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ระเบียบการ 
• เปิดสอน    ตั้งแต่อนุบาล 1- มธัยมศึกษาปีท่ี  3 
• รับสมัคร   นกัเรียนทั้งชายและหญิง   
• ก าหนดรับสมัคร      ตั้งแต่วนัท่ี   19  มกราคม  เป็นตน้ไป  
• ใบสมัครสามารถ Download : www.teeratada.ac.th  และน ามายืน่ในวนัท่ีพานกัเรียนมาสมคัร 
• สถานท่ีรับสมัคร   โรงเรียนธีรธาดา   พิษณุโลก  เลขท่ี   458   หมู่  3   ต. สมอแข   อ. เมือง   จ. พิษณุโลก    65000  

โทร. 065-2161150 , 098-7501140 
• การมอบตัว / ช าระค่าเล่าเรียน   ตามก าหนดการของโรงเรียน 
• การก าหนดภาคการศึกษา  แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน 
 ภาคเรียนท่ี 1  เร่ิม   16  พฤษภาคม   2563 

 ภาคเรียนท่ี 2  เร่ิม   24   ตุลาคม  2563 
 

ระดับอนุบาล 
• คุณสมบัติของผู้สมัคร   

➢ อายตุั้งแต่  3  ขวบ ขึ้นไป (นบัถึงวนัท่ี  16 พ.ค.ของทุกปีเป็นเกณฑ)์ 
➢ ไม่เป็นคนทุพพลภาพดา้นสมอง  และมีร่างกายแขง็แรง สมบูรณ์ 

• เอกสารการสมัคร 
➢ ภาพถ่ายส าเนาสูติบตัร     1  ฉบบั (น าฉบบัจริงมาแสดงดว้ย) 
➢ ภาพถ่ายส าเนาทะเบียนบา้น      1  ฉบบั (น าฉบบัจริงมาแสดงดว้ย) 
➢ สมุดพกประจ าตวันกัเรียน  ( กรณียา้ยเขา้ระหวา่งชั้นเรียน) 
➢ รูปถ่ายขนาด  1  น้ิว      3  ใบ  (ติดใบสมคัร) 

• หลกัสูตรการเรียนระดับอนุบาล   
1. เป็นการเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  โดยใชแ้นวการสอนแบบผสมผสานท้ังแนว  

Waldorf  และแนวนีโอฮิวแมนนิส  ไม่เร่งรัดและกดดนัทางวิชาการใหก้บัเด็ก  แต่ขณะเดียวกนัเปิดโอกาสใหก้บัเด็ก
ไดมี้โอกาสเรียนรู้ภาษาท่ีสอง   คือภาษาองักฤษกบัเจา้ของภาษา      เพื่อสร้างความคุน้เคยกบัภาษาท่ีสองเม่ือเด็กมี
ความพร้อมในระดบัหน่ึง 

2. ก าหนดหน่วยการเรียนทั้งตามแบบกิจกรรมกลุ่ม  และกิจกรรมเสรี 
3. มีการจดัเตรียมการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  และการเตรียมการสอนประสานกบัทางบา้น 
• เวลาเรียน  วนัจนัทร์ - ศุกร์     เวลา  08.30 น. - 15.00 น. 

 

http://www.teeratada.ac.th/
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• การรับ - ส่งนักเรียน   
 กรณีผูป้กครองรับ -ส่ง ใหส่้งไดต้ั้งแต่เวลา  07.30 น.  รับไดต้ั้งแต่เวลา  15.00 น. 
 กรณีไม่สามารถมารับไดด้ว้ยตนเองกรุณาโทร.แจง้ช่ือ -  สกุลของผูรั้บแทน พร้อมแสดงบตัรประชาชนต่อ

ทางโรงเรียนดว้ย 
 ใน 2 เดือนแรกของการเปิดเรียน  ผูรั้บ-ส่งและพาหนะรับ-ส่ง ควรเป็นบุคคลคนเดียวกนั 
 การตรวจสอบกระเป๋าและของใชเ้ด็กทุกคร้ังท่ีรับ - ส่ง และไม่ควรเปล่ียนบ่อยท าใหย้ากแก่การจ า 

 
• อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ 

 เตรียมอนุบาล – อนุบาล  3 

รายการ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

 1. ค่าธรรมเนียมการเรียน  18,000.-  18,000.- 
 2. ค่าธรรมเนียมอ่ืน  14,350.- 14,350. 

