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ค ำน ำ 

 
  หนังสือคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครอง        
ระดับปฐมวัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย กิจวัตรประจ าวันของนักเรียน               
การประเมินผลพัฒนาการ กฎระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนที่นักเรียนต้องปฏิบัติ เช่น การมาโรงเรียน การลากิจ ลาป่วย
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายและทรงผม ระเบียบปฏิบัติในการใช้สถานที่ รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียนก่อนมาโรงเรียน อันจะน าไปสู่ความเข้าใจ และการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องระหว่างที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน        
วัฒนาวิทยาลัย 
  ทางโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองเล่มนี้จะเป็นคู่มือ      
ที่ช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความเข้าใจในกฎระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องตรงกัน และเกิดความ
ร่วมมือในการปฏิบัติเพ่ือให้นักเรียนของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยทุกคนสามารถดูแลตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุขในฐานะเป็นศิษย์วัฒนาได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
 
 
                  ขอพระเจ้าอวยพระพร 
                        คณะผู้จัดท า 
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โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สังกัดส านักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                        

เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2417 (ค.ศ. 1874) โดยมิชชันนารีคณะเพรสไปทีเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกา เดิมมีชื่อเรียกว่า 
โรงเรียนกุลสตรีวั งหลั ง  ตั้ งอยู่บริ เวณพระราชวั งหลั ง  ขณะนั้น เป็นส่ วนหนึ่ งของโรงพยาบาลศิ ริ ร าช                          
เป็นโรงเรียนสตรีประจ าและโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย โดยมิสซิสแฮเรียต เอ็ม  เฮาส์ เป็นครูใหญ่       
คนแรก มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านเขียน การศึกษาคริสตจริยธรรม และวิชาเย็บปักถักร้อย 
ซึ่งเป็นวิชาส าหรับกุลสตรีสมัยนั้น ในปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) กิจการของโรงเรียนเจริญขึ้นท าให้สถานที่ตั้งโรงเรียน
เดิมไม่สามารถรองรับจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นได้  มิสเอ็ดน่า เซร่ะ โคล ครูใหญ่ในขณะนั้นได้ย้ายโรงเรียน                
มาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็น “วัฒนาวิทยาลัย” 
          ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมีอายุ ครบ 146 ปี กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย ซึ่งมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร    
ในประเทศไทย เป็นผู้รับใบอนุญาต  โดยมี พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และเป็น
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
 
 
 
  

  
นางสุภลักษณ์ ไชยสถาน 

ผู้อ านวยการ 
ดร.พัชราภรณ์  ดวงชื่น 

ผู้จัดการ 
 
 
 

ประวัติโรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย 
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ตรำสัญลักษณ์โรงเรียน 

รูปคบเพลิงอยู่ในสามเหลี่ยมใต้อักษร ว.ว. และชื่อโรงเรียน แสดงถึงแสงสว่างไปยังผู้อ่ืน และเป็น

ประทีปส่องน าทางนักเรียนให้ด าเนินไปตามทางที่ดีที่ถูกต้อง  

ปรัชญำของโรงเรียน   

คุณธรรม น า วิชาการ  

วิสัยทัศน ์ 

สร้างกุลสตรีมีคุณธรรม เป็นผู้น าในศตวรรษใหม่ 
 

สีประจ ำโรงเรียน 

                  ขาว-แดง      สีขาวหมายถึง คุณธรรม        สีแดง หมายถึง วิชาการ 
 

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 

ต้นมะขาม  แสดงถึง ความอดทน 

 
 
 

ตรำสัญลักษณโ์รงเรียน/ปรัชญำ/วิสัยทัศน์/สีและต้นไม้ประจ ำโรงเรยีน 
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1. มุ่งพัฒนานักเรียนและบุคลากรให้สามารถน าหลักคริสตจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างสันติ และมีความสุข 

2. ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรเคารพยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมของโรงเรียนและ               
มีจิตสาธารณะ 

4. ปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากร รักความเป็นไทย ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters) 

5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความเป็นผู้น าและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ 
6. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบำยโรงเรียน 
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Wattana Characters คุณลักษณะ 
1. ความรักและการให ้ มีจิตสาธารณะ  เสียสละ  ความรัก  ความสามัคคี  เมตตาและให้อภัย 
2. ความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อสัตย์สุจริตทั้งด้านกาย  วาจา  ใจ  ต่อตัวเองและผู้อ่ืน 
3. การมีวินัยปกครองตนเอง ปกครองตนเองได้  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน อยู่อย่างพอเพียง 
4. ความรับผิดชอบและหนักเอาเบาสู้ หนักเอาเบาสู้  มุ่งมั่นในการท างาน  รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
5. การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีภาวะผู้น า  ให้เกียรติผู้อื่น  รู้หน้าที่  ท างานเป็นทีม 
6. การตระหนักรู้คุณค่าแห่งตนเอง
และผู้อ่ืน 

