โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
458 หมู่ 3 ต. สมอแข อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000 โทร. 098-7501140 โทรสาร. 0-5598-7058
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

ระเบียบการ
•
•
•
•
•

เปิ ดสอน ตั้งแต่อนุบาล 1- มัธยมศึกษาปี ที่ 3
รับสมัคร นักเรี ยนทั้งชายและหญิง
กาหนดรับสมัคร ตั้งแต่วนั ที่ 19 มกราคม เป็ นต้นไป
ใบสมัครสามารถ Download : www.teeratada.ac.th และนามายืน่ ในวันที่พานักเรี ยนมาสมัคร
สถานที่รับสมัคร โรงเรี ยนธีรธาดา พิษณุโลก เลขที่ 458 หมู่ 3 ต. สมอแข อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
โทร. 065-2161150 , 098-7501140
• การมอบตัว / ชาระค่าเล่าเรียน ตามกาหนดการของโรงเรี ยน
• การกาหนดภาคการศึกษา แบ่งเป็ น 2 ภาคเรี ยน
ภาคเรียนที่ 1 เริ่ ม 16 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2 เริ่ ม 24 ตุลาคม 2563

ระดับอนุบาล
• คุณสมบัติของผู้สมัคร
➢ อายุต้ งั แต่ 3 ขวบ ขึ้นไป (นับถึงวันที่ 16 พ.ค.ของทุกปี เป็ นเกณฑ์)
➢ ไม่เป็ นคนทุพพลภาพด้านสมอง และมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
• เอกสารการสมัคร
➢ ภาพถ่ายสาเนาสูติบตั ร
1 ฉบับ (นาฉบับจริ งมาแสดงด้วย)
➢ ภาพถ่ายสาเนาทะเบียนบ้าน
1 ฉบับ (นาฉบับจริ งมาแสดงด้วย)
➢ สมุดพกประจาตัวนักเรี ยน ( กรณี ยา้ ยเข้าระหว่างชั้นเรี ยน)
➢ รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
3 ใบ (ติดใบสมัคร)
• หลักสู ตรการเรียนระดับอนุบาล
1. เป็ นการเตรี ยมความพร้อมด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยใช้แนวการสอนแบบผสมผสานทั้งแนว
Waldorf และแนวนีโอฮิวแมนนิส ไม่เร่ งรัดและกดดันทางวิชาการให้กบั เด็ก แต่ขณะเดียวกันเปิ ดโอกาสให้กบั เด็ก
ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ภาษาที่สอง คือภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เพื่อสร้างความคุน้ เคยกับภาษาที่สองเมื่อเด็กมี
ความพร้อมในระดับหนึ่ง
2. กาหนดหน่วยการเรี ยนทั้งตามแบบกิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมเสรี
3. มีการจัดเตรี ยมการสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง และการเตรี ยมการสอนประสานกับทางบ้าน
• เวลาเรียน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 15.00 น.
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• การรับ - ส่ งนักเรียน
 กรณีผปู ้ กครองรับ -ส่ ง ให้ส่งได้ต้ งั แต่เวลา 07.30 น. รับได้ต้ งั แต่เวลา 15.00 น.
 กรณีไม่สามารถมารับได้ดว้ ยตนเองกรุ ณาโทร.แจ้งชื่อ - สกุลของผูร้ ับแทน พร้อมแสดงบัตรประชาชนต่อ
ทางโรงเรี ยนด้วย
 ใน 2 เดือนแรกของการเปิ ดเรี ยน ผูร้ ับ-ส่งและพาหนะรับ-ส่ง ควรเป็ นบุคคลคนเดียวกัน
 การตรวจสอบกระเป๋ าและของใช้เด็กทุกครั้งที่รับ - ส่ ง และไม่ควรเปลี่ยนบ่อยทาให้ยากแก่การจา
• อัตราค่ าธรรมเนียมต่ างๆ

รายการ
1. ค่าธรรมเนียมการเรี ยน
2. ค่าธรรมเนียมอื่น

รวม

เตรียมอนุบาล – อนุบาล 3
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
18,000.14,350.-

18,000.14,350.