           รวม 32,350.- 32,350.- 

 
 การช าระค่าธรรมเนียมใหช้ าระบางส่วน ณ วนัสมคัร  ส่วนท่ีคา้งช าระเม่ือมอบตวั ภายใน 1 สัปดาห์หลงัการรับสมคัร 

(ไม่รับช าระเป็นรายเดือนหรือผอ่นช าระเป็นงวดๆ เพื่อผูป้กครองจะไดรั้บบตัรเขา้ห้องเรียนไปมอบใหก้บัครูประจ า
ชั้น   ในวนัเปิดเรียนวนัแรกของเทอม )    โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิ  ในการคืนเงินค่าธรรมเนียม    กรณีผูป้กครองยกเลิก
การมอบตวั 

 ทุกรายการตอ้งช าระทั้งจ านวน : เทอม ไม่วา่จะเขา้เวลาไหนของเทอม 
 อตัราขา้งตน้ ไม่รวมค่าบริการรับ - ส่ง  ค่าบริการจดัซ้ือจดัหาอุปกรณ์ส าหรับนกัเรียน  และค่าฝากเล้ียงดูหลงัเลิกเรียน  

และวนัเสาร์ 
• การเตรียมเด็กเม่ือมาส่ง 
 ควรฝึกเด็กใหรั้บประทานอาหารเชา้ให้เรียบร้อยก่อนมาโรงเรียน  ไม่ควรน าขา้วมาให้ครูป้อน เพราะครูตอ้งดูแลเด็ก

คนอ่ืน ๆ ไม่ควรใหเ้ด็กน าของเล่นส่วนตวัมาเล่นท่ีโรงเรียน เพราะท่ีโรงเรียนไดเ้ตรียมกิจกรรมใหพ้ร้อมแลว้ 
• การปักเส้ือผ้าและของใช้ส่วนตัวนักเรียน 

 ของใชส่้วนตวัของนกัเรียนทุกช้ิน  เช่น  ชุดนอน   ผา้เช็ดตวัผืนเลก็  กระเป๋า  ฯลฯ   ตอ้งปักช่ือหรือเขียน ช่ือ-
 สกุลจริงทุกชิ้น 

 ในช่วง  2 เดือนแรกของการเปิดเรียนไม่ควรเปล่ียนของใชส่้วนตวัเด็กเช่น กระเป๋าและรองเทา้ เป็นตน้ 
• กรณีเด็กป่วยหรือมีไข้  : ต้องให้เด็กหยุดพกัทันที เพ่ือให้เด็กได้พกัผ่อนท่ีส าคัญเด็กต้องการอ้อมอกพ่อ - แม่ 

ยามเจ็บป่วยมากท่ีสุด เพ่ือท่ีเด็กจะได้มั่นใจในความรัก และเรียนรู้ท่ีจะรักผู้อ่ืน 
    : ไม่แพร่เช้ือติดต่อเด็กคนอ่ืนท่ีโรงเรียน 
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• เคร่ืองประดับและของมีค่า ไม่อนุญาตใหป้ระดบัของมีค่าทุกชนิดใหก้บันกัเรียนและไม่อนุญาตใหน้ าเงินมาโรงเรียน  
เพราะโรงเรียนไดจ้ดัเตรียมอาหารและของวา่งให้แลว้ 

• ระเบียบการแต่งกาย   
 เส้ือ/กระโปรง/กางเกง   

 นกัเรียนตอ้งแต่งชุดเคร่ืองแบบนกัเรียน    สัปดาห์ละ  2  วนั คือวนัจนัทร์ และวนัศุกร์ 
 นกัเรียนตอ้งแต่งชุดเคร่ืองแบบพละ    สัปดาห์ละ  1  วนั คือวนัองัคาร 
 นกัเรียนตอ้งแต่งชุดเคร่ืองแบบล าลอง      สัปดาห์ละ  1  วนั คือวนัพุธ 
 นกัเรียนตอ้งแต่งชุดไปรเวท (ของนกัเรียนเอง) สัปดาห์ละ  1  วนั คือวนัพฤหสั 
การตัดชุดฟอร์มสามารถสั่งผา่นโรงเรียน หรือถา้ตดัเอง ตัวเส้ือ ใช้ผ้าโทเรตราประตูทอง  กระโปรง หรือกางเกง 
และเส้ือกัก๊ใช้ผ้าโทเรเน้ือหนา สีกรมท่าเบอร์  315  เท่านั้น  ส่วนตราโรงเรียนมีขายเฉพาะท่ีโรงเรียนฯ  

     รองเท้า/ถุงเท้า  (ผูป้กครองเป็นผูจ้ดัหา) 
 นกัเรียนทั้งหญิง/ชาย ใช ้ถุงเทา้สีขาวและรองเทา้สีด า  แบบติดกระดุมหรือกาว     ควรหลีกเล่ียงแบบผกูเชือก

