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 สติน ำปัญญำ  รกัศกึษำกำ้วไกล  รูว้นิยัและหน้ำที ่ เป็นคนดขีองสงัคม 

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ปีการศึกษา 2561 เป็นปีเริ่มต้นของ

แผนพัฒนาฉบับใหม่ ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติล่าสุด  

ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ท้ังอนุบาล และประถมศึกษา(ป.1 

และ ป.4 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ) ตามหลักสูตรที่ประกาศ

เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560  

 น้องเล็กๆอาจร้องไห้สักระยะนะคะ ค่อยๆปล่อยลูกให้คุณครู เดี๋ยวลูกเก่ง

ขึ้น เรื่องร้องไห้จะดีขึ้นเองเป็นล าดับ ขอให้ผู้ปกครอง และลูกๆ ให้เวลาในการ

ปรับตัว เรียนรู้จักกันและกัน กับคุณครูประจ าช้ันคนใหม่ของลูกด้วย  

 ขอแนะน าให้ศึกษาคู่มือนักเรียน 2561  เพื่อความเข้าใจในการด าเนินงาน
ต่างๆปีนี้ เพื่อเข้าใจเรื่องราวทั่วไปที่ท่านควรทราบเกี่ยวกับงานของโรงเรียน  
 ในข่าวสารฉบับนี้ มีเรื่องราวส าคัญเบื้องต้น เอกสารส าคัญมาก และ
กิจกรรมต่างๆ ของปีนี้ มีใบตอบรับต่างๆ โดยเฉพาะใบข้อมูลฉุกเฉิน ส าคัญในเวลา
ต้องติดต่อเร่งด่วน กรุณาสละเวลาอ่านและเขียนส่งกลับมาด้วย ขอบคุณค่ะ  

 

HIGHLIGHTS 

วนัที ่๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๑ ฉบบัที ่๑/๒๕๖๑ 

ยนิดีกบัป.6 รุน่ 20 
 พี่ ป.6 ปีท่ีแล้ว สอบเข้าโรงเรียน

มัธยมศึกษาได้ตามที่ตั้งใจไว้ เช่น EP, 

Gifted โรงเรียนสายปัญญา สาธติวัดพระ

ศรีฯ หอวังลาดพร้าว สามเสนวิทยาลัย 

จุฬาภรณ์ สาธติธรรมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่ง

ต้องปรับตัวสูส่ังคมใหม่ที่ใหญ่และยากขึ้น

อีกขั้นหนึ่ง หากมีทักษะในการใช้ชีวิตที่พร้อม คิดและเลือกตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ถูก

ขั้นตอนและเหมาะสม ไปท่ีไหน ท าอะไร ก็จะปรับตัวไดด้ ี

 ขอช่ืนชม ด.ช. รัชพล พู่ทองค า สอบโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
สสวท. ได้เหรียญทองแดง เพชรบา้นพลอย ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ ด.ญ. ครองขวัญ สี
หาบุตร ท าคะแนนรวมทุกกลุม่สาระได้สูงสุดในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ด.ช. 
พันมารวย มงคลพิพัฒน์ และ ด.ช. พัทธดนย์ ธรรมสรางกูร ท าคะแนนONET วิชา
คณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม  

 “.....ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ท าเฉพาะหน้าที่นั้น... เพราะว่า ถ้าคนใดท าหน้าที่เฉพาะของตัว โดยไม่มองไมแ่ลคนอ่ืน งานก็
ด าเนินไปไม่ได ้เพราะเหตุว่า งานทุกอย่างจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกีย่วโยงกัน... ฉะน้ัน แต่ละคนจะต้องมีความรูถ้ึงงานของผู้อ่ืน...แล้วช่วยกันท า” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ 

ยินดี ป.6 รุ่น 20             ...........  1 

ลูกเสือ ป. 1-6   ...........  2 

การพัฒนาวิชาการประถมศึกษา   ...........  3 

อ่านทุกวัน   ............ 3 

Please note   ………... 3 

เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี      ............ 4 

กิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง”              ............ 4 

บ้านสี              ............ 5 

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน     ............ 5 

Tips for new parents             ............ 5 

ตารางอนุบาล   ............ 5 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้     ............ 6 

สื่อเทคโนโลยีตามงบประมาณ      ............ 6 

ชมรมผู้ปกครองอาสาฯ            ............6 

การแจ้งฐานข้อมูลและอาชพี        ............ 6 

ค่าหนังสือประถมศึกษา  ............ 7 

กิจกรรมพิเศษ       ............ 7 

ใบแจ้งกิจกรรม        ............ 8 

เอกสารกรณีฉุกเฉิน       ............ 9 

ปฏิทินการศึกษา                    ........10-11 

CALENDAR 

เสาร์ 2  มิ.ย  -ปฐมนิเทศ-เล่าสู่กันฟัง 

อังคาร 5 มิ.ย. -เลือกตั้งคณะกรรมการ 

พุธ 6 มิ.ย.-ใส่บาตรอาหารแห้ง 07.45 น.  

    - ป.1-3 ฟังเทศน์บ่าย 

พฤหสับดี 14 มิ.ย. -วนัไหว้ครู 

ข่าวสาร บ้านพลอย http://www.baanploy.ac.th 

email: office@baanploy.ac.th FB: โรงเรียนบ้ำนพลอย Line ID: baanployinfo 
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เรียนพิเศษเย็น อนุบาล 2-ประถมศึกษาปีที่ 6  
นักเรียนเรียนพิเศษเย็นหลังเลิกเรยีน สอนการบ้าน (ไม่บังคับ) 

กรุณาแจ้งคณุครูประจ าช้ันโดยตรง พร้อมช าระค่าเรียน 1,200 

บาทต่อเดือน  (เฉพาะนักเรียนรับ-ส่งเอง) เริ่ม มิถุนายน 2561  

อนุบาล 2-3   เรียนเวลา 14.40- 15.40 น.   