32,350.-

32,350.-

 การชาระค่าธรรมเนียมให้ชาระบางส่วน ณ วันสมัคร ส่วนที่คา้ งชาระเมื่อมอบตัว ภายใน 1 สัปดาห์หลังการรับสมัคร
(ไม่รับชาระเป็ นรายเดือนหรื อผ่อนชาระเป็ นงวดๆ เพื่อผูป้ กครองจะได้รับบัตรเข้าห้องเรี ยนไปมอบให้กบั ครู ประจา
ชั้น ในวันเปิ ดเรี ยนวันแรกของเทอม ) โรงเรี ยนขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าธรรมเนียม กรณีผปู ้ กครองยกเลิก
การมอบตัว
 ทุกรายการต้องชาระทั้งจานวน : เทอม ไม่วา่ จะเข้าเวลาไหนของเทอม
 อัตราข้างต้น ไม่รวมค่าบริ การรับ - ส่ง ค่าบริ การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์สาหรับนักเรี ยน และค่าฝากเลี้ยงดูหลังเลิกเรี ยน
และวันเสาร์
• การเตรียมเด็กเมื่อมาส่ ง
ควรฝึ กเด็กให้รับประทานอาหารเช้าให้เรี ยบร้อยก่อนมาโรงเรี ยน ไม่ควรนาข้าวมาให้ครู ป้อน เพราะครู ตอ้ งดูแลเด็ก
คนอื่น ๆ ไม่ควรให้เด็กนาของเล่นส่วนตัวมาเล่นที่โรงเรี ยน เพราะที่โรงเรี ยนได้เตรี ยมกิจกรรมให้พร้อมแล้ว
• การปักเสื้ อผ้ าและของใช้ ส่วนตัวนักเรียน
 ของใช้ส่วนตัวของนักเรี ยนทุกชิ้น เช่น ชุดนอน ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก กระเป๋ า ฯลฯ ต้องปักชื่อหรื อเขียน ชื่ อสกุลจริงทุกชิ้น
 ในช่วง 2 เดือนแรกของการเปิ ดเรี ยนไม่ควรเปลี่ยนของใช้ส่วนตัวเด็กเช่น กระเป๋ าและรองเท้า เป็ นต้น
• กรณีเด็กป่ วยหรื อมีไข้
: ต้ องให้ เด็กหยุดพักทันที เพื่อให้ เด็กได้ พกั ผ่ อนที่สาคัญเด็กต้ องการอ้ อมอกพ่อ - แม่
ยามเจ็บป่ วยมากที่สุด เพื่อที่เด็กจะได้ มั่นใจในความรัก และเรียนรู้ ที่จะรักผู้อื่น
: ไม่แพร่ เชื้อติดต่อเด็กคนอื่นที่โรงเรียน

3

• เครื่ องประดับและของมีค่า ไม่อนุญาตให้ประดับของมีค่าทุกชนิดให้กบั นักเรี ยนและไม่อนุญาตให้นาเงินมาโรงเรี ยน