เพราะอาจเกิดอุบติัเหตุได ้
     ทรงผม  ชาย ทรงนกัเรียนสั้น  หรือรองทรงสั้น 

• หญิง บ็อบสั้น  หรือซอยเหมาะกบับุคลิกของเด็ก  ถา้ยาวควรรวบหรือถกัเปียใหเ้รียบร้อย 
 

ส่ิงท่ีผู้ปกครองควรทราบและเตรียมความพร้อมเม่ือลูกมาโรงเรียน 
 การมาโรงเรียนของเด็กอนุบาล 1 เป็นการจากออ้มอกของพ่อ-แม่ และบุคคลท่ีคุน้เคยเป็นคร้ังแรก  เป็นธรรมดา
ท่ีเด็กจะเกิดความกงัวล  หวาดกลวั  และไม่มัน่ใจ  ผูป้กครองจึงควรเตรียมความพร้อมดงัน้ี  
 ก่อนโรงเรียนเปิดเรียน 

 พาเด็กมาคุน้เคยกบัสถานท่ีในโรงเรียน  อธิบายใหเ้ด็กรับทราบวา่ตอ้งมาอยูท่ี่โรงเรียนตั้งแต่เวลา
เท่าไร - เท่าไร  ฯลฯ  เม่ือถึงเวลารับกลบั ควรตรงเวลาจะสร้างความมัน่ใจใหก้บัเด็ก 

 เตรียมตวัร่วมกบัเด็กวา่การไปโรงเรียนตอ้งพบกบัอะไรบา้ง  การมีเพื่อนดีเป็นอยา่งไร  สังคมใหม่
เป็นอยา่งไร  บา้งคร้ังอาจมีส่ิงท่ีไม่สบอารมณ์เด็กอยา่งไร   ผูป้กครองควรอธิบายใหเ้ขา้ใจ 

 พาเด็กเดินดูรอบๆ และจุดไหนท่ีผูป้กครองเห็นวา่ไม่สมควรส าหรับลูกเล่น  ก็บอกกล่าวใหก้บัเด็ก
ก่อน 

 ไม่ควรหลอกเด็กวา่ถา้ด้ือแลว้จะพาส่งโรงเรียน  เพราะจะท าใหเ้ด็กกลวัโรงเรียน ไม่อยากไป 
 เม่ือโรงเรียนเปิดเทอม 
 โดยปกติทัว่ไปการเปิดเทอมวนัแรกของทุกโรงเรียนมกัเป็น “สัปดาห์น ้าตา” อนัเป็นเร่ืองปกติท่ีผูป้กครองไม่
ควรกงัวลจนเกินไป  โดยธรรมชาติเด็กจะปรับตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ืออยูก่บัคนอ่ืน  เพราะมนุษยท์ุกคนมี  ” สัญชาตญาณ
ของการเอาตัวรอด” อยูแ่ลว้    การรักและอุม้ชูเล้ียงดูลูกเป็นส่ิงท่ีดีและถูกตอ้ง      แต่การปกป้องจนเกินกวา่เหตุมกัเป็น
ผลร้ายต่อเด็กในอนาคต    
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 ในวนัแรกๆ เด็กจะร้องไห้ตามผู้ปกครองเวลามาส่ง  บางคนจะร้องเวลามารับดว้ย  บางคนอาจร้องตอนง่วง
นอน  บางคนร้องจนเสียงแห้ง  บางคนท าท่าเหงาๆ น่าสงสาร  บางคนถึงนอนละเมอก็มี  แต่ถา้เด็กไดก้ลบั
บา้นตรงเวลานดัหมายทุกวนั  เด็กจะดีขึ้นอยา่งรวดเร็ว  ดงันั้นในช่วงแรกๆ ไม่ควรมารับเด็กเยน็เกินไป เด็ก
จะเกิดความรู้สึกกงัวลวา่ถูกทิ้ง  และไม่อยากมาวนัรุ่งขึ้น 

 เม่ือกลบัถึงบา้นเด็กจะอ้อนกว่าปกติ  และติดผูป้กครองมาก เพื่อเรียกร้องความสนใจ  และตอ้งการความ
มัน่ใจวา่ผูป้กครองไม่หนีไปไหน  ดงันั้นผูป้กครองตอ้งใจเยน็มากๆ 

 เม่ือพามาส่งไม่ควรหลอกว่าจะไปหอ้งน ้า  แลว้หนีกลบั  (เพราะคร้ังต่อไปเด็กจะไม่เช่ืออีก)ควรบอกความ
จริงกบัเด็ก  ไวใ้จคุณครู และมารับตรงเวลาจะดีกวา่ 