ประถมศึกษา เรียนเวลา  15.30-16.30 น. 

ป.1-6 ลูกเสอืส ารอง ลูกเสอืสามญั เนตรนาร ีอา่นทางนีจ้า้... 
 เรียนทุกวันอังคาร  ก าหนดวันตรวจเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี อังคารท่ี 5 มิถุนายน นักเรียน ป.1-3 ทุกคนเป็นลูกเสือส ารอง  นักเรียน 

ป.1-2 เดิมท่ีเลื่อนชั้นเป็น ป.2-3 ในปีการศึกษาน้ี สามารถใช้เครื่องแบบเดิมได้ หากต้องเปลี่ยนเครื่องแบบใหม่ สามารถไปซ้ือเครื่องหมายตามเดิม

ได้ท่ีศึกษาภัณฑ์ นักเรียนไม่ต้องช าระค่าบ ารุงลูกเสือปี 2561 เน่ืองจากใช้งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ป.1-3 เป็นลูกเสือส ารอง  
นักเรียน ป.1 ใหม่ปีน้ี หรือนักเรียน ป.2-3 ท่ีย้ายมาจากโรงเรียนอื่น กรุณาช าระเงินค่าเครื่องหมาย หมวก ฯลฯ 180 บาท ท่ีฝ่ายธุรการภายใน 19

พฤษภาคม เพื่อรับเครื่องหมายและไปเย็บติดกับเสื้อนักเรียน ตามแบบ พร้อมรับหมวก ผ้าพันคอ 

นักเรียนป.4-6 ทุกคนเป็นลูกเสือสามัญ และเนตรนารี  
นักเรียน ป.4-5 เก่า ท่ีเลื่อนชั้นเป็น ป.5-6 ในปีการศึกษาน้ี  สามารถใช้เครื่องแบบเดิมได้ หากต้องเปลี่ยนเครื่องแบบใหม่ สามารถไปซ้ือเครื่องหมาย

ตามเดิมได้ท่ีศึกษาภัณฑ์  

นักเรียน ป.3 เดิม ที่เลือ่นชั้นเป็น ป.4 และนักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรยีนอืน่ ตอ้งซ้ือชดุลูกเสอืสามัญตรสี าหรบั

นักเรียนชาย  และชุดเนตรนารีส าหรับนักเรียนหญิง  พร้อมซ้ือเข็มขัด และหมวกเอง ตามรายละเอียดข้างล่าง (ศึกษาภัณฑ์ ฟิวเจอร์ พาร์ค หรือ

ร้านเครื่องแบบท่ัวไป)  (ใช้ใบเสร็จรับงบอุดหนุนค่าเครื่องแบบได้) ผู้ปกครองกรุณาสั่งปักชื่อ-นามสกุลนักเรียนด้วยด้ายสีด าบนผ้าสีขาวลงบนอกเสื้อ

ด้านขวาจากร้านท่ีขายมาล่วงหน้าก่อนวันตรวจเครื่องแบบ 

 กรุณารับใบสมัคร และกรอกข้อมูลต่างๆ  น ามาส่งคุณครูพร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 น้ิว ช าระเงินค่าเครื่องหมายต่างๆ คนละ 100 

บาท ตามท่ีคุณครูจัดให้ตามกลุ่ม กอง   (เครื่องหมาย  ผ้าพันคอ  เลขกอง  และหมู่  สีประจ าหมู่  รวมท้ังเข็มเครื่องหมายต่างๆ)  ทางโรงเรียนจะ

จัดไว้ให้ตามหมู่ท่ีแบ่ง ภายใน 23 พฤษภาคม 2561 นักเรียนจะได้รับเครื่องหมายหลังช าระเงินแล้วผู้ปกครอง โดยฝากค่าเครื่องหมาย หรืออ่ืนๆ 

(เฉพาะครบชุด-ลูกเสือใหม่) ในใบตอบรับด้านล่างภายใน 18 พฤษภาคม 2561 กรณุาเขียนลงในสมดุการบ้านด้วย ลูกเสือใหม่จะได้รบั

เอกสารใบสมัคร แบบเครื่องหมาย ตามรายชื่อภายหลัง เพื่อน าไปเยบ็ติดกับชุดตามแบบ  

 การตรวจเครื่องแบบลูกเสือเริ่ม วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 

ลูกเสือสามัญตรี(ชาย) ป.4-6เสื้อกางเกงสีกากีเข็มขัด
ลูกเสือ  หมวกลูกเสือ ถุงเท้าลูกเสอื (ซื้อจากศึกษาภัณฑ์) 

เนตรนารี(หญิง) ป.4-6เสือ้ กระโปรง(ชุดเนตรนารี) สีเขียว เข็ม
ขัด-หมวกเนตรนารี(ซื้อจากศึกษาภัณฑ์) รองเท้า-ถุงเท้านักเรียนปกติ 

        ช่ือนักเรียน ด.ช. / ด.ญ. ......................................................................................................      ช้ัน ....................... 
  ป.1 ทุกคนช าระค่าเครือ่งหมาย-หมวก-ผ้าพันคอ180บาท      ป.4 ช าระค่าเครื่องหมาย ลูกเสือ-เนตรนารี 100 บาท  

  นักเรียนสมัครใหม่(ย้ายจากโรงเรียนอ่ืน)ช้ัน ป.2-3 ช าระค่าเครื่องหมาย-หมวก-ผ้าพันคอลูกเสือเนตรนารี 180 บาท 