เพราะโรงเรี ยนได้จดั เตรี ยมอาหารและของว่างให้แล้ว
• ระเบียบการแต่ งกาย
เสื้ อ/กระโปรง/กางเกง
 นักเรี ยนต้องแต่งชุดเครื่ องแบบนักเรี ยน สัปดาห์ละ 2 วัน คือวันจันทร์ และวันศุกร์
 นักเรี ยนต้องแต่งชุดเครื่ องแบบพละ
สัปดาห์ละ 1 วัน คือวันอังคาร
 นักเรี ยนต้องแต่งชุดเครื่ องแบบลาลอง สัปดาห์ละ 1 วัน คือวันพุธ
 นักเรี ยนต้องแต่งชุดไปรเวท (ของนักเรี ยนเอง) สัปดาห์ละ 1 วัน คือวันพฤหัส
การตัดชุดฟอร์ มสามารถสัง่ ผ่านโรงเรี ยน หรื อถ้าตัดเอง ตัวเสื้ อ ใช้ ผ้าโทเรตราประตูทอง กระโปรง หรื อกางเกง
และเสื้ อกัก๊ ใช้ ผ้าโทเรเนื้อหนา สี กรมท่าเบอร์ 315 เท่านั้น ส่ วนตราโรงเรี ยนมีขายเฉพาะที่โรงเรี ยนฯ
รองเท้ า/ถุงเท้ า (ผูป้ กครองเป็ นผูจ้ ดั หา)
 นักเรี ยนทั้งหญิง/ชาย ใช้ ถุงเท้าสี ขาวและรองเท้าสี ดา แบบติดกระดุมหรื อกาว ควรหลีกเลี่ยงแบบผูกเชือก
เพราะอาจเกิดอุบตั ิเหตุได้
ทรงผม ชาย ทรงนักเรี ยนสั้น หรื อรองทรงสั้น
• หญิง บ็อบสั้น หรื อซอยเหมาะกับบุคลิกของเด็ก ถ้ายาวควรรวบหรื อถักเปี ยให้เรี ยบร้อย
สิ่ งที่ผ้ ปู กครองควรทราบและเตรียมความพร้ อมเมื่อลูกมาโรงเรียน
การมาโรงเรี ยนของเด็กอนุบาล 1 เป็ นการจากอ้อมอกของพ่อ-แม่ และบุคคลที่คนุ ้ เคยเป็ นครั้งแรก เป็ นธรรมดา
ที่เด็กจะเกิดความกังวล หวาดกลัว และไม่มนั่ ใจ ผูป้ กครองจึงควรเตรี ยมความพร้อมดังนี้
ก่อนโรงเรียนเปิ ดเรียน
 พาเด็กมาคุน้ เคยกับสถานที่ในโรงเรี ยน อธิบายให้เด็กรับทราบว่าต้องมาอยูท่ ี่โรงเรี ยนตั้งแต่เวลา
เท่าไร - เท่าไร ฯลฯ เมื่อถึงเวลารับกลับ ควรตรงเวลาจะสร้างความมัน่ ใจให้กบั เด็ก
 เตรี ยมตัวร่ วมกับเด็กว่าการไปโรงเรี ยนต้องพบกับอะไรบ้าง การมีเพื่อนดีเป็ นอย่างไร สังคมใหม่
เป็ นอย่างไร บ้างครั้งอาจมีสิ่งที่ไม่สบอารมณ์เด็กอย่างไร ผูป้ กครองควรอธิบายให้เข้าใจ
 พาเด็กเดินดูรอบๆ และจุดไหนที่ผปู ้ กครองเห็นว่าไม่สมควรสาหรับลูกเล่น ก็บอกกล่าวให้กบั เด็ก
ก่อน
 ไม่ควรหลอกเด็กว่าถ้าดื้อแล้วจะพาส่ งโรงเรี ยน เพราะจะทาให้เด็กกลัวโรงเรี ยน ไม่อยากไป
เมื่อโรงเรียนเปิ ดเทอม
โดยปกติทวั่ ไปการเปิ ดเทอมวันแรกของทุกโรงเรี ยนมักเป็ น “สัปดาห์ น้าตา” อันเป็ นเรื่ องปกติที่ผปู ้ กครองไม่
ควรกังวลจนเกินไป โดยธรรมชาติเด็กจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่ออยูก่ บั คนอื่น เพราะมนุษย์ทุกคนมี ” สัญชาตญาณ
ของการเอาตัวรอด” อยูแ่ ล้ว การรักและอุม้ ชูเลี้ยงดูลูกเป็ นสิ่ งที่ดีและถูกต้อง แต่การปกป้องจนเกินกว่าเหตุมกั เป็ น
ผลร้ายต่อเด็กในอนาคต
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 ในวันแรกๆ เด็กจะร้ องไห้ ตามผู้ปกครองเวลามาส่ ง บางคนจะร้องเวลามารับด้วย บางคนอาจร้องตอนง่วง
นอน บางคนร้องจนเสี ยงแห้ง บางคนทาท่าเหงาๆ น่าสงสาร บางคนถึงนอนละเมอก็มี แต่ถา้ เด็กได้กลับ
บ้านตรงเวลานัดหมายทุกวัน เด็กจะดีข้ นึ อย่างรวดเร็ ว ดังนั้นในช่วงแรกๆ ไม่ควรมารับเด็กเย็นเกินไป เด็ก
จะเกิดความรู ้สึกกังวลว่าถูกทิ้ง และไม่อยากมาวันรุ่ งขึ้น
 เมื่อกลับถึงบ้านเด็กจะอ้อนกว่าปกติ และติดผูป้ กครองมาก เพื่อเรี ยกร้องความสนใจ และต้องการความ