 ในระยะแรกเด็กอาจเป็นหวัดบ่อยเพราะภูมิตา้นทานต่อสภาพแวดลอ้มมีนอ้ย  ประกอบกบัภาวะทางจิตใจท่ี
กงัวล  บางคนน ้าหนกัลดลง  เพราะทานนอ้ยและไม่ยอมนอนกลางวนัอาจแปลกท่ี ตอ้งใชเ้วลาในการปรับตวั
ระยะหน่ึงก็จะเป็นปกติ 

 พฤติกรรมบางอย่างผิดแปลกไปจากปกติ  เช่นปัสสาวะรดกางเกง  ทั้งท่ีเคยควบคุมได ้ พึงเขา้ใจวา่เด็กยงัไม่
วางใจคุณครูในช่วงแรกๆ ตอ้งใหเ้วลาในการปรับตวัของเด็ก 

 เม่ือกลบัถึงบา้นเด็กบางคนอาจต้องการด่ืมนมจากขวดอกี  ก็สามารถใหไ้ดเ้พราะนัน่เป็นการคลาย
ความเครียดของเด็ก  ไม่ใช่พฤติกรรมผิดปกติประการใด 

 เด็กบางคนซุกซน  อาจมีปัญหากบัเพ่ือนบ้าง  เพราะบา้งคร้ังยงัไม่เขา้ใจในการเล่นกบัเพื่อน   
 การแบ่งปันของเล่น  โดยเฉพาะเด็กท่ีถูกเล้ียงมาเด่ียวๆ  ซ่ึงการมาโรงเรียนอนุบาล ก็คือการมาฝึกการอยู่

ร่วมกนัในสังคมของเด็กนัน่เอง 
 เม่ือมีปัญหาคับข้องใจใดๆ เก่ียวกบัการเล้ียงดูของครู  ควรพูด-คุย ซกัถาม กบัผูบ้ริหารของโรงเรียนเพื่อจะหา

แนวทางในการแกไ้ขต่อไป  เพราะความสนิทสนมของผูป้กครอง-ครู-ผูบ้ริหาร      ยอ่มเป็นหนทางแห่งการ
แกปั้ญหาอยา่งปราศจากอคติใดๆ  และผลดียอ่มตกอยูก่บัเด็กนัน่เอง 

กรณีเด็กป่วยหรือมีไข้  : ต้องให้เด็กหยุดพกัทันที เพ่ือให้เด็กได้พกัผ่อนท่ีส าคัญเด็กต้องการอ้อมอกพ่อ - แม่ ยาม
เจ็บป่วยมากท่ีสุด เพ่ือท่ีเด็กจะได้มั่นใจในความรัก และเรียนรู้ท่ีจะรักผู้อ่ืน 
    : ไม่แพร่เช้ือติดต่อเด็กคนอ่ืนท่ีโรงเรียน 
   

 พฤติกรรมดงักล่าวขา้งตน้  ไดป้ระมวลจากประสบการณ์ท่ีผา่นมา  มิไดห้มายความวา่จะเกิดกบัเด็กทุกคน  และ
เป็นปัญหาร้ายแรงแต่อยา่งไร  เด็กบางคนถูกเตรียมตวัมาดีมาก  ก็อาจไม่แสดงพฤติกรรมดงักล่าวเลย 
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ระดับประถมศึกษา 
 

• คุณสมบัติของผู้สมัคร   
 อายไุม่ต ่ากวา่ 6 ปี  (นบัถึงวนัท่ี  16 พ.ค. เป็นเกณฑ)์ 
 ไม่เป็นคนทุพพลภาพดา้นสมอง  และมีร่างกายแขง็แรง สมบูรณ์ 
 เป็นเด็กท่ีถูกเล้ียงดูมาพร้อมส าหรับการท่ีจะฝึกฝนวินยัพื้นฐานและใหเ้รียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ 

• เอกสารการสมัคร 
 ภาพถ่ายส าเนาสูติบตัรหรือส าเนาบตัรประชาชน         1  ฉบบั  
 ภาพถ่ายส าเนาทะเบียนบา้น                                         1  ฉบบั  
 หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี)   1  ฉบบั 
 รูปถ่ายขนาด  1  น้ิว                                                      3  ใบ  (ติดชุดใบสมคัร) 
 เอกสารจากโรงเรียนเดิม กรณียา้ยระหวา่งชั้น อาทิ ใบรับรองการเป็นนกัเรียน ใบปพ.1 , ปพ.6 ,บตัรสุขภาพ  

• หลกัสูตรการเรียนระดับประถม 
1.  ขออนุมติัตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ถือเป็นหลกัสูตรมาตรฐานทัว่ไป 
2.  ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความเปลี่ยนแปลงทางสังคม   โดยการเพิม่หลกัสูตรมาตรฐานกลางโดย