รู้คุณค่าและสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
ใฝ่รู้  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  รักความเป็นไทย  ให้เกียรติผู้อ่ืน 

7. การมีกาลเทศะ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมต่อเวลา สถานที่ และโอกาส  แต่งกายสุภาพ
เหมาะสม กริิยามารยาทเรียบร้อย วาจาสุภาพ 

 

ควำมรักและกำรให้

ควำมซื่อสัตย์สุจริต

ควำมมีวินัย

ปกครองตนเอง

ควำมรับผิดชอบ
และหนักเอำเบำสู้

กำรเป็นผู้น ำและ

ผู้ตำมที่ดี

กำรตระหนักรู้
คุณค่ำแห่งตนเอง

และผู้อื่น

กำรมีกำลเทศะ

คุณลักษณะกุลสตรีวัฒนำ 
 (Wattana Characters) 
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โรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย 
Wattana Wittaya Academy 

 
เลขที่  67  ซอยสุขุมวิท 19  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110 

โทรศัพท์  0-2254-7991-5  หรือ  0-2254-4990-4  แฟกซ์  0-2254-7997 
Website  :  http://www.wattana.ac.th     e-mail  :  wwa@wattana.ac.th 

  
หมำยเลขภำยในเพ่ือกำรติดต่อ 
สำยงำน 
1. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและกิจกำรนักเรียน   255  
2. หัวหน้ำแผนกปฐมวัย      372            
3. หัวหน้ำงำนวิชำกำรและกิจกำรนักเรียน      266 
4. ห้องพยำบำล        375    
5. ห้องประชำสัมพันธ์      267 
6. ห้องทะเบยีน       216    
7. ห้องกำรเงิน       213 , 219 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 สถานท่ีตั้งโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  

mailto:wwa@wattana.ac.th
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 โครงสร้ำงหลักสตูรกำรศึกษำปฐมวัย โรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย 
 
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นตามครรลองคริสตศาสนา ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต มีความเป็นกุลสตรีที่ดีตามแบบคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา      
(Wattana Characters) รักความเป็นไทย และปฏิบัติตนตามวิถีของความพอเพียงอย่างมีคุณภาพสอดคล้องตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดมุ่งหมาย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 

 

ช่วงอายุ อายุ 3 – 6 ปี 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

 ด้านร่างกาย  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

 ด้านอารมณ์และจิตใจ  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

 ด้านสังคม  ธรรมชาติรอบตัว 

 ด้านสติปัญญา  สิ่งต่างๆ รอบตัว 

ระยะเวลาเรียน 1 ปีการศึกษา : 2 ภาคเรียน : 180 วัน 
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 กิจวัตรประจ ำวันของนักเรียนระดับปฐมวัย 
 

เวลา กิจกรรม 

07.50 น. นักเรียนเข้าแถวเตรียมเคารพธงชาติ 
08.00 – 08.10 น. เคารพธงชาติ , กิจกรรมผู้น ายามเช้า , กายบริหาร 

08.10 – 08.40 น. กิจวัตรประจ าวันก่อนเข้าห้องเรียน , กิจกรรม 10 นาทีมหัศจรรย์ยามเช้า 

08.40 – 09.10 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
09.10 – 09.40 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

09.40 – 10.00 น. ดื่มนมและรับประทานกล้วยน้ าว้า  

10.00 – 10.30 น. กิจกรรมกลางแจ้ง 
10.30 – 11.20 น. กิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมเสรี  

11.20 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
12.00 – 13.45 น. นอนพักกลางวัน 

13.45 – 14.00 น. รับประทานอาหารว่าง 

14.00 – 14.30 น. เกมการศึกษา 
14.30 น. ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน 

14.30 – 15.30 น. กิจกรรมเสริมพิเศษนอกเวลาเรียน เช่น English For Fun , ลีลาประกอบเพลง , 
นาฏศิลป์ , จิตรกรน้อย , บัลเล่ต์ 

 
นอกจากนี้ ในแต่ละวันยังมีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ 

เพ่ิมเติมจากกิจกรรมประจ าวัน โดยจัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ดังนี้ 
 

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมคริสตจริยธรรม  - กิจกรรมห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ 