 

ผู้ปกครองกรุณาน าบัตรรับ
นักเรียนมาแสดงเพ่ือรับลูกทุกคร้ัง 
โดยเฉพาะช่วงเปิดเทอมใหม่ๆ 
นักเรียนใหม่ยังไม่รู้จักกนั คุณครู
จะเข้มงวดมาก หากมีผู้รับ
มากกว่า 1 ท่าน สามารถติดต่อ
ขอท าบัตรเพ่ิมโดยน ารูป 1 นิ้ว
ของลูกมาด้วย ที่ธุรการ ค่ะ 

## ทุกวันพุธ“วันพระ 
วันดี” ใส่ชุดขาว สวด
มนต์ ท าวัตรเช้า 
## ขอเชิญใส่บาตร
อาหารแห้งทุกวันพุธ
แรกของเดือน เวลา 
07.45 น.  

ฝากค่าเคร่ืองหมาย หรืออื่นๆ (เฉพาะครบชุด-ลูกเสือใหม)่ ในใบตอบรับด้านล่าง



หน้า 3 
 

 สติน ำปัญญำ  รกัศกึษำกำ้วไกล  รูว้นิยัและหน้ำที ่ เป็นคนดขีองสงัคม 

รถรับส่งรถโรงเรียน 
1. จะมีการปรับสายให้เหมาะสมช่วงสอง
สัปดาห์แรกอาจเร็วขึ้นหรือช้าลง จนกว่า
จะลงตัวตามก าหนด กรุณาอดทนสักนิด
อย่าเพิ่งอารมณเ์สยีนะคะ เพราะเป็น
บริการส่วนรวม กรณุาเตรยีมลูกให้พร้อม 
และโทรแจ้งหากเวลาผดิปกต ิ
2. รถรอบรับ ผู้ปกครองกรุณาเตรยีม
นักเรียนให้พร้อมก่อนเวลา รถไมส่ามารถ
รอนักเรียนท่ียังไม่พร้อมได้  
3. รถรอบส่ง กรุณารอรับลูกตามเวลานัด 
หากไม่พบผู้ปกครองรับ โรงเรยีนจะน า
นักเรียนกลบัมารอใหม้ารับท่ีโรงเรยีน ไม่
ฝากไว้ข้างบ้านหากไม่มจีดหมายอนุญาต 
4. กรณีวันท่ีต้องการมาส่ง หรือ รบัลูก
เอง กรุณาโทรแจ้งฝ่ายธรุการล่วงหน้า 
5. งดอาหาร เครื่องดื่ม ของเล่น  
6. งดรับผู้โดยสารอื่นท่ีไม่ใช่นักเรยีนในรถ
โรงเรียน 

ในวันพุธที่มีกิจกรรมฟังเทศน์ 
ประถมศึกษากรุณาฝากเงินให้ลูกถวาย

พระ(ติดกัณฑ์เทศน์) ตามศรัทธา 

กรณีนักเรียนประถมศึกษา(ยก
เว้นป.1 ท่ีจัดให้แล้ว) ต้องการแฟม้สะสม
งาน/สมดุวาดเขียน/สมุด ฯลฯ เพิม่เติม 
ให้ซื้อได้ที่ห้องธุรการ 
ใบเสร็จและเอกสารแนบเบิก
ค่าธรรมเนียม ส าหรับผู้ที่มีสิทธิเบิกต้น
สังกัด และช าระค่าเทอมแล้ว กรุณารับ
ทีธุ่รการได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มิถนุายน 
2561 เป็นต้นไป ต้องมีอายุตามเกณฑ์ 
และสญัชาตไิทย    -อนุบาล 1-3 เทอม
ละ 2,756.75 บาท -ประถมศึกษา เทอม
ละ 2,671.75 บาท 

Please note….. 

ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ รวมเฉลีย่ 

บ้านพลอย 64.13 71.57 61.30 52.19 62.30 
ขนาดโรงเรียน 44.26 31.18 34.50 37.40 36.84 
ที่ตั้งโรงเรียน 47.35 36.19 36.34 38.75 39.66 
ปทุมธาน ี 48.78 40.44 38.68 39.77 41.92 
สังกัด (สช.) 50.30 46.65 42.06 42.18 45.30 
ภาค 47.40 37.04 37.75 39.50 40.42 
ประเทศ 46.58 36.34 37.12 39.12 39.79 

ปนีีม้อีะไรใหม่ทีน่่าสนใจบ้าง 
-แผนพัฒนาสถานศึกษา 2561-2564 ใหม่ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรศึกษาชาติที่
ปรับใหม ่
-หลักสูตรอนุบาลใหม่ ตามหลักสตูรปฐมวัยของประเทศท่ีประกาศ ปี 2560 เน้นการจัด
ประสบการณ์พัฒนา 4 ด้าน การมวีินัย และทักษะชีวิต 
-เริ่มปรับหลักสูตร ป.1 และ ป.4 เฉพาะวิชา สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
(และเทคโนโลยีไปรวมกับวิทยาศาสตร์) ประกาศปี 2560 
-ครูวิทยาศาสตร์ใหม่ น.ส.นริศรา นัดรัตน์ รอแทนคณุครูปาลติาจะลาไปเลี้ยงลูกหลัง
คลอด 
-หนังสือใหม่จ านวนมากเพิม่ในห้องสมุด 
-เพิ่มระบบInternetอีกสาย เพื่อให้สะดวกการใช้มากขึ้น 
-เพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมดุ 
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 สติน ำปัญญำ  รกัศกึษำกำ้วไกล  รูว้นิยัและหน้ำที ่ เป็นคนดขีองสงัคม 