มัน่ ใจว่าผูป้ กครองไม่หนีไปไหน ดังนั้นผูป้ กครองต้องใจเย็นมากๆ
 เมื่อพามาส่งไม่ควรหลอกว่าจะไปห้องน้ า แล้วหนีกลับ (เพราะครั้งต่อไปเด็กจะไม่เชื่ออีก)ควรบอกความ
จริ งกับเด็ก ไว้ใจคุณครู และมารับตรงเวลาจะดีกว่า
 ในระยะแรกเด็กอาจเป็ นหวัดบ่ อยเพราะภูมิตา้ นทานต่อสภาพแวดล้อมมีนอ้ ย ประกอบกับภาวะทางจิตใจที่
กังวล บางคนน้ าหนักลดลง เพราะทานน้อยและไม่ยอมนอนกลางวันอาจแปลกที่ ต้องใช้เวลาในการปรับตัว
ระยะหนึ่งก็จะเป็ นปกติ
 พฤติกรรมบางอย่างผิดแปลกไปจากปกติ เช่นปัสสาวะรดกางเกง ทั้งที่เคยควบคุมได้ พึงเข้าใจว่าเด็กยังไม่
วางใจคุณครู ในช่วงแรกๆ ต้องให้เวลาในการปรับตัวของเด็ก
 เมื่อกลับถึงบ้านเด็กบางคนอาจต้องการดื่มนมจากขวดอีก ก็สามารถให้ได้เพราะนัน่ เป็ นการคลาย
ความเครี ยดของเด็ก ไม่ใช่พฤติกรรมผิดปกติประการใด
 เด็กบางคนซุกซน อาจมีปัญหากับเพื่อนบ้ าง เพราะบ้างครั้งยังไม่เข้าใจในการเล่นกับเพื่อน
 การแบ่งปันของเล่น โดยเฉพาะเด็กที่ถูกเลี้ยงมาเดี่ยวๆ ซึ่งการมาโรงเรี ยนอนุบาล ก็คือการมาฝึ กการอยู่
ร่ วมกันในสังคมของเด็กนัน่ เอง
 เมื่อมีปัญหาคับข้องใจใดๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงดูของครู ควรพูด-คุย ซักถาม กับผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนเพื่อจะหา
แนวทางในการแก้ไขต่อไป เพราะความสนิทสนมของผูป้ กครอง-ครู -ผูบ้ ริ หาร ย่อมเป็ นหนทางแห่งการ
แก้ปัญหาอย่างปราศจากอคติใดๆ และผลดียอ่ มตกอยูก่ บั เด็กนัน่ เอง
กรณีเด็กป่ วยหรื อมีไข้ : ต้ องให้ เด็กหยุดพักทันที เพื่อให้ เด็กได้ พกั ผ่ อนที่สาคัญเด็กต้ องการอ้ อมอกพ่อ - แม่ ยาม
เจ็บป่ วยมากที่สุด เพื่อที่เด็กจะได้ มั่นใจในความรัก และเรียนรู้ ที่จะรักผู้อื่น
: ไม่แพร่ เชื้อติดต่อเด็กคนอื่นที่โรงเรียน
พฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น ได้ประมวลจากประสบการณ์ที่ผา่ นมา มิได้หมายความว่าจะเกิดกับเด็กทุกคน และ
เป็ นปัญหาร้ายแรงแต่อย่างไร เด็กบางคนถูกเตรี ยมตัวมาดีมาก ก็อาจไม่แสดงพฤติกรรมดังกล่าวเลย
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ระดับประถมศึกษา
• คุณสมบัติของผู้สมัคร
 อายุไม่ต่ากว่า 6 ปี (นับถึงวันที่ 16 พ.ค. เป็ นเกณฑ์)
 ไม่เป็ นคนทุพพลภาพด้านสมอง และมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
 เป็ นเด็กที่ถูกเลี้ยงดูมาพร้อมสาหรับการที่จะฝึ กฝนวินยั พื้นฐานและให้เรี ยนใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้
• เอกสารการสมัคร
 ภาพถ่ายสาเนาสูติบตั รหรื อสาเนาบัตรประชาชน
1 ฉบับ
 ภาพถ่ายสาเนาทะเบียนบ้าน
1 ฉบับ
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
1 ฉบับ
 รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
3 ใบ (ติดชุดใบสมัคร)
 เอกสารจากโรงเรียนเดิม กรณี ยา้ ยระหว่างชั้น อาทิ ใบรับรองการเป็ นนักเรี ยน ใบปพ.1 , ปพ.6 ,บัตรสุขภาพ
• หลักสู ตรการเรียนระดับประถม
1. ขออนุมตั ิตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็ นหลักสู ตรมาตรฐานทัว่ ไป