- กิจกรรม English For Fun - กิจกรรมพลศึกษา 

- กิจกรรมดนตรี    - กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ 
 

หมายเหตุ :  
- ช่วงเวลาของกิจกรรมสามารถปรับยืดหยุ่นไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
- วันศุกร์หรือวันถัดไปที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์โรงเรียนเลิกเรียนเวลา 12.00 น. 
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 กิจกรรมเสรมิพิเศษนอกเวลำเรียน (มีค่ำสมัครเรียน) 
 

  นอกจากกิจกรรมตามหลักสูตรแล้ว ทางโรงเรียนได้ จัดให้มีกิจกรรมเสริมพิเศษนอกเวลา                      

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี  เวลา  14.30 – 15.30 น.  และวันศุกร์  เวลา  12.00 – 13.00 น.  ให้นักเรียนได้เลือกเรียน

ตามความสนใจ  ดังนี้ 
 

1. กิจกรรม English for Fun  
   จัดกิจกรรมการสอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา      
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และส่งเสริมทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียนที่ถูกต้อง ด้วยเป็นบทเรียนที่แตกต่างจาก    
การเรียนในชั่วโมงปกติ 
   รับสมัครนักเรียนระดับชั้น : อนุบาล 1 - 3 

 
  

 

2. กิจกรรมลีลำประกอบเพลง 
   จัดกิจกรรมการสอนโดยครูผู้สอนนาฏศิลป์ เพ่ือส่งเสริม
การเคลื่อนไหว ฝึกความคล่องตัว และความอ่อนตัวของ 
ของร่างกายอย่างถูกวิธีประกอบเสียงเพลงที่สนุกสนาน 
และได้เข้าร่วมแสดงออกความสามารถในกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนตามที่ก าหนด 
   รับสมัครนักเรียนระดับชั้น : อนุบาล 1 - 3 

  
3. กิจกรรมนำฏศิลป์ 
   จัดกิจกรรมการสอนโดยครูผู้สอนนาฏศิลป์ เพ่ือ
ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือ แขน ขา ในการเคลื่อนไหว
ร่างกายตามหลักนาฏศิลป์เบื้องต้น และได้เข้าร่วม
แสดงออกความสามารถในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
ตามท่ีก าหนด 
   รับสมัครนักเรียนระดับชั้น : อนุบาล 2 - 3  
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4. กิจกรรมจิตรกรน้อย 
   จัดกิจกรรมการสอนศิลปะโดยครูศิลปะ เพ่ือส่งเสริม
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบที่หลากหลาย 
โดยนักเรียนจะได้รับชิ้นงานกลับบ้าน เมื่อจบคอร์สกิจกรรม 
   รับสมัครนักเรียนระดับชั้น : อนุบาล 1 - 3 

  

5. กิจกรรม Brain and Joy 
   จัดกิจกรรมการสอนโดยครูประจ าชั้น เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์และส่งเสริมทักษะการคิดผ่านกิจกรรมที่
เด็กได้ลงมือท าในรูปแบบที่หลากหลาย โดยนักเรียน     
จะได้รับชิ้นงานทั้งหมดกลับบ้าน เมื่อจบกิจกรรมทุกวัน 
   รับสมัครนักเรียนระดับชั้น : อนุบาล 1 - 3 

 
  

 

6. กิจกรรมบัลเล่ต์ 
   จัดกิจกรรมการสอนโดยครูสอนบัลเลต์โดยตรง เพ่ือ
พัฒนาบุ คลิ กภาพ ฝึ กสมาธิ และส่ ง เสริม ให้ เ ด็ ก  ๆ            
กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
   รับสมัครนักเรียนระดับชั้น : อนุบาล 1 - 3 

 

หมำยเหตุ :   
1. นักเรียนจะได้รับเอกสารการสมัครเรียนกิจกรรมเสริมพิเศษนอกเวลาเรียนในวันเปิดภาคเรียน 

        2. กิจกรรมเสริมพิเศษนอกเวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสม  
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 กำรประเมินพัฒนำกำร 
 
เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยถือเป็นกระบวนการ

ต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้เด็กแต่ละวัน ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็กจะต้องน ามาจัดท า
สารนิทัศน์หรือจัดท าข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวมผลงานส าหรับเด็กเป็นรายบุคคล          
ที่สามารถบอกเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่เด็กบอกได้ว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด จากนั้นจึง
รายงานผลพัฒนาการให้ผู้ปกครองได้รับทราบ การประเมินพัฒนาการยึดหลัก ดังนี้ 

1. วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 
2. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ 
3. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
4. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย                    

ไม่ใช้แบบทดสอบ 
5. สรุปผลการประเมิน จัดท าข้อมูลและน าผลการประเมินไปพัฒนาเด็กร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
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 ระเบียบปฏิบัติทั่วไป 
 