เงินอดุหนนุเรียนฟร ี15 ป ีของรฐับาล 
 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ต้องรอผ่านการอนุมตัิจ านวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2561 รอเบิกเงินจากทางการโอนเข้าบัญชีโรงเรยีน

ก่อนจึงจ่ายให้ผู้ปกครองใช้เวลานานพอสมควร จะแจ้งให้ผู้ปกครองมารับเงินได้ตามจ านวนผูม้ีสิทธ์ิ โดยขอเรียนย้ าระเบยีบทั่วไป ดังนี้ 

 ➔นักเรียนมีสิทธ์ิต้องมีอายคุรบ 3 ปี ตามเกณฑ์ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม ของปีการศึกษาน้ัน  และมเีลขบัตรประชาชน 

 ➔อัตราคา่ธรรมเนียมที่เบิกต้นสงักัดได้ อนุบาล 5,513.50 บาท  ประถมศึกษา 5,343.50บาท ต่อปีการศึกษา 

 ➔เงินอุดหนุนที่ผู้ปกครองมีสิทธ์ิรับได้ โดยมีใบเสรจ็มายืนยันการใช้เงินตรงตามจดุประสงค์ ได้แก่ ค่าเครื่องแบบ (รวมเสื้อผ้า 

รองเท้า ถุงเท้าฯลฯ) และ ค่าอุปกรณ์การเรยีน(สมดุ เครื่องเขียน แบบฝึกหัด เครื่องเขียนฯลฯ) อนุบาล เครื่องแบบ 300 บาท/ปี อุปกรณ ์

100 บาท/เทอม   ประถมศึกษา เครื่องแบบ 360 บาท/ต่อปี อุปกรณ์ 195 บาท/เทอม (รองบประมาณอนุมัติจ่ายจึงรับเงินได้) 

 ➔ค่าหนังสือแบบเรียน แตกต่างกันไปตามระดับชั้น โดยคณะกรรมการ 4 ฝ่ายได้มมีติให้โรงเรยีนพิจารณาเลือกหนังสือ (หรือสื่อ

การเรยีนในระดบัอนุบาล)ที่เหมาะสมในราคาตามงบประมาณ เนื่องจากหนังสือท่ีอนุมัติเป็นหนังสือท่ีทางการก าหนดให้ใช้หนังสืออนุญาต

ปี 2551 ซึ่งมักให้ใช้เรียนเปน็หนังสือเรียนหรืออ่านเสริม สว่นหนังสือซื้อเพิ่มเตมิที่นักเรยีนใช้เรียนจะเป็นหนังสือใช้หลักท่ีคณะครู

พิจารณาว่าเหมาะสมควรใช้ตามเงินค่าหนังสือนอกงบประมาณที่ช าระมา จัดส่งหนังสือข้ึนไปที่ห้องเรียนให้นักเรียนได้ใช้ทั้งหมด 

 ➔ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน โรงเรียนรบัจากงบประมาณเป็นรายภาคเรียน เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนตา่งๆครบตามก าหนด 

หากเกินจากงบประมาณจึงเก็บเงนิเพิ่มตามสมควร (งบประมาณใหอ้นุบาล 215 บาท/ภาคเรียน ประถมศึกษา 240 บาท/ภาคเรยีน) 

 เมื่อไดร้ับโอนเงินมาถึงโรงเรยีนแลว้ โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองมารับเงินค่าเครื่องแบบและคา่อุปกรณ์ด้วยตนเอง โดยผู้ปกครอง

ต้องเตรียมใบเสร็จมาไมต่่ ากว่างบประมาณก าหนด (ตอนนี้งบประมาณยังไม่มานะคะ มาเมื่อใดจะเรียนให้ทราบค่ะ) 

 1. ค่าเครื่องแบบ นักเรียนสมัครใหม่ปีการศึกษา 2561 และนักเรยีนเก่าที่ซื้อเครื่องแบบส าหรับปีการศึกษา 2561 แล้วในเดือน

กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา โรงเรียนได้เตรียมใบเสร็จค่าเครื่องแบบไว้ให้เลย ไม่ต้องน าใบเสร็จมาในวันท่ีแจ้งรับเงินค่าเครื่องแบบ หรอื 

ผู้ปกครองซื้อเครื่องแบบเองข้างนอก เช่น รองเท้า ถุงเท้า ให้เตรียมใบเสร็จมายื่นเมื่อวันรับเงิน(ตามแจ้ง) 

 2. ค่าอุปกรณ์ ผู้ปกครองต้องซื้ออุปกรณ์มาก่อน น ามาให้นักเรยีนใช้ที่โรงเรียนทันที เก็บใบเสร็จไว้รอประกาศมารับเงิน   

 3.หนังสือในงบประมาณ อนุบาล-ประถมศึกษา โรงเรยีนสั่งซื้อตามงบประมาณตามรายชื่ออนุญาตของกระทรวงฯ ใช้ได้เป็น

หนังสือประกอบการเรียน ตามนโยบายถือเป็นหนังสือยืมเรียน ซึ่งต้องส่งคืนเมื่อเรยีนจบปีการศึกษา โดยจ านวนงบประมาณรายช่ือ

หนังสือระดบัช้ันติดประกาศหน้าบอร์ดธุรการ  (ในบางวิชาไม่ใช้เป็นหนังสือหลัก โดยใช้หนังสือเสริมอื่นนอกงบประมาณที่ช าระเพิ่มรายปี) 

 อน่ึง ท่านใดท่ีเทอมปลาย ปีการศกึษา 2561 ยังไม่ได้น าใบเสร็จค่าอุปกรณ์มารับเงินอุดหนุนคืน กรณุาตดิต่อน าใบเสร็จมารับเงิน

ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 นะคะ เลยก าหนดนานแล้ว มิฉะนัน้หากพ้นก าหนด จะถือว่าท่านประสงค์บริจาคต่อไป 

กิจกรรมเล่าสูก่นัฟัง 
 ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนใหม่ หรอืผู้ปกครองท่ีสนใจร่วม
กิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง” ปฐมนิเทศการเปิดเทอมใหม่ วันเสาร์ที่ 2 
มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียน เวลา 9.00-10.30 น. 
กรุณาแจ้งในใบตอบรับภายในวันจันทร์ 21 พฤษภาคม เพื่อการ
จัดเตรียมของว่างต่างๆ หากต้องการน านักเรยีนมาด้วย คุณครูจะ
จัดห้องให้นักเรียนท ากิจกรรมและรับของว่างช่วงรอประชุมค่ะ 

 แจ้งมาร่วมกจิกรรม “เลา่สู่กนัฟงั”  
เสาร์ 2 มิถุนายน เวลา 09.00-10.30 น. 

ผู้ปกครอง ด.ช./ ด.ญ. ...............................................................  

ช้ัน ...............   มาร่วมกจิกรรม     ผู้ปกครอง ........... ท่าน        

น านักเรยีนมาด้วย ......... คน 

กรุณา add line ID : baanployinfo เพื่อแจ้งข้อความมายังโรงเรียน หรือให้คุณครูธุรการประสานไปยังคุณครูคะ่ 
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ชั้น พละ ว่ายน้ า ดนตรี 

อนุบาล 1 จันทร์ พุธ ศุกร ์

อนุบาล 2 จันทร์ พุธ ศุกร ์

อนุบาล 3 พฤหัสบด ี พุธ ศุกร ์

พละ-วา่ยน้ า-ดนตร ีอนบุาล เลอืกตั้งคณะกรรมการนกัเรยีน 
 เพื่อการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน  ฝึกความ

รับผิดชอบและท างานเพื่อสังคมทีต่นเองอยู่  มีการเลือกประธานสจีากนักเรียนระดับชัน้ 

ป.6 สีละ 1 คน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการโรงเรียนด้วยพร้อมกับตวัแทนนักเรียนที่เลือก

กันมาก่อนหน้าระดับชั้น ป.4-6 ช้ันละ 1 คน เพื่อร่วมกับคณะกรรมการที่มาจากการ

เลือกตั้งอีก 3 คน ก าหนดการเลือกตั้ง ดังนี้ 

-21-28 พ.ค. รับสมัครผู้ลงสมัครแข่งขันคณะกรรมการนักเรียน ช้ัน ป.5-6 กลุ่มละ 3 คน 

(สมัครที่ครูประจ าชั้น)  แตล่ะทมีต้องมีนักเรยีนชายและหญิง  เขียนใบสมัครมีลายเซ็น

ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา  เขยีนนโยบายการท างาน  ติดรูปถ่าย             

-จันทร์ 4 มิ.ย. เวลา 8.15 น. หาเสียงแถลงนโยบายเป็นทางการครั้งสุดท้าย 

-อังคาร 5 มิ.ย. เวลา 7.30-13.00 น. ลงคะแนนเสยีงเลือกตั้ง (ผู้ปกครอง  ครู เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน ป.1-6 เป็นผู้มสีิทธ์ิลงคะแนน)  13.00 น. ปิดหีบบัตร นับคะแนนเวลา 
14.00 น. ขอเชิญผู้ปกครองมาร่วมส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย โดยการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งได้ที่โรงเรียนเช่นกันค่ะ 

ท าสิง่ดี เพือ่บา้นสขีองเรา (House points) 
 นักเรียนประถมศึกษาจะต้องรับการประเมินคณุลักษณะพึงประสงคแ์ละกิจกรรม

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือบรกิารสังคมตามเกณฑ์ที่โรงเรยีนก าหนด  เพื่อประเมินว่า

เกณฑผ์่าน/ไมผ่่าน  มีการบันทึกความดี การท าช่ือเสยีงต่างๆของนักเรียนในบันทึก

กิจกรรมจติอาสานักเรียนจะสะสมคูปองความดี ครูและนักเรยีนทุกช้ันสามารถน ามารวม

เป็นแต้มสะสมเพื่อบ้านสีของตนเองได้ หรือการท าผิดระเบียบ มาสาย ก็จะมผีลต่อการ

ตัดแต้มสีของบ้านตนเองเช่นกัน การประกาศผลเดือนละครั้งปลายเดือน  บ้านสีที่ถูกตัด

แต้มน้อยที่สดุ  มีคะแนนรวมสูงสุดแตล่ะเดือนใส่ชุดสวยชุดหล่อมาในวันศุกร์สุดท้ายของ

เดือน มีการเชิญธงสีประจ าบ้านนัน้ๆขึ้นยอดเสาเป็นเกยีรต ิ และรวมคะแนนปลายปี แม้

การท าแต้มสีให้บ้านของตนอาจดูเล็กๆน้อยๆ  แต่ก็มีค่าทางจติใจของการเป็นส่วนรวม มี

ความภาคภูมิใจมาก การท าความดีท าได้หลายอยา่งเพียงท าทุกครั้งท่ีมีโอกาส   

 สมาชิกบ้านสีทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้อง และคุณครู ต้องช่วยกันท าความดี  มีความสามัคคี

ในหมู่คณะ มุ่งมั่นท าสิ่งดี โครงสรา้งบ้านสีครอบคลุมการท างานในแนวตั้ง คือนักเรียนทุก

ระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและส่วนรวม เป็นการฝึกการท างาน รับผิดชอบ