2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยการเพิม่ หลักสู ตรมาตรฐานกลางโดย
ขออนุมตั ิสอนบางรายวิชาเป็ นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นไทย สอนเป็ นภาษาไทย ซึ่ง
ในการสอนวิชาที่เป็ นภาษาอังกฤษนั้นเริ่ มต้นจากครู ไทยเป็ นหลักและครู ต่างชาติช่วยสอน และเมื่อเด็ก
พร้อมจะเปลี่ยนเป็ นครู ต่างชาติเป็ นหลักครู ไทยช่วยเสริ ม
3. เน้ นทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ โดยการเรี ยนกับครู เจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิดา้ นการสอน
ภาษาอังกฤษให้กบั คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอน โดยวิธีการที่เรี ยกว่า COMMUNICATIVE
APPROACH และครู ผสู ้ อนมีใบอนุญาตทางานและใบอนุญาตสอนอย่างถูกต้อง
4. สอนพื้นฐานคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการสอนที่ถูกวิธี เน้นการช่วยเสริ มคิดเป็ น แก้ปัญหาเป็ น
5. เรียนคอมพิวเตอร์ เพิม่ เติมจากหลักสู ตร โดยมีหลักสู ตรที่เหมาะกับวัยของเด็กแต่ละระดับชั้น
6. เรียนดนตรี โดยให้เรี ยนดนตรี สากลตั้งแต่ระดับป.1 - ป.4 และดนตรี ไทยตั้งแต่ ป.5-ป.6 และให้เลือกเรี ยน
เครื่ องดนตรี ตามความถนัดของนักเรี ยน นักเรี ยนทุกคนต้องเข้าเป็ นคณะนักร้องประสานเสี ยงของโรงเรี ยน
7. กีฬา นักเรี ยนสามารถเรี ยนกีฬาได้ตามที่กาหนดในหลักสู ตรและส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเล่นกีฬาประจาตัวได้
ไม่นอ้ ยกว่า 1 อย่าง
8. ฝึ กนิสัยรักการอ่าน ด้วยการส่ งเสริ มให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยการอ่านด้วยวิธีการโน้มน้าวและส่งเสริ ม
และการใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
9. กิจกรรมนอกหลักสู ตร ที่เสริ มสร้างภาวะผูน้ า และการกล้าแสดงออกอย่างถูกทาง ด้วยการจัดสถานที่
และเวทีแห่งการแสดงออกอย่างโอ่โถง
10. คุณธรรม บุคคลพึงเติบโตอย่างมีความรู ้คู่คุณธรรม อันเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ โรงเรี ยนจึงกาหนดให้มีการ
อบรมด้านจริ ยธรรม คุณธรรมทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรี ยนโดยใช้เสี ยงเพลงประกอบ
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• เวลาเรียน วันจันทร์ - ศุกร์ ป.1-6 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. กรณี เด็กตั้งแต่ ป.5 ขึ้นไป ที่การเรี ยนยังไม่ถึง
มาตรฐานต้องเรี ยนเพิ่มเติมหลังเลิกเรี ยน ตั้งแต่ 16.10 - 17.10 น. ตามวันที่โรงเรี ยนกาหนด
• การรับ - ส่ งนักเรียน
 กรณีผปู ้ กครองรับ -ส่ ง ให้ส่งนักเรี ยนก่อนเวลา 07.30 น. มารับได้ต้ งั แต่เวลา 16.00 น.
 กรณีไม่สามารถมารับได้ดว้ ยตนเอง กรุ ณาโทร.แจ้งชื่อ-สกุลของผูร้ ับแทน พร้อมแสดงบัตรประชาชนต่อ
ทางโรงเรี ยนด้วย
 ใน 2 เดือนแรกของการเปิ ดเรี ยน ผูร้ ับ-ส่งและพาหนะรับ-ส่ง ควรเป็ นบุคคลคนเดียวกัน
• อัตราค่ าธรรมเนียมต่ างๆ
ประถมศึกษาปี ที่ 1-3
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
1. ค่าธรรมเนียมการเรี ยน
2. ค่าธรรมเนียมอื่น
รวม

