนตัวจริงเพ่ือติดตอเขียนเอกสารขอรับนักเรียนท่ีฝาย
กิจการนักเรียน 
   2.2  หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลในบัตรประจําตัวหรือบัตรหายสามารถ
ติดตอขอทําบัตรใหมไดท่ีฝายประชาสัมพันธ 
     
  การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการแสดงบัตรประจําตัวผูปกครองรับนักเรียนถือ
เปนแบบอยางแกลูกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยางเครงครัด และเพ่ือความ
ปลอดภัยของนักเรียนหากผูปกครองเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท  โปรดแจงฝายทะเบียน
วัดและประเมินผล เพ่ือความสะดวกในการติดตอฉุกเฉิน 
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การสือ่สารระหวางบานกบัโรงเรยีน 
 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.  สําหรับช้ันอนุบาล 2 - 3  โรงเรียนจะฝกใหนักเรียนสามารถส่ือสารกับผูปกครองดวย
วาจาในเรื่องท่ีครูมอบหมาย  จึงขอความรวมมือผูปกครอง  ชวนคุย และสอบถามลูกทุกวัน เพ่ือ
สงเสริมพัฒนาการในการเรียนรู และความภาคภูมิใจใหกับลูก 
 3.  ผูปกครองสามารถแจงเรื่องตาง  ๆท่ีตองการใหครูประจําช้ันทราบเก่ียวกับนักเรียนในวัน
นั้น  ๆไดโดยผาน E- Mail ครูประจําช้ัน ซ่ึงจะแจงใหทราบภายหลังหรือโทรแจงผานธุรการ   
 4.  การสรางและปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในการเรียนรูและการเลนของลูกเพ่ือปองกัน
อุบัติเหตุ และอันตรายจากการเลนรุนแรงและผิดวิธีท่ีอาจเรียนรูมาจากส่ือตางๆ ทําให
อยากรู  อยากทดลอง และอยากเลียนแบบ  ขอความรวมมือผูปกครองชวยคัดสรรส่ิงท่ี
เหมาะสมกับวัยของลูก  ดูแลแนะนําเหตุผลในการเลนท่ีดีท่ีปลอดภัย และเรียนรูในการอยู
รวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข   
 5. ในกรณีที่ผูปกครองจะทํากิจกรรมใดๆ ใหลูกของตนเองหรือกิจกรรมกลุม
ภายในโรงเรียนจะตองไดรับอนุญาตจากโรงเรียนกอนทุกครั้ง  เพ่ือปองกันไมใหเกิดผล
กระทบตอนักเรียนอ่ืนๆ  โดยท่ีโรงเรียนไมไดมีสวนรวม 
 

เมือ่ลกูมอีาการปวย 
 เมื่อลูกมีอาการปวย แมเพียงเล็กนอย  โปรดใหนักเรียนหยุดพักผอนท่ีบานเพราะ
เด็กๆ มีภูมิตานทานตํ่า อาจปวยมากข้ึน  หากมียามาโรงเรียน นอกเหนือจากอาการปวยไข  
ขอใหผูปกครองเขียนรายละเอียดในการปอนยาใหชัดเจน  ในกรณีท่ีปวยเปนไขหวัดสาย
พันธุตางๆ  มือเทาปาก หรือจากไวรัสตามฤดูกาล  ขอความรวมมือผูปกครองแจงใหทาง
โรงเรียนทราบผานฝายธุรการ พรอมท้ังสงใบรับรองแพทยมาท่ี  โทรสาร  02-5084449   
Email : info@satitpattana.ac.th  หรือนํามาใหโรงเรียนดวยตนเองเร็วท่ีสุด 
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 กรณีนักเรียนมีน้ํามูกและผูปกครองแจงวาเปนภูมิแพ  ไมไดเปนหวัด  ขอใหทํา
บันทึกขอความและแนบใบรับรองแพทยแจงโรงเรียนทุกครั้ง  
 

การตดิตามการเรยีนรูของลกู 
 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมและฝกทักษะการเรียนรูดานตางๆ ใหกับนักเรียน โดย
จัดการบานหรือกิจกรรมท่ีผูปกครองสามารถติดตามได ดังนี้ 
  1. การบานสรางสรรคสานสัมพันธ จัดใหนักเรียนทุกระดับช้ัน  เปนงานท่ีให
ผูปกครองจะไดสรางสรรคผลงานรวมกับลูกทุกวันศุกร เพ่ือสรางความสัมพันธของพอแมกับ
ลูก สังเกตพัฒนาการ ความคิดสรางสรรค และจินตนาการของลูกได   
  2. สารสาระ จัดใหทุกเย็นวันศุกร เพ่ือส่ือสารกับผูปกครองถึงส่ิงท่ีนักเรียนได
เรียนรูตลอดสัปดาหรวมท้ังการจัดเตรียมอุปกรณเพ่ือการเรียนรูในสัปดาหตอไปผานทาง
หนาเว็บไซตของโรงเรียน (คลิกท่ีสารสาระอนุบาล) 
  3. สมุดบันทึกวัยสรางสรรค  จัดใหสัปดาหเวนสัปดาห  เปนการส่ือสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปกครองกับครูเก่ียวกับลูก  โดยใหขอมูลขอคิดเห็นอยาง
สรางสรรคจากมุมมองของบานกับโรงเรียน  เพ่ือรวมแรงรวมใจในการพัฒนาใหลูกรักเจริญ
งอกงามในทุกดานอยางเทาทัน  ขอใหผูปกครองเขียนสงกลับหาครูทุกครั้ง 
  
             หากทานผูปกครองมีขอสงสัยในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการเรยีนรู โปรดสอบถามและ
ปรึกษาฝายวิชาการไดโดยตรงที ่ E-mail: acad.k@Satitpattana.ac.th หรือนดัหมาย
ลวงหนาผานธรุการหมายเลข 062- 6039555 ตอ  3113,3118   