ขออนุมติัสอนบางรายวิชาเป็นภาษาองักฤษ ยกเวน้วิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นไทย  สอนเป็นภาษาไทย  ซ่ึง
ในการสอนวิชาท่ีเป็นภาษาองักฤษนั้นเร่ิมตน้จากครูไทยเป็นหลกัและครูต่างชาติช่วยสอน  และเม่ือเด็ก
พร้อมจะเปล่ียนเป็นครูต่างชาติเป็นหลกัครูไทยช่วยเสริม 

3.  เน้นทักษะด้านภาษาองักฤษทั้ง 4 ทักษะ โดยการเรียนกบัครูเจา้ของภาษาท่ีมีคุณวุฒิดา้นการสอน
ภาษาองักฤษใหก้บัคนท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอน   โดยวิธีการท่ีเรียกวา่ COMMUNICATIVE 
APPROACH  และครูผูส้อนมีใบอนุญาตท างานและใบอนุญาตสอนอยา่งถูกตอ้ง 

4.  สอนพื้นฐานคณิตศาสตร์  ดว้ยวิธีการสอนท่ีถูกวิธี เนน้การช่วยเสริมคิดเป็น แกปั้ญหาเป็น 
5.  เรียนคอมพวิเตอร์เพิม่เติมจากหลกัสูตร  โดยมีหลกัสูตรท่ีเหมาะกบัวยัของเด็กแต่ละระดบัชั้น 
6.  เรียนดนตรี  โดยใหเ้รียนดนตรีสากลตั้งแต่ระดบัป.1 - ป.4 และดนตรีไทยตั้งแต่ ป.5-ป.6  และใหเ้ลือกเรียน

เคร่ืองดนตรีตามความถนดัของนกัเรียน  นกัเรียนทุกคนตอ้งเขา้เป็นคณะนกัร้องประสานเสียงของโรงเรียน 
7.  กฬีา  นกัเรียนสามารถเรียนกีฬาไดต้ามท่ีก าหนดในหลกัสูตรและส่งเสริมใหน้กัเรียนเล่นกีฬาประจ าตวัได้

ไม่นอ้ยกวา่  1 อยา่ง 
8.  ฝึกนิสัยรักการอ่าน  ดว้ยการส่งเสริมใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองดว้ยการอ่านดว้ยวิธีการโนม้นา้วและส่งเสริม

 และการใชเ้วลาวา่งอยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด 
9.  กจิกรรมนอกหลกัสูตร ท่ีเสริมสร้างภาวะผูน้ า    และการกลา้แสดงออกอยา่งถูกทาง     ดว้ยการจดัสถานท่ี

และเวทีแห่งการแสดงออกอยา่งโอ่โถง 
10. คุณธรรม บุคคลพึงเติบโตอยา่งมีความรู้คู่คุณธรรม อนัเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่  โรงเรียนจึงก าหนดใหมี้การ

อบรมดา้นจริยธรรม  คุณธรรมทุกเชา้ก่อนเขา้หอ้งเรียนโดยใชเ้สียงเพลงประกอบ  
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• เวลาเรียน  วนัจนัทร์ - ศุกร์    ป.1-6  เวลา  08.00 น. - 16.00 น.  กรณีเด็กตั้งแต่ ป.5  ขึ้นไป ท่ีการเรียนยงัไม่ถึง
มาตรฐานตอ้งเรียนเพิ่มเติมหลงัเลิกเรียน ตั้งแต่    16.10 - 17.10  น.  ตามวนัท่ีโรงเรียนก าหนด 

• การรับ - ส่งนักเรียน   
 กรณีผูป้กครองรับ -ส่ง ใหส่้งนกัเรียนก่อนเวลา  07.30 น. มารับไดต้ั้งแต่เวลา  16.00 น. 
 กรณีไม่สามารถมารับไดด้ว้ยตนเอง   กรุณาโทร.แจง้ช่ือ-สกุลของผูรั้บแทน พร้อมแสดงบตัรประชาชนต่อ

ทางโรงเรียนดว้ย  
  ใน 2 เดือนแรกของการเปิดเรียน  ผูรั้บ-ส่งและพาหนะรับ-ส่ง ควรเป็นบุคคลคนเดียวกนั 

• อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

รายการ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

 1. ค่าธรรมเนียมการเรียน   18,350.- 18,350.- 19,550.- 19,550.- 
 2. ค่าธรรมเนียมอ่ืน 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 