  

  กำรส่งนักเรียนมำโรงเรียน 
1.   ครูเวรประจ าวันจะรอรับนักเรียนด้านหน้าอาคารนีลสันเฮส์ (ประชาสัมพันธ์/สวนน้ า) 

     2.   ผู้ปกครองส่งนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา 06.50 น. 
3.   นักเรียนตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนเข้าอาคารเรียน 
4.   นักเรียนมาโรงเรียนก่อนเวลา 07.50 น. ให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ 

 

 กำรรับนักเรียนกลับบ้ำน 
ข้อควรปฏิบัติของผู้ปกครอง 
1. ผู้ปกครองสแกนบัตรรับนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น.  
2. ผู้ปกครองรอรับนักเรียนด้านหน้าอาคารนีลสันเฮส์ และยื่นบัตรรับนักเรียนให้ครูเวรตรวจสอบ     

เพ่ือความปลอดภัยอีกครั้งก่อนรับนักเรียนกลับบ้าน 
3. ผู้ปกครองที่ไม่มีบัตรรับนักเรียน ขอลงชื่อและแสดงบัตรประชาชนที่ห้องประชาสัมพันธ์  
** กรณีที่ไม่ใช่ผู้ปกครองต้องกรอกแบบฟอร์ม “ขออนุญาตรับนักเรียนกลับกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่
ผู้ปกครอง” พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้มารับ 
ข้อควรปฏิบัติของนักเรียน 
1.  เมื่อโรงเรียนเลิกนักเรียนรอผู้ปกครองตามสถานที่ที่ก าหนด เมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อของตนเอง       
จึงกลับบ้านได ้ดังนี้ 

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 
เวลา 14.30 – 15.30 น.  รอท่ีห้องเรียน 
เวลา 15.30 – 16.00 น.  รอท่ีห้องสมุด 
เวลา 16.00 เป็นต้นไป  รอท่ีสวนน้ า 
วันศุกร์  
เวลา 12.00 – 15.30 น.   รอท่ีห้องเรียน 
เวลา 15.30 – 16.00 น.  รอท่ีห้องสมุด 
เวลา 16.00 เป็นต้นไป  รอท่ีสวนน้ า 

2.   ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านเองโดยไม่มีผู้ปกครองมารับ หรือกลับบ้านกับผู้อ่ืน    
โดยไม่ได้รับอนุญาต 
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 กำรลำกิจ/ลำป่วย 
   1. ลากิจหรือลาระหว่างเรียน 

- ผู้ปกครองส่งจดหมายลากิจให้ครูประจ าชั้นรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน   
- กรณีที่ผู้ปกครองมีความจ าเป็นต้องขอรับนักเรียนกลับบ้านก่อนเวลาโรงเรียนเลิกเรียน ขอผู้ปกครอง

ติดต่อทีห่้องประชาสัมพันธ์เพื่อเขียนแบบฟอร์มรับนักเรียนกลับก่อนเวลา  
2. ลาป่วย 
- ผู้ปกครองส่งจดหมายลาป่วยพร้อมแนบใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ให้กับครูประจ าชั้นเมื่อนักเรียนหาย

ป่วยและกลับมาเรียนได้ตามปกติ 
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 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรแต่งกำยและทรงผม 
 
 
1. ชุดนักเรียน 
 

 

 
  

ชุดนักเรียนอนุบาล 1 ชุดนักเรียนอนุบาล 2 - 3 
 

- เสื้อขาวแขนสั้น คอปกฮาวาย เอวต่อสะโพกสีขาวติดกับกระโปรงสีแดงยาวคลุมเข่า  มีเข็มขัดผ้าสีขาว
คาดท่ีรอยต่อเสื้อขาวกับกระโปรงสีแดง 

- ปักอักษรย่อ “ว.ว.” บนกระเป๋าด้านซ้ายด้วยไหมสีแดง ขนาด 2 ซ.ม.  
- อกเสื้อด้านขวาปักชื่อนามสกุลนักเรียนด้วยไหมสีแดง ขนาด 0.5 ซ.ม. 
- ปักดาว 1 ดวงตามสีของระดับชั้น บริเวณอกเสื้อด้านขวาเหนือชื่อนามสกุล ดังนี้ 
 

อนุบาล 1  
อนุบาล 2  
อนุบาล 3  
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2. ชุดพละ 
 

        
 
  - เสื้อโปโลสีขาวแขนสั้น ปักชื่อนามสกุลด้วยไหมสีแดงขนาด 0.5 ซ.ม. ที่อกเสื้อด้านขวา 
  - กางเกงขาสั้นสีแดง ปักชื่อนามสกุลด้วยไหมสีขาวขนาด 0.5 ซ.ม. ทีป่ลายกางเกงด้านขวา 
 
  

หมำยเหตุ 
 

* นักเรียนหลักสูตร PEC ปักชื่อเป็น ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ และปักนามสกุลเป็น ภำษำอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญเ่ฉพำะอักษรตัวแรกตำมด้วยจุด Full Stop  เช่น  OABAOM  A. 