18,350.14,900.33,250.-

18,350.14,900.33,250.-

19,550.14,900.34,450.-

19,550.14,900.34,450.-

 การชาระค่าธรรมเนียมให้ชาระบางส่วน ณ วันสมัคร ส่วนที่คา้ งชาระเมื่อมอบตัว (ไม่รับชาระเป็ นรายเดือนหรื อ
ผ่อนชาระเป็ นงวดๆ เพื่อผูป้ กครองจะได้รับบัตรเข้าห้องเรี ยนไปมอบให้กบั ครู ประจาชั้นในวันเปิ ดเรี ยนวันแรกของ
เทอม )
 ทุกรายการต้องชาระทั้งจานวน : เทอม ไม่วา่ จะเข้าเวลาไหนของเทอม
 อัตราข้างต้น ไม่รวมค่าบริ การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์สาหรับนักเรี ยน / ค่าเรี ยนพิเศษ (สาหรับคนที่จาเป็ น) หลังเลิก
เรี ยน และวันหยุด
 การใส่เครื่ องประดับและของมีค่า ไม่อนุญาตให้ประดับของมีค่าทุกชนิดให้กบั นักเรี ยน ยกเว้น นาฬิกาข้อมือควรฝึ ก
ให้ใช้ต้ งั แต่ ป.1 เพื่อเป็ นการฝึ กให้รู้จกั รักษาเวลา
 การนาเงินมาโรงเรี ยน ไม่ควรนามาเกินความจาเป็ น
ระเบียบการแต่งกาย
เสื้ อ/กระโปรง/กางเกง
 นักเรี ยนต้องแต่งชุดเครื่ องแบบนักเรี ยน
สัปดาห์ละ 2 วัน คือวันจันทร์ และวันศุกร์
 นักเรี ยนต้องแต่งชุดเครื่ องแบบพละ
สัปดาห์ละ 2 วัน คือวันอังคาร,วันพฤหัส
 นักเรี ยนต้องแต่งชุดเครื่ องแบบลูกเสื อ/เนตรนารี
สัปดาห์ละ 1 วัน คือวันพุธ
รองเท้ า/ถุงเท้ า
 นักเรี ยนทั้งหญิง/ชาย ใช้ ถุงเท้าสี ขาวและรองเท้าสี ดา แบบติดกระดุมหรื อกาว ควรหลีกเลี่ยงแบบผูกเชือก
เพราะอาจเกิดอุบตั ิเหตุได้ (สาหรับชั้น ป 1-2) สาหรับ ป. 3 ขึ้นสามารถใช้แบบผูกเชือกได้
ทรงผม ชาย ทรงนักเรี ยนสั้น หรื อรองทรงสู ง ให้ดูเหมาะสมกับบุคลิกของเด็ก
หญิง บ็อบสั้น หรื อ ถ้ายาวให้รวบหรื อถักเปี ยให้เรี ยบร้อย ผูกใบว์สีน้ าเงินอ่อนเท่านั้น
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
• คุณสมบัติของผู้สมัคร
 จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า
 ไม่เป็ นคนทุพพลภาพด้านสมอง และมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
 มีความประพฤติเรี ยบร้อย มีวินยั ในตนเอง มีนิสัยใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
• เอกสารการสมัคร
 ภาพถ่ายสาเนาสูติบตั รหรื อสาเนาบัตรประชาชน
1 ฉบับ
 ภาพถ่ายสาเนาทะเบียนบ้าน
1 ฉบับ
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
1 ฉบับ
 รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
3 ใบ (ติดใบสมัคร)
 เอกสารจากโรงเรี ยนเดิม กรณี ยา้ ยระหว่างชั้น อาทิ ใบปพ.1 , ปพ.6 , บัตรสุขภาพ ,สมุดพก
• หลักสู ตรการเรียนระดับมัธยมศึกษา
1. ขออนุมัติตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิการ เปิ ดสอนโปรแกรมวิทย์-คณิ ตฯ
2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยการเพิม่ หลักสู ตรมาตรฐานกลางโดย