           รวม 33,250.- 33,250.- 34,450.- 34,450.- 

 การช าระค่าธรรมเนียมใหช้ าระบางส่วน ณ วนัสมคัร  ส่วนท่ีคา้งช าระเม่ือมอบตวั  (ไม่รับช าระเป็นรายเดือนหรือ
ผอ่นช าระเป็นงวดๆ เพื่อผูป้กครองจะไดรั้บบตัรเขา้หอ้งเรียนไปมอบใหก้บัครูประจ าชั้นในวนัเปิดเรียนวนัแรกของ
เทอม ) 

 ทุกรายการตอ้งช าระทั้งจ านวน  :  เทอม  ไม่วา่จะเขา้เวลาไหนของเทอม 
 อตัราขา้งตน้  ไม่รวมค่าบริการจดัซ้ือจดัหาอุปกรณ์ส าหรับนกัเรียน / ค่าเรียนพิเศษ (ส าหรับคนท่ีจ าเป็น)  หลงัเลิก

เรียน และวนัหยดุ 
 การใส่เคร่ืองประดบัและของมีค่า  ไม่อนุญาตใหป้ระดบัของมีค่าทุกชนิดใหก้บันกัเรียน ยกเวน้  นาฬิกาขอ้มือควรฝึก

ใหใ้ชต้ั้งแต่ ป.1 เพื่อเป็นการฝึกใหรู้้จกัรักษาเวลา 
 การน าเงินมาโรงเรียน ไม่ควรน ามาเกินความจ าเป็น  
ระเบียบการแต่งกาย   

เส้ือ/กระโปรง/กางเกง   
 นกัเรียนตอ้งแต่งชุดเคร่ืองแบบนกัเรียน    สัปดาห์ละ  2  วนั คือวนัจนัทร์ และวนัศุกร์ 
 นกัเรียนตอ้งแต่งชุดเคร่ืองแบบพละ      สัปดาห์ละ  2  วนั คือวนัองัคาร,วนัพฤหสั 
 นกัเรียนตอ้งแต่งชุดเคร่ืองแบบลูกเสือ/เนตรนารี    สัปดาห์ละ  1  วนั คือวนัพุธ 
รองเท้า/ถุงเท้า   
 นกัเรียนทั้งหญิง/ชาย ใช ้ถุงเทา้สีขาวและรองเทา้สีด า  แบบติดกระดุมหรือกาว     ควรหลีกเล่ียงแบบผกูเชือก

เพราะอาจเกิดอุบติัเหตุได ้(ส าหรับชั้น ป 1-2) ส าหรับ ป. 3 ขึ้นสามารถใชแ้บบผกูเชือกได ้
 ทรงผม  ชาย ทรงนกัเรียนสั้น  หรือรองทรงสูง  ใหดู้เหมาะสมกบับุคลิกของเด็ก 
   หญิง บ็อบสั้น  หรือ ถา้ยาวใหร้วบหรือถกัเปียใหเ้รียบร้อย  ผกูใบวสี์น ้าเงินอ่อนเท่านั้น 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

• คุณสมบัติของผู้สมัคร   
 จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
 ไม่เป็นคนทุพพลภาพดา้นสมอง  และมีร่างกายแขง็แรง สมบูรณ์ 
 มีความประพฤติเรียบร้อย มีวินยัในตนเอง มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

• เอกสารการสมัคร 
 ภาพถ่ายส าเนาสูติบตัรหรือส าเนาบตัรประชาชน          1  ฉบบั 
 ภาพถ่ายส าเนาทะเบียนบา้น                                          1  ฉบบั  
 หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี)                              1  ฉบบั 
 รูปถ่ายขนาด  1  น้ิว               3  ใบ (ติดใบสมคัร) 
 เอกสารจากโรงเรียนเดิม กรณียา้ยระหวา่งชั้น อาทิ ใบปพ.1 ,  ปพ.6 , บตัรสุขภาพ ,สมุดพก 

• หลกัสูตรการเรียนระดับมัธยมศึกษา 
1.  ขออนุมัติตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนโปรแกรมวิทย-์คณิตฯ 
2.  ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความเปลี่ยนแปลงทางสังคม   โดยการเพิม่หลกัสูตรมาตรฐานกลางโดย

ขออนุมติัสอนบางรายวิชาเป็นภาษาองักฤษ ยกเวน้วิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นไทย  สอนเป็นภาษาไทย  ซ่ึง
ในการสอนวิชาท่ีเป็นภาษาองักฤษนั้นเร่ิมตน้จากครูไทยเป็นหลกัและครูต่างชาติช่วยสอน  และเม่ือเด็ก
พร้อมจะเปล่ียนเป็นครูต่างชาติเป็นหลกัครูไทยช่วยเสริม 