ร่วมกัน  พี่ช่วยดูแลน้อง ให้ความรว่มมือกัน  

 ปีท่ีแล้ว House Shout กิจกรรมสุดท้ายของบ้านสี ขอแสดงความยินดีกับสีฟา้

ได้รับการตดัสินให้ครองถ้วยแชมป์House Shout อีกปีในวันTalent Day ที่ผ่านมา 

 คุณครูแม่สี ปี 2561 ได้แก่ สีแดง คุณครศูศิธร พุกทอง สีฟ้า คุณครลูักษณา เครือ
พานิช สีเหลือง คุณครูวิจิตรา ผาดนอก 

Tips for new parents 
ค าแนะน าส าหรบัผูป้กครองมอืใหม่ 
1. ส่งลูกให้คุณครูแล้วควรปล่อยให้คุณครู 

ไม่พะว้าพะวัง ดึงยื้อกันไปมา ขอให้มั่นใจว่า

ลูกจะได้รับการเอาใจใส ่

2. ระยะแรกเตรียมอาหารว่างเมื่อมารับ 

เพราะเด็กร้องไหจ้ะรับประทานไดน้้อย 

3. สร้างทัศนคติที่ดีในการมาโรงเรยีน เลี่ยง

ค าพูดที่เป็นเงื่อนไขบังคับ อ้างโรงเรียนใน

การขู่ ท าโทษ ควรให้ค าชมเชยเมือ่ลูกกลับ

จากโรงเรียนทุกวัน 

4. หากมีรายละเอียดพิเศษใด ควรเขียน

แจ้งคุณครู และสื่อสารกับคุณครูเสมอ 

5. ไม่ควรหยุดโรงเรียนทุกครั้งท่ีลกูร้องไห้ 

ควรเลีย่งการเรียนรู้ในการสร้างเง่ือนไข ให้

ลูกมาเป็นประจ าจนเกิดความรูส้ึกเคยชิน

เป็นกิจวัตร ซึ่งในช่วงสัปดาห์แรกๆที่บาง

ท่านกังวลอาจรับกลับเร็วได ้

6. การมาส่งลูกสายหลังเข้าแถวจะท าให้

ปรับตัวได้ช้า ไมไ่ด้ท ากิจกรรมช่วงเช้ากับ

เพื่อน ขาดความมั่นใจ 

7. ควรเขียนหมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครองไว้
ที่ฝากระเป๋าของลูก เพื่อคุณครูตดิต่อได้

*กรุณาส่งกลับข้อมูลติดต่อผู้ปกครองใน
กรณีฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบนัด้วยนะคะ 
คุณครูจะติดต่อท่านได้ทันที หาก

เปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้งโรงเรียนเสมอ* 
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“อา่นทกุวนั อา่นทีช่อบ อ่านไมส่อบ อา่นเปน็นสิยั” 
 โรงเรียนยังคงด าเนินนโยบายส่งเสริมการอ่านต่อเนื่อง การอ่านไม่จ าเป็นต้อง

อ่านหนังสือเรียนเสมอไป หนังสือนิตยสาร การ์ตูน นวนิยาย หรือในinternetก็ถือว่า

เป็นการอ่านได้ การอ่านเพื่อความพอใจจะช่วยพัฒนาคุณภาพลูกเราเสมอ ผู้ปกครอง

ควรก าหนดวันอ่านหนังสือพร้อมลูก เลือกหนังสือด้วยกัน หรือแนะน าหนังสือที่น่าสนใจ

ให้ลูก โรงเรียนมี “กิจกรรม วางทุกงาน อ่านทุกคน” ให้ครูและนักเรียนประถมศึกษา

วางมือ เพื่ออ่านหนังสือเล่มโปรดของตนเองทุกวัน 15นาทีก่อนเข้าเรียนช่วงบ่าย 

 นักเรียนประถมศึกษาควรบันทึกการอ่านอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง บันทึกสิ่ง

ทีอ่านว่าอ่านอะไร ใครเป็นผู้แต่ง คิดอย่างไรกับสิ่งที่อ่าน บันทึกสั้นๆ ง่ายๆ (ไม่ใช่ย่อ

ความ) หรืออาจวาดรูปท่ีตนเองรู้สึกจากเรื่องท่ีอ่านก็ได้ และผู้ปกครองกรุณาลงชื่อก ากับ

ทุกครั้ง คุณครูจะอ่านและติดตามนิสัยรักการอ่านของลูกและประเมินเป็นระยะ 

 การอ่านหนังสือกับลูกเป็นกิจกรรมท่ีดี เป็นการใช้เวลาร่วมกัน อ่านแล้วสนทนา

เรื่องที่อ่าน เปิดโอกาสให้ลูกเล่าสิ่งท่ีคิดมากกว่าถามความรู้ความจ า ไปไหนให้มีหนังสือ

ท่ีชอบติดมือไปด้วย จะส่งเสริมนิสัยรักการอ่านท่ีดี  

 น ิสัยรักการอ่าน จะเป็นพื้นฐานของการแสวงหาความรู้ทุกทักษะต่อไป จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องช่วยกันสร้างแต่วัยเด็กค่ะ 

ขอข้อมูลเพ่ือน าไปจัดท าข้อมลูสารสนเทศ และข้อมลูมวลรวม สง่ฐานข้อมูลจังหวัดปทุมธานี  
ขอความกรุณาใส่เคร่ืองหมายตรงข้อมูลที่เป็นจริง(ส่งคืนโรงเรียนภายใน 18 พฤษภาคม 2561) 

สิทธิการเบิกค่าธรรมเนียมการเรียนจากต้นสังกัด    มีสิทธิ    ไม่มีสิทธิ   
ระดับการศึกษา
ผู้ปกครอง 