ขออนุมตั ิสอนบางรายวิชาเป็ นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นไทย สอนเป็ นภาษาไทย ซึ่ง
ในการสอนวิชาที่เป็ นภาษาอังกฤษนั้นเริ่ มต้นจากครู ไทยเป็ นหลักและครู ต่างชาติช่วยสอน และเมื่อเด็ก
พร้อมจะเปลี่ยนเป็ นครู ต่างชาติเป็ นหลักครู ไทยช่วยเสริ ม
3. เน้ นทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ โดยการเรี ยนกับครู เจ้าของภาษาฯ ที่มีคุณวุฒิดา้ นการสอน
ภาษาอังกฤษ ให้กบั คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง โดยวิธีการที่เรี ยกว่า COMMUNICATIVE
APPORCH และครู ผสู ้ อนมีใบอนุญาตทางานและใบอนุญาตสอนอย่างถูกต้อง
4. เน้ นวิชาหลักทั้ง 4 วิชา คือวิทย์ คณิตฯ อังกฤษ และภาษาไทย เพื่อวางรากฐานสาหรับการศึกษาต่อใน
ระดับสูงต่อไป ด้วยวิธีการสอนที่ถูกวิธี เน้นการช่วยเสริ มคิดเป็ น แก้ปัญหาเป็ น
5. เรียนคอมพิวเตอร์ เพิม่ เติมจากหลักสู ตร โดยมีหลักสูตรที่เหมาะกับวัยและประโยชน์การใช้งาน
6. เรียนดนตรี โดยให้เรี ยนดนตรี ไทย (ขลุ่ย) และให้เลือกเรี ยนเครื่ องดนตรี สากลตามความถนัดและความ
สนใจของนักเรี ยน นักเรี ยนทุกคนต้องเข้าเป็ นคณะนักร้องประสานเสี ยงของโรงเรี ยน
7. กีฬา นักเรี ยนสามารถเรี ยนกีฬาได้ตามที่กาหนดในหลักสู ตรและส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเล่นกีฬาประจาตัวได้
ไม่นอ้ ยกว่า 1 อย่าง
8. ฝึ กนิสัยรักการอ่าน ด้วยการส่งเสริ มให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยการอ่านวด้วยวิธีการโน้มน้าวและ
ส่งเสริ ม และการใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
9. กิจกรรมนอกหลักสู ตร ที่เสริ มสร้างภาวะผูน้ า และการกล้าแสดงออกอย่างถูกทาง ด้วยการจัดสถานที่และ
เวทีแห่งการแสดงออกอย่างโอ่โถง
10. คุณธรรม บุคคลพึงเติบโตอย่างมีความรู ้คู่คุณธรรม อันเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ โรงเรี ยนจึงกาหนดให้มีการ
อบรมด้านจริ ยธรรม คุณธรรมทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรี ยนโดยใช้เสี ยงเพลงประกอบ
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• เวลาเรียน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น. กรณี เด็กที่มีผลการเรี ยนต่ากว่ามาตรฐานต้องเรี ยนเพิ่มเติม
ตั้งแต่เวลา 16.10 - 17.10 น. ตามวันที่โรงเรี ยนกาหนด
• การรับ - ส่ งนักเรียน
 กรณีผปู ้ กครองรับ -ส่ ง ให้ส่งก่อนเวลา 07.30 น. มารับได้ต้ งั แต่เวลา 16.00 น.
 โปรดนาบัตรรับเด็กมาด้วยทุกครั้ง กรณี ไม่สามารถมารับได้ดว้ ยตนเอง กรุ ณาโทร.แจ้งชื่อ-สกุลของผูร้ ับ
แทน พร้อมมอบบัตรรับเด็กและแสดงบัตรประชาชนต่อทางโรงเรี ยนด้วย
• อัตราค่ าธรรมเนียมต่ างๆ
รายการ
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
1. ค่าธรรมเนียมการเรี ยน
2. ค่าธรรมเนียมอื่น
รวม