3.  เน้นทักษะด้านภาษาองักฤษทั้ง 4 ทักษะ โดยการเรียนกบัครูเจา้ของภาษาฯ  ท่ีมีคุณวุฒิดา้นการสอน
ภาษาองักฤษ  ใหก้บัคนท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง   โดยวิธีการท่ีเรียกวา่ COMMUNICATIVE 
APPORCH  และครูผูส้อนมีใบอนุญาตท างานและใบอนุญาตสอนอยา่งถูกตอ้ง 

4.  เน้นวิชาหลกัท้ัง 4 วิชา คือวิทย์ คณิตฯ องักฤษ และภาษาไทย  เพื่อวางรากฐานส าหรับการศึกษาต่อใน
ระดบัสูงต่อไป  ดว้ยวิธีการสอนท่ีถูกวิธี เนน้การช่วยเสริมคิดเป็น แกปั้ญหาเป็น 

5.  เรียนคอมพวิเตอร์เพิม่เติมจากหลกัสูตร  โดยมีหลกัสูตรท่ีเหมาะกบัวยัและประโยชน์การใชง้าน 
6.  เรียนดนตรี  โดยใหเ้รียนดนตรีไทย (ขลุ่ย) และใหเ้ลือกเรียนเคร่ืองดนตรีสากลตามความถนดัและความ

สนใจของนกัเรียน    นกัเรียนทุกคนตอ้งเขา้เป็นคณะนกัร้องประสานเสียงของโรงเรียน 
7.  กฬีา  นกัเรียนสามารถเรียนกีฬาไดต้ามท่ีก าหนดในหลกัสูตรและส่งเสริมใหน้กัเรียนเล่นกีฬาประจ าตวัได้

ไม่นอ้ยกวา่  1 อยา่ง 
8.  ฝึกนิสัยรักการอ่าน  ดว้ยการส่งเสริมใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองดว้ยการอ่านวดว้ยวิธีการโนม้นา้วและ

ส่งเสริม และการใชเ้วลาวา่งอยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด 
9.  กจิกรรมนอกหลกัสูตร ท่ีเสริมสร้างภาวะผูน้ า   และการกลา้แสดงออกอยา่งถูกทาง  ดว้ยการจดัสถานท่ีและ

เวทีแห่งการแสดงออกอยา่งโอ่โถง 
10. คุณธรรม บุคคลพึงเติบโตอยา่งมีความรู้คู่คุณธรรม อนัเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่  โรงเรียนจึงก าหนดใหมี้การ

อบรมดา้นจริยธรรม  คุณธรรมทุกเชา้ก่อนเขา้หอ้งเรียนโดยใชเ้สียงเพลงประกอบ  
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• เวลาเรียน  วนัจนัทร์ - ศุกร์     เวลา  08.00 น. - 16.00 น.   กรณี เด็กท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่มาตรฐานตอ้งเรียนเพิ่มเติม
ตั้งแต่เวลา 16.10 - 17.10 น. ตามวนัท่ีโรงเรียนก าหนด 

• การรับ - ส่งนักเรียน   
 กรณีผูป้กครองรับ -ส่ง ใหส่้งก่อนเวลา  07.30 น.  มารับไดต้ั้งแต่เวลา  16.00 น. 
 โปรดน าบตัรรับเด็กมาดว้ยทุกคร้ัง     กรณีไม่สามารถมารับไดด้ว้ยตนเอง    กรุณาโทร.แจง้ช่ือ-สกุลของผูรั้บ

แทน พร้อมมอบบตัรรับเด็กและแสดงบตัรประชาชนต่อทางโรงเรียนดว้ย 
• อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ    
           รายการ         ภาคเรียนท่ี  1     ภาคเรียนท่ี  2 

 1. ค่าธรรมเนียมการเรียน             28,350.-           28,350.-   
 2. ค่าธรรมเนียมอ่ืน             10,500.-          10,500.- 
           รวม             38,850.-           38,850.- 

 
 การช าระค่าธรรมเนียมใหช้ าระบางส่วน ณ วนัสมคัร  ส่วนท่ีคา้งช าระเม่ือมอบตวั  (ไม่รับช าระเป็นรายเดือนหรือ

ผอ่นช าระเป็นงวดๆ เพื่อผูป้กครองจะไดรั้บบตัรเขา้หอ้งเรียนไปมอบใหก้บัครูประจ าชั้นในวนัเปิดเรียนวนัแรกของ
เทอม ) 

 ทุกรายการตอ้งช าระทั้งจ านวน : เทอม ไม่วา่จะเขา้เวลาไหนของเทอม 
 อตัราขา้งตน้ ไม่รวมค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่ง  ค่าบริการจดัซ้ือจดัหาอุปกรณ์ส าหรับนกัเรียน  / ค่าเรียนพิเศษ 