ต่ ากว่า
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญา 
เอก 

ผู้ปกครอง 
นับถือศาสนา 

 

อาชีพผู้ปกครองท่ีเป็นอาชีพหลัก  รายได้ผู้ปกครองต่อปี  

รับ
ราชการ 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

นักธุรกิจ-
ค้าขาย 

เกษตรกร รับจ้าง อื่นๆ ไม่ประกอบ
อาชีพ 

น้อยกว่า 
100,000 

100,000-
300,000 

300,000-
500,000 

มากกว่า 
500,000 

           

หมายเลขบัญชีโอนค่าจา่ยต่างๆ ธนาคารไทยพาณิชย์ มหาวิทยาลัยรงัสิต (PromptPay) 408-700604-7  
ธนาคารกรุงไทย เซียร์รังสติ 981-1-14139-8   น าส าเนาใบโอนมารบัใบเสร็จที่โรงเรยีน  หรือช าระเงินสด  
หรือจ่ายเช็คช่ือโรงเรียนลงวันท่ี ณ วันท่ีช าระเงิน 

ลดเวลาเรยีน 
เพิม่เวลารู ้ 
 โรงเรียนจะจัด
คาบเวลาเรียน ให้มีคาบสุดท้ายเป็นกิจกรรมตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ -Teach less, learn more. ตามตารางสอน
เรียกว่า TLLM ซ่ึงปรับให้ตารางให้กิจกรรมคาบ
สุดท้าย มีลูกเสือ-ชมรมอิสระพัฒนาตน-ทักษะชีวิต-
ศิลปะ-การงานฯ-นาฏศิลป์-พละ และกิจกรรมท่ี
พัฒนาตามนโยบายเพิ่มเติมของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพิ่ม 4H คือ Head(พุทธิศึกษา) Heart(จริยศึกษา) 
Hand (หัตถศึกษา) และHealth (สุขศึกษา) ซ่ึงบาง
ระดับชั้น บางวันจะจัดไม่ได้ลงคาบสุดท้ายพอดีทุกวัน 
เนื่องจากตารางครูติดสอนชั้นอื่น แต่พยายามจัดให้ดี
ท่ีสุด จัดเพ่ิม คาบเรียนTLLM more เป็นลักษณะ
ให้นักเรียนเลือกท ากิจกรรมส่งเสริมการแสวงหา
ความรู้ ลงมือท า ตามความสนใจ หรือ ความถนัด 
เพิ่มอีก 1 คาบ/สัปดาห์(นอกเหนือจากชมรมอิสระ
พัฒนาตน) เรียกว่า TLLM แบ่งเป็น 4 module ให้
นักเรียน ป.1-3 และ ป.4-6 เลือก   
1. Module 1-PBL-Problem-Based Learning 

การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา 
2. Module 2-STEM =Science, Technology, 

Engineering, Mathemetics จัดเป็นโครงงานท า
กิจกรรม  

3. Module 3-Sports(กีฬา), Health(สุขศึกษา), 
Service Mind(จิตอาสา) 
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รายละเอียดกิจกรรมพิเศษต่างๆปีการศึกษา 2561 เริ่มเรียนวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 
 

กรุณาแจ้งในใบตอบรับ หน้า 8 พร้อมช าระเงิน ภายในวันพุธที่ 23 พ.ค.นี้  กรุณาช าระเป็นรอบรายสองเดือน  

 

 
ก าหนดตารางเรียนและค่าเรียนว่ายน้ า 

กลุ่ม W เฉพาะระดับอนุบาล ทกุวันพุธ เวลา 14.45-16.00 น. เรียนสัปดาหล์ะ 1 วัน (4 ครั้งตอ่เดือน ครั้งละ 1 ชม.15นาที)  
ช าระเงินครั้งละ 2,000 บาท ต่อ 2 เดือน   
กลุ่ม T หรือ TH เฉพาะระดับประถมศึกษา ทุกวันอังคาร หรือ พฤหัสบดี เวลา 15.40-16.55 น. เรียนสัปดาหล์ะ 1 วัน (4 ครั้ง
ต่อเดือน ครั้งละ 1 ชม.15 นาที)  ช าระเงินครั้งละ 2,000 บาท ต่อ 2 เดือน   

 
 เพื่อความปลอดภัย ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบของการใช้สระวา่ยน้ าอย่างเคร่งครัด  ไม่อนุญาตให้ลงสระว่ายน้ า ขณะครูยัง
ไม่ได้ปฏิบตัิหน้าที่  ไม่วิ่งเล่น ไมแ่กล้งกันรอบสระ ช่วยกันรักษาความสะอาด  งดทานอาหาร งดสระผม บริเวณสระ ดูแลรักษาของใช้
ตนเอง  คุณครไูมส่ามารถดูแลความปลอดภัย ได้หากนักเรยีนฝ่าฝืนระเบียบ 
การแจ้งยกเลิกกจิกรรม   

กรุณาแจ้งการยกเลิกก่อนหน้าเริม่กิจกรรมเดือนถัดไปอย่างน้อย 1 สปัดาห์   
การยกเลิกกิจกรรมอ่ืนสามารถแจง้ยกเลิกได้ทุกรอบ 2 เดือน 

เทควันโด อนุบาล เรียน อังคาร,พฤหัสบดี(ในเวลาเรียน) 8.45-9.45 น.  ค่าเรียน 1,400 บาท /สองเดือนช้ันอนุบาลใส่
ชุดมาเลยตอนเช้า (น าชุดนักเรยีนมาเปลีย่น)   
ประถม เรียนเฉพาะพฤหัสบดี 15.30-16.30 น.  ค่าเรียน 700 บาท/สองเดือน 
ช้ันประถมน าชุดมาเปลีย่นที่โรงเรยีนช่วงพัก  นักเรียนรถโรงเรียนตอ้งรับเองในวันท่ีเรียน  นักเรียนสมัคร
เรียนใหมต่้องซื้อชุดฝึก 

ร าไทย อนุบาล 3 
ถึงประถมศึกษา 

ค่าเรียน 1,200 บาท /สองเดือน ทุกวันอังคาร(หากสองกลุ่มจะแบ่งวันศุกร์อีกกลุ่ม) เวลา 15.30-16.30 น.  
 