 
* นักเรียนหลักสูตรภาษาไทย ปักชื่อนามสกุลเต็ม  เช่น  โอบอ้อม  อารีย์วัฒน์ 
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3. ชุดนอน  

 

 
 
 
 
- เสื้อแขนสั้นสีชมพูเข้ม  ปักชื่อนามสกุลด้วยไหมสีแดงขนาด 0.5 ซ.ม.     
ที่อกเสื้อด้านขวา 
 
- กางเกงขายาวสีชมพูเข้ม ปักชื่อนามสกุลด้วยไหมสีแดงขนาด 0.5 ซ.ม. 
ทีป่ลายกางเกงด้านขวา 
 

 
 4. เครื่องใช้ส่วนตัวอ่ืนๆ  
     ผ้ากันเปื้อน (เฉพาะนักเรียนอนุบาล 1) 
  - ผ้าลายสก็อตสีแดงมีตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปักชื่อนามสกุลด้วยไหมสีขาวขนาด 0.5 ซ.ม. 
 
     กระเป๋านักเรียน 
  - กระเป๋านักเรียนมีตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน ปักชื่อนามสกุลด้วยไหมสีขาวขนาด 0.5 ซ.ม. 
 

    ถุงนอน 
  - ถุงผ้าสีแดงมีตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปักชื่อนามสกุลด้วยไหมสีขาวขนาด 0.5 ซ.ม. 
       
     ถุงเท้า 
  - ถุงเท้าขาวไม่มีลวดลาย 
 
       รองเท้า 
  - รองเท้านักเรียนสีด าล้วน 
  - รองเท้าพละสีขาวล้วน  
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ตัวอย่ำง 
 

 
 

 

ผ้ากันเปื้อน 
(เฉพาะนักเรียนอนุบาล 1) 

กระเป๋านักเรียน ถุงนอน 

   

   

ถุงเท้า รองเท้านักเรียน รองเท้าพละ 
 
 หมำยเหตุ 
      1. ชุดนักเรียน สามารถซื้อได้ทีร่้านท็อป เดอะมอลล์ทุกสาขา และร้านชัยรัตน์ บางล าภู 
      2. ชุดพละ ชุดนอน ผ้ากันเปื้อน กระเป๋านักเรียน ถุงนอน สามารถซื้อได้ทีส่หกรณ ์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

   
 

OABAOM  A. OABAOM  A. 

OABAOM  A. 
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5. ทรงผม 
 - ผมสั้น 

   1. ผมตัดสั้นตรงยาวคลุมติ่งหู 1 นิ้ว ห้ามซอยผม สไลด์ผม ดัดผม ย้อมผม ไฮไลท์ หรือเคลือบสีผม  
   2. ผมด้านหน้าต้องไม่ปิดตารุงรัง  / ผมหน้าม้ายาวไม่เกินคิ้ว 
   3. กรณีมัดผมต้องผูกโบหรือติดก๊ิบโบสีขาวหรือสีแดง (สีโรงเรียน) ไม่มีลวดลายหรือของประดับ 
   4. ส าหรับเด็กชาย ให้ไว้ผมสั้น โดยผมด้านข้างและด้านหลังยาวไม่เกินบริเวณหลังต้นคอ 
 

   
 

- กรณีขอไว้ผมยำว 
   1. นักเรียนที่ผมหยิกและฟู ไม่สามารถไว้ผมสั้นได้นั้น ต้องมีจดหมายขออนุญาตไว้ผมยาวส่งต่อหัวหน้างาน

กิจการนักเรียน  
   2. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ต้องรวบผมไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย และคลุมผมที่รวบด้วยตาข่ายสีด า  
   3. การขอไว้ผมยาวกรณีพิเศษ ต้องมีเอกสารแนบ ดังนี้ 

  3.1 แบบฟอร์มขออนุญาตไว้ผมยาว (รับได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์) 
  3.2 จดหมายรับรองจากสถาบัน 
  3.3 ตารางการแสดง/การแข่งขัน 
  3.4 ภาพกิจกรรมหลังจากการแสดง/การแข่งขัน เสร็จสิ้น (ส่งภายในภาคเรียนที่ 1)   
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ระเบียบปฏิบัติในกำรใช้สถำนที่ 
 