(ส าหรับคนท่ีจ าเป็น)หลงัเลิกเรียน  และวนัหยดุ  
 เคร่ืองประดับและของมีค่า  ไม่อนุญาตใหป้ระดบัของมีค่าทุกชนิดใหก้บันกัเรียน ยกเวน้   นาฬิกาขอ้มือเพื่อฝึกให้

รู้จกัรักษาเวลา 
 ระเบียบการแต่งกาย   

เส้ือ/กระโปรง/กางเกง  
 นกัเรียนตอ้งแต่งชุดเคร่ืองแบบนกัเรียน    สัปดาห์ละ  2  วนั คือวนัจนัทร์ และวนัศุกร์ 
 นกัเรียนตอ้งแต่งชุดเคร่ืองแบบพละ      สัปดาห์ละ  1  วนั คือวนัองัคาร และพฤหสั 
 นกัเรียนตอ้งแต่งชุดเคร่ืองแบบลูกเสือ/เนตรนารี     สัปดาห์ละ  1  วนั คือวนัพุธ 
รองเท้า/ถุงเท้า  
 นกัเรียนทั้งหญิง/ชาย ใช ้ถุงเทา้สีขาวและรองเทา้สีด า  ใชแ้บบผกูเชือก 

  ทรงผม   ชาย ทรงนกัเรียนสั้นหรือรองทรงสูง ใหดู้เหมาะกบับุคลิกภาพของเด็ก หา้มใชเ้ยลหรือครีมแต่งผม 
   หญิง บ็อบสั้นเหมาะกบับุคลิกของเด็ก  หรือถา้ยาวให้รวบหรือถกัเปียให้เรียบร้อย  ผกูดว้ยริบบิ้นสีน ้า
เงินอ่อนเท่านั้น 
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ข้อควรทราบเพิม่เติม 
 

 การช าระเงินทุกคร้ังใหช้ าระในเวลาท่ีโรงเรียนก าหนดและ   ใหข้อรับใบเสร็จจากเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนและ
ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้น 

 การจ าหน่ายนักเรียน   

 เม่ือจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน 
 ลาออก 
 ไม่ช าระค่าเทอม  ตามเวลาท่ีก าหนดและไม่ติดต่อขอผอ่นผนัประการใดไว  ้
 ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลเป็นเวลาหลายวนั  โดยมิไดแ้จง้ทางโรงเรียน 
 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

 การลาออก  หรือยา้ยออก  ระหวา่งเทอม  ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมการเรียนใหไ้ด้ 
 การรับหนังสือและต าราเรียน รับไดทุ้กระดบัชั้นในวนัเปิดเทอมวนัแรก(ส าหรับผูท่ี้ช าระค่าธรรมเนียมครบ )  

หรือซ้ือตามวนัและเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด 
 ความภาคภูมิใจในสถาบันของเด็กมีส่วนส าคญัต่อทศันคติท่ีดีต่อครูและการเรียนการสอน      อนัส่งผลต่อ

บุคคลิกภาพของเด็ก  ผูป้กครองตอ้งเขา้ใจและยอมรับส าหรับค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น  และช้ีแจงใหน้กัเรียน
เขา้ใจถึงความจ าเป็นดงักล่าวเพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้สึก  “ภาคภูมิใจท่ีเขา้มา งามสง่าเม่ือออกไป”  

 กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  เพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้ านบัแต่วยัเด็ก  เวทีแห่งการแสดงออกอยา่งกลา้หาญและ
ถูกตอ้งจึงจ าเป็นอยา่งมาก  โรงเรียนจึงจดักิจกรรมเสริมอาทิ 

 กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 
 กิจกรรมเขา้ค่ายวิชาการอาทิ  ค่ายวิทย-์คณิต  ค่ายภาษาองักฤษ  ค่ายลูกเสือฯ 
 กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
 กิจกรรมทศันศึกษา 
 กิจกรรมดา้นดนตรี  และความสามารถพิเศษ 
 กิจกรรมวนัคริสตม์าส 
 พิธีจบหลกัสูตร 
 
 การตัดชุดฟอร์มสามารถสั่งผา่นโรงเรียน หรือถา้ตดัเอง ตัวเส้ือ ใช้ผ้าโทเร ตราประตูทอง  กระโปรง หรือ

กางเกง และเส้ือกัก๊ใช้ผ้าโทเรเน้ือหนา สีกรมท่าเบอร์  315  เท่านั้น  ส่วนตราโรงเรียนมีขายเฉพาะท่ีโรงเรียนฯ  
  
กิจกรรมเหล่าน้ีบางคร้ังตอ้งขอความร่วมมือกบัทางผูป้กครองใหก้ารสนบัสนุน  ซ่ึงจะไดแ้จง้เป็นคร้ังคราวไป 