28,350.10,500.38,850.-

28,350.10,500.38,850.-

 การชาระค่าธรรมเนียมให้ชาระบางส่วน ณ วันสมัคร ส่วนที่คา้ งชาระเมื่อมอบตัว (ไม่รับชาระเป็ นรายเดือนหรื อ
ผ่อนชาระเป็ นงวดๆ เพื่อผูป้ กครองจะได้รับบัตรเข้าห้องเรี ยนไปมอบให้กบั ครู ประจาชั้นในวันเปิ ดเรี ยนวันแรกของ
เทอม )
 ทุกรายการต้องชาระทั้งจานวน : เทอม ไม่วา่ จะเข้าเวลาไหนของเทอม
 อัตราข้างต้น ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าบริ การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์สาหรับนักเรี ยน / ค่าเรี ยนพิเศษ
(สาหรับคนที่จาเป็ น)หลังเลิกเรี ยน และวันหยุด
 เครื่ องประดับและของมีค่า ไม่อนุญาตให้ประดับของมีค่าทุกชนิดให้กบั นักเรี ยน ยกเว้น นาฬิกาข้อมือเพื่อฝึ กให้
รู ้จกั รักษาเวลา
 ระเบียบการแต่งกาย
เสื้ อ/กระโปรง/กางเกง
 นักเรี ยนต้องแต่งชุดเครื่ องแบบนักเรี ยน
สัปดาห์ละ 2 วัน คือวันจันทร์ และวันศุกร์
 นักเรี ยนต้องแต่งชุดเครื่ องแบบพละ
สัปดาห์ละ 1 วัน คือวันอังคาร และพฤหัส
 นักเรี ยนต้องแต่งชุดเครื่ องแบบลูกเสื อ/เนตรนารี
สัปดาห์ละ 1 วัน คือวันพุธ
รองเท้ า/ถุงเท้ า
 นักเรี ยนทั้งหญิง/ชาย ใช้ ถุงเท้าสี ขาวและรองเท้าสี ดา ใช้แบบผูกเชือก
ทรงผม ชาย ทรงนักเรี ยนสั้นหรื อรองทรงสู ง ให้ดูเหมาะกับบุคลิกภาพของเด็ก ห้ามใช้เยลหรื อครี มแต่งผม
หญิง บ็อบสั้นเหมาะกับบุคลิกของเด็ก หรื อถ้ายาวให้รวบหรื อถักเปี ยให้เรี ยบร้อย ผูกด้วยริ บบิ้นสี น้ า
เงินอ่อนเท่านั้น
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ข้อควรทราบเพิม่ เติม
 การชาระเงินทุกครั้งให้ชาระในเวลาที่โรงเรี ยนกาหนดและ ให้ขอรับใบเสร็ จจากเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยนและ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
 การจาหน่ ายนักเรียน
 เมื่อจบชั้นสู งสุ ดของโรงเรี ยน
 ลาออก
 ไม่ชาระค่าเทอม ตามเวลาที่กาหนดและไม่ติดต่อขอผ่อนผันประการใดไว้
 ขาดเรี ยนโดยไม่มีเหตุผลเป็ นเวลาหลายวัน โดยมิได้แจ้งทางโรงเรี ยน
 เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง
 การลาออก หรื อย้ายออก ระหว่างเทอม ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมการเรี ยนให้ได้
 การรับหนังสื อและตาราเรียน รับได้ทุกระดับชั้นในวันเปิ ดเทอมวันแรก(สาหรับผูท้ ี่ชาระค่าธรรมเนียมครบ )
หรื อซื้ อตามวันและเวลาที่โรงเรี ยนกาหนด
 ความภาคภูมิใจในสถาบันของเด็กมีส่วนสาคัญต่อทัศนคติที่ดีต่อครู และการเรี ยนการสอน อันส่งผลต่อ
บุคคลิกภาพของเด็ก ผูป้ กครองต้องเข้าใจและยอมรับสาหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น และชี้แจงให้นกั เรี ยน
เข้าใจถึงความจาเป็ นดังกล่าวเพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้สึก “ภาคภูมิใจที่เข้ามา งามสง่าเมื่อออกไป”
 กิจกรรมเสริมหลักสู ตร เพื่อเสริ มสร้างภาวะผูน้ านับแต่วยั เด็ก เวทีแห่งการแสดงออกอย่างกล้าหาญและ
ถูกต้องจึงจาเป็ นอย่างมาก โรงเรี ยนจึงจัดกิจกรรมเสริ มอาทิ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการอาทิ ค่ายวิทย์-คณิต ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายลูกเสื อฯ
กิจกรรมกีฬาสี ภายใน
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมด้านดนตรี และความสามารถพิเศษ
กิจกรรมวันคริ สต์มาส
พิธีจบหลักสูตร
 การตัดชุดฟอร์ มสามารถสั่งผ่านโรงเรี ยน หรื อถ้าตัดเอง ตัวเสื้ อ ใช้ ผ้าโทเร ตราประตูทอง กระโปรง หรื อ
กางเกง และเสื้ อกัก๊ ใช้ ผ้าโทเรเนื้อหนา สี กรมท่าเบอร์ 315 เท่านั้น ส่ วนตราโรงเรี ยนมีขายเฉพาะที่โรงเรี ยนฯ
กิจกรรมเหล่านี้บางครั้งต้องขอความร่ วมมือกับทางผูป้ กครองให้การสนับสนุน ซึ่งจะได้แจ้งเป็ นครั้งคราวไป