  

1. ห้องสมุด 

 เวลำเปิดให้บริกำร 

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 
   - 07.00 – 07.40 น.   กิจกรรมห้องสมุดยามเช้า 

   - 08.40 – 11.20 น.   กิจกรรมห้องสมุดตามตารางกิจกรรมของห้องเรียน 

   - 15.30 – 16.00 น.   กิจกรรมห้องสมุดหลังเลิกเรียน 

วันศุกร์ 
   - 08.40 – 11.20 น.   นักเรียนเข้าใช้บริการตามตารางกิจกรรมของห้องเรียน 

   - 15.30 – 16.00 น.   กิจกรรมห้องสมุดหลังเลิกเรียน 

ผู้มีสิทธิ์เข้ำใช้บริกำรห้องสมุดและยืมหนังสือ  
   - ครูและบุคลากรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

   - นักเรียนระดับปฐมวัย 

      - ผู้ปกครองระดับปฐมวัย (เฉพาะวันอังคาร - วันพฤหัสบดี เวลา 07.00 - 07.40 น.) 
ข้อตกลงในกำรยืม-คืนหนังสือ 

      - แสดงบัตรนักเรียนทุกครั้งและยืมได้ครั้งละไม่เกิน 2 เล่ม ก าหนดคืนภายใน 7 วัน 

      - หากส่งคืนช้ากว่าก าหนด ปรับวันละ 5 บาท/วัน/เล่ม 

      - หากท าหนังสือหาย ต้องจัดหามาทดแทน หรือ เสียค่าปรับ 2 เท่าของราคาหนังสือ 
 

  
ภาพกิจกรรมห้องสมุดยามเช้า 
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 2. ห้องพยำบำล 
เวลำเปิดให้บริกำร 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 
   - เวลา 07.00 - 16.15  น.   

  ระเบียบปฏิบัติ 
   - นักเรียนที่ป่วยและมียารับประทานที่โรงเรียน กรุณาเขียนชื่อ ชั้น ที่ขวดยาให้ชัดเจน และ

บันทึกรายละเอียดในการรับประทานยาลงในสมุดบันทึกด้านข้างห้องประชาสัมพันธ์ในตอนเช้า        
เมื่อมาถึงโรงเรียน ครูพยาบาลจะเป็นผู้จัดยาให้รับประทานตามก าหนดเวลา          

   - นักเรียนที่ป่วยระหว่างเวลาเรียน ครูพยาบาลจะพิจารณาให้นอนพัก หรือติดต่อ             
ให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านเพ่ือไปพบแพทย์หรือรักษาตามอาการ 

   - กรณีนักเรียนมีโรคประจ าตัว มีประวัติแพ้ยา หรือแพ้อาหาร กรุณากรอกรายละเอียดใน    
ใบประวัติให้ครบถ้วนชัดเจน  

   - นักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุขณะที่อยู่โรงเรียน  ทางโรงเรียนจะน านักเรียนส่งโรงพยาบาล
บ ารุงราษฎร์ และติดต่อผู้ปกครองเพ่ือรับนักเรียนกลับบ้าน โดยโรงเรียนมีประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน
ตลอด 24  ชั่วโมง ผู้ปกครองสามารถขอรับค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัย โดยน าใบเสร็จรับเงิน
ตัวจริงพร้อมใบรับรองแพทย์ติดต่อที่ห้องพยาบาล 
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 3. สนำมเด็กเล่น/สนำมจักรยำน/บ่อทรำย 
เวลำเปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ 
   - 07.00 – 07.40 น.   กิจกรรมยามเช้า 
   - 08.40 – 11.20 น.   ตามตารางกิจกรรม/สถานการณ์/บริบทของห้องเรียน 
     * งดให้บริการหากสภาวะอากาศไม่เหมาะสม เช่น ฝนตก สนามแฉะ ฝุ่นละออง PM 2.5 

และเปิดให้บริการห้องโนอาห์ (ห้องเสริมพัฒนาการ) และ Shared Area ทดแทน 
ข้อตกลงในกำรเข้ำใช้สนำมเด็กเล่น/สนำมจักรยำน/บ่อทรำย 

- นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นอย่างถูกวิธีเพ่ือความปลอดภัย และต้องมีคุณครูหรือ
บุคลากรภายในระดับปฐมวัยอยู่ดูแลขณะเข้าใช้ทุกครั้ง 
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  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อม 
 