ว่ายน้ า จัดเป็นกลุม่ๆตามวันและเวลา  ก าหนดเดือนละ 4 สัปดาห์ (คิดเปน็รอบๆละ 2 เดือน)  หยุดและวันท่ีเกิน ในสัปดาห์ที่ 5 
ของเดือน โรงเรยีนขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงกลุม่ตามความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน   การชดเชยจะท าได ้
เฉพาะกรณีที่ผูส้อนของด เนื่องจากเหตุต่างๆ และประกาศ ชดเชยให้ตามที่ก าหนดภายหลัง 

กลุ่ม วัน เวลา ครั้งละ ค่าเรียน 
T-อนุบาล พุธ (W) 14.45-16.00 1.15 ชม.   2,000 บาท 

W หรือ TH-ประถม อังคาร (T) หรือ พฤหัสบดี (TH) 15.40-16.55 

 
โรงเรียนก าหนด

หนังสือเสริมรายปี(นอกงบประมาณ) ท่ีนักเรียนต้องซื้อหนังสือ

ก่อนเปิดเทอม เขียนชื่อ ชั้น ให้เรียบร้อย ส่วนหนังสือใน

งบประมาณน้ัน เป็นหนังสือยืมเรียนจัดตามงบประมาณและ

หนังสือฉบับประกาศอนุญาต จัดขึ้นไปให้ท่ีห้องเรียน และเช็ค

คืนปลายปีการศึกษาให้ครบ(ยกเว้นนักเรียนเตรียมอนุบาล/

นักเรียนไม่มีสัญชาติไทย/สมัครหลัง 10 มิถุนายน 2561)) 

หนงัสอืเสรมิรายปี คูม่อืนักเรยีน 2561 ปีนี้โรงเรียนจัดท าคู่มือนักเรียนให้ เนื่องจากปี

ที่แล้วให้ผู้ปกครองกรณุาdownloadค ู่มือนักเรียน จาก websiteทางการ
ของโรงเรียน แต่ผู้ปกครองไม่นิยม คู่มือน้ีเพื่อรับทราบภาพรวมการ
ด าเนินงานต่างๆของโรงเรียน 

Facebook มีท้ังFBทางการของโรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนบ้าน
พลอยท่ีผู้ปกครอง-คุณครูมักลงภาพกิจกรรมของนักเรียน ข้อมูลต่างๆ
สร้างสรรค์ในfacebookของโรงเรียนเสมอ  ท่านสามารถติดตามได้จาก
facebookทางการของโรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนบ้านพลอย(ผู้ปกครอง
สามารถขอaddและโพสต์ได้ค่ะ) 
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ใบแจง้และช ำระเงินเรยีนกจิกรรมพเิศษ 

 

กรุณากาเครื่องหมาย หน้ากิจกรรมที่ท่านเลือกและอ่ืนๆ(ถ้ามี)  ส่งใบแจ้งนี้ทั้งใบมายังฝ่ายธุรการ  พร้อมช าระ 
เงินค่าเรียนสองเดือนแรก- และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ(ถ้ามี) ภายในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม นี้  

 
 

***เงินที่ผู้ปกครองช าระพร้อมใบสมัครนี้ รวมทั้งสิ้น ………………………… บาท 

ลงชื่อผู้ปกครอง ……………………………………….        วันที่ ………………………. 
 

 

 

ด.ช. / ด.ญ. ……………………………………………………………..............… ชั้น ............................ 

กิจกรรมพิเศษ รายละเอียด ชุด-เครื่องใช้อื่นๆ 

เทควันโด(ต่อ 2 เดือน) 
 อนุบาล 1,400 บาท 

 ประถม 700 บาท 

*นักเรียนสมัครใหมต่้องซื้อชุด 

*นักเรียนเคยเรียนแล้ว 

*ชุดอนุบาล 1-3  ชุดละ 700 บาท 

*ชุดประถม1-4 ชุดละ 750 บาท 

*ชุดประถม5-6 ชุดละ 800 บาท 

 ร าไทย    (1,200 บาท ต่อ 2 เดือน)  

 ว่ายน้ า    (2,000 บาท ต่อ 2 เดือน) สมัครเรียนว่ายน้ ากลุ่ม (ใส่เครื่องหมาย ) 

 อนุบาล วันพุธ W       ประถมศึกษา วันอังคาร T      ประถมศึกษา วันพฤหัสบดี TH 

พบกนัใหมฉ่บบัหน้าคะ่ 

ใบรับเงินค่ากิจกรรม มิถุนยายน-กรกฎาคม 2561 

ได้รับเงินค่ากิจกรรม จาก ด.ช./ ด.ญ.................................................................................       ช้ัน.................... 

    เทควันโด  ชุด      ร าไทย     

 ว่ายน้ า กลุ่ม  W-พุธ (อนุบาล)      T-อังคาร(ประถม)     TH-พฤหัสบดี (ประถม) 

เป็นเงิน ............................ บาท                 ลงชื่อ...............................................     วันที่........................... 

เฉพาะส่วนนี้ ธุรการโรงเรียนจะจัดท าและส่งคืนหลังรับช าระเงินแล้ว..................... 

 