แนวทำงกำรปฏิบัติของนักเรียน 

1. กิริยำมำรยำท และกำรสื่อสำร 
- ฝึกพูดหรือบอกความต้องการของตนเองด้วยถ้อยค าที่สุภาพเหมาะสมตามวัย 
- ฝึกพูดค าลงท้าย เช่น คะ ค่ะ / ครับ ในการพูดคุยกับผู้อ่ืนทุกครั้ง 
- ฝึกการฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ มีเหตุผล 
- ฝึกกิริยามารยาทพ้ืนฐาน การไหว้ การนั่ง 

 
  

 

2. กำรดูแลและช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน 
- เปิด ปิดประตูด้วยตนเอง เช่น การหมุนลูกบิด การหมุนล็อคพลาสติก การเลื่อนล็อคโลหะ

แนวนอน (ผู้ปกครองควรให้ค าแนะน าตามสถานการณ์และก ากับเรื่องความปลอดภัย) 
- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทุกชนิด และรับประทานอาหารให้หมด การใช้ช้อนส้อม         

และการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อ่ืน (มารยาทบนโต๊ะอาหาร) และเก็บจานเมื่อรับประทานอาหารหมด 
- ฝึกเข้าห้องน้ าทีละคน เมื่อท าธุระหนัก-เบาเรียบร้อยแล้วควรกดน้ า และล้างมือทุกครั้ง หาก

นักเรียนต้องการความช่วยเหลือ ต้องรู้จักส่งเสียงเรียก 
- สิ่งของส่วนตัวของนักเรียนควรเขียนชื่อทุกชิ้น เพ่ือป้องกันการสูญหาย  
- ฝึกการแต่งตัว สวมเสื้อผ้าชุดนักเรียน หรือชุดนอน สวมถุงเท้า รองเท้าด้วยตนเอง 
- ฝึกจัดเตรียมสิ่งของที่ต้องน ามาโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครอง เพ่ือให้ทราบว่าน าอะไรมาโรงเรียนบ้าง

ในแต่ละวัน เช่น ถุงนอน ชุดเสื้อผ้าส ารอง การบ้าน เป็นต้น 
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แนวทำงกำรปฏิบัติของผู้ปกครองต่อนักเรียน 
1. ควรให้การดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด ให้ความรักความอบอุ่น บริหารจัดการเวลาให้นักเรียน

ได้เล่นหรือพักผ่อนตามพัฒนาการอย่างเหมาสมตามวัย ไม่เร่งรัดการเรียนรู้ทางด้านวิชาการต่าง ๆ  มาก
จนเกินไป และควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพ่ือส่งเสริมความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค์
บางอย่างตามความชอบและความสนใจของนักเรียน 

2. ควรใช้ถ้อยค าที่สุภาพในการสื่อสารกับนักเรียนเสมอ และใช้อารมณ์ขันเพ่ือสร้างบรรยากาศ            
ที่ผ่อนคลายให้แก่นักเรียน ไม่ควรลงโทษหรือใช้อารมณ์ที่รุนแรงเมื่อนักเรียนท าผิดพลาด ควรใช้ค าพูดอธิบาย 
ด้วยเหตุและผล (แม้ต้องพูดหลายครั้ง) 

3. ควรให้ก าลังใจด้วยการชื่นชมเมื่อนักเรียนแสดงความประพฤติที่ดีหรือแสดงความสามารถที่น่าชมเชย
ไม่ควรคาดหวังว่าในผลงานและอนาคตของนักเรียนที่สูงจนเกินไป ควรเป็นที่พ่ึงและให้ค าแนะน าอย่างเหมาะสม
ตามวัยของนักเรียน และควรเข้าใจว่านักเรียนแต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน 

4. ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับผิดชอบงานต่าง ๆ ในบ้าน เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรักการท างาน         
มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการช่วยเหลือตนเอง และพ่ึงพาตัวเองได้ 

5. ควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตในกิจวัตรประจ าวัน ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี         
มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา 

 
แนวทำงกำรปฏิบัติของผู้ปกครองต่อโรงเรียนในกำรประสำนควำมร่วมมือ 

1. สนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่สอดคล้องตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไม่เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาการต่าง ๆ  มากจนเกินไป 

2. สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่โรงเรียน กิจกรรมต่างๆ ตรวจสมุด
บันทึกการบ้าน และกระเป๋าหนังสือของนักเรียนทุกวัน เพ่ือดูการบ้าน งานที่ครูมอบหมาย หรือเอกสารข่าวสาร
จากทางโรงเรียนที่แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ รวมทั้งดูแลให้นักเรียนท าความสะอาดกระเป๋าหนังสืออย่าง
สม่ าเสมอ ไม่น าสิ่งของเกินความจ าเป็นมาโรงเรียน 

3. สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตามความสนใจ และ
ความสามารถของนักเรียน 

4. สนับสนุน ให้ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน หากพบว่านักเรียนเจ็บป่วย       
ควรหยุดพักผ่อนเพ่ือพบแพทย์หรือรักษาตามอาการ และแจ้งให้ทางโรงเรียนรับทราบ เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ต่าง ๆ  

5. สนับสนุน ให้ความร่วมมือในการสร้างระเบียบวินัยของนักเรียน การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และ
ข้อตกลงของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ เช่น มาโรงเรียนแต่เช้าให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นต้น 
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 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรขอเอกสำร  กำรลำศึกษำต่อ  และกำรลำออก 
 
 
 กำรขอใบรับรองกำรเป็นนักเรียน 

1. ขอรับแบบฟอร์มค าร้อง และยื่นค าร้องที่ฝ่ายทะเบียน  - วัดผล 
   - กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มค าร้องให้ครบ อ่านง่าย ถูกต้อง และชัดเจน 
   - ติดรูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว ต่อเอกสาร 1 ฉบับ 
2. ควรยื่นขอค าร้องล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ) 

 กำรขอใบรับรองกำรเป็นนักเรียนเป็นภำษำอังกฤษ 
  1. ขอรับแบบฟอร์มค าร้อง และยื่นค าร้องที่ฝ่ายทะเบียน - วัดผล 

   - กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มค าร้องให้ครบ อ่านง่าย ถูกต้อง และชัดเจน 
   - กรอกชื่อนามสกุลของนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับหนังสือเดินทางด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ 
2. ควรยื่นขอค าร้องล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ) 

 กำรขอใบรับรองผลกำรเรียน 
1. ขอรับแบบฟอร์มค าร้อง และยื่นค าร้องที่ฝ่ายทะเบียน - วัดผล 
   - กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มค าร้องให้ครบ อ่านง่าย ถูกต้อง และชัดเจน 
2. เตรียมรูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว (เขียนชื่อนามสกุลด้านหลังรูปถ่าย) เพ่ือจัดท าเอกสาร   
3. ควรยื่นขอค าร้องล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ) ก่อนปิดภาคเรียน 

 กำรลำไปศึกษำต่อต่ำงประเทศ หรือลำพักกำรศึกษำในระหว่ำงปีกำรศึกษำ  
  1. ขอรับแบบฟอร์มค าร้อง และยื่นค าร้องที่ฝ่ายทะเบียน - วัดผล ก่อนหยุดพักการเรียน 2 สัปดาห์ 
     - กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มค าร้องให้ครบ อ่านง่าย ถูกต้อง และชัดเจน 

2. ช าระค่าธรรมเนียมการเรียนตามระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน เพ่ือรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียน 
  กำรลำออก 
  1. ขอรับแบบฟอร์มค าร้อง และยื่นค าร้องที่ฝ่ายทะเบียน – วัดผล 
     - กรอกรายละเอียดในค าร้องให้ครบ อ่านง่าย ถูกต้อง และลงชื่อรับทราบการลาออก 
  2. เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (เขียนชื่อนามสกุลด้านหลังรูปถ่าย) เพ่ือจัดท าเอกสาร   
  3. ติดต่อฝ่ายการเงินเพ่ือตรวจสอบช าระค่าธรรมเนียมการเรียนในภาคเรียนที่ขอลาออก 

 
* เพ่ือความสะดวกของผู้ปกครอง ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
www.wattana.ac.th   >>> 

http://www.wattana.ac.th/
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คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 
ระดับปฐมวัย 

 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
ดร.พัชราภรณ์  ดวงชื่น  ผู้จัดการ 
นางสุภลักษณ์  ไชยสถาน ผู้อ านวยการ 
นางเกตุอัมพร  มียิ่ง  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน 
 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนระดับปฐมวัย 
1. นางสาวพนิดา  ปวีณชัย  หัวหน้าแผนกปฐมวัย   ประธาน 
2. นางสาวสุวิมล  จันทวิสูตร หัวหน้างานวิชาการและกิจการนักเรียน รองประธาน 
3. นางอรัญญา  พรมทอง ครผูู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1   กรรมการ 
4. นางญาดา  สืบสืมมา ครผูู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1         กรรมการ 
5. นางสาวสุกัญญา ดอนลาดลี  ครผูู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1         กรรมการ 
6. นางสาวทิวาพร   ศรีไชโย   ครผูู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2        กรรมการ 
7. นางเพชรรัตน์   แซ่ลิ้ม        ครผูู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3        กรรมการ 
8. นางสาวศรีวิษฐา หว่างอุ่น  ครูสนับสนุนงานเทคโนโลยี  กรรมการ 
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