โรงเรียนพร้ อม
505 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร
โทร.02-3291428-9 โทรสาร.02-3291429

ใบสมัคร

บิดา

มารดา

ผูป้ กครอง

นักเรี ยน

ปี การศึกษา................................................
สมัครเรี ยนชั้น  เตรี ยมอนุบาล
 อนุบาล 1  อนุบาล 2  อนุบาล 3
 ป.1  ป.2  ป.3  ป.4  ป.5  ป.6
เอกสารประกอบการสมัคร
(สาเนา 2 ชุด)

 ทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา/นักเรี ยน  สู ติบตั ร
 รู ปถ่ายนักเรี ยน 1 นิ้ว 4 รู ป  สมุดบันทึกการตรวจสุ ขภาพหน้าประวัติฉีดวัคซีน
 บัตรประชาชน บิดา/มารดา/ผูป้ กครอง  ปพ.1 ป/ใบรับรองนักเรี ยน
 รู ปถ่ายบิดา/มารดา/ผูป้ กครองที่มารับส่ ง 1 นิ้ว 2 รู ป

ข้ อมูลส่ วนตัวเกีย่ วกับเด็ก
ชื่อนักเรี ยน...........................................................................................ชื่อเล่น.....................................เพศ  ชาย  หญิง
ชื่อนักเรี ยน(ภาษาอังกฤษ) ...................................................................................../....................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด................................................อายุ(นับถึงวันเปิ ดเรี ยนเดือนพฤษภาคม) คือ.....................ขวบ...............เดือน
เชื้อชาติ....................................................สัญชาติ.............................................................ศาสนา.................................................
สถานที่เกิด........................................................................................................จังหวัด................................................................
เป็ นบุตรคนที่..............................ในจานวน...................คน 
 พี่ชาย............คน โรงเรี ยน.....................................  น้องชาย............คน โรงเรี ยน....................................
 พี่สาว............คน โรงเรี ยน.......................................  น้องสาว............คนโรงเรี ยน....................................
ปั จจุบนั อาศัยอยูก่ บั ............................................ที่อยูเ่ ลขที่........................หมู่.....................ถนน.................................................
แขวง.........................................................เขต.......................................... จังหวัด........................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ..........................................โทร......................................................

ประวัติการศึกษา
ชื่อโรงเรี ยน,สถาบันพัฒนาเด็กเล็ก หรื อ
อายุ
สถานรับเลี้ยง

จังหวัด

ประเทศ

ตั้งแต่

ถึง

เดือน/ปี

เดือน/ปี

ระดับชั้น

ข้ อมูลบิดา
การสมรสของบิดา-มารดา
 อยูร่ ่ วมกัน
 แยกกันอยู่
 หย่าร้าง
 หม้าย
ชื่อบิดา......................................................................................อายุ...............ปี ที่อยูเ่ ลขที่........................หมู่………………….
ถ น น ...............................................แ ข ว ง .......................................เ ข ต ....................................จั ง ห วั ด ...................................
รหัสไปรษณี ย.์ ........................โทร.....................................มือถือ..............................Email Address...........................................
สถานที่ทางาน (ระบุชื่อและที่อยู)่ .................................................................................................................................................
เป็ นกิจการเกี่ยวกับ.....................................................ตาแหน่ง......................................................โทร........................................
ข้ อมูลมารดา
่ ……………….
ชื่อมารดา...................................................................................อายุ...............ปี ที่อยู่ เลขที่........................หมู…
ถนน...............................................แขวง.......................................เขต....................................จัง หวัด ........................................
รหัสไปรษณี ย.์ ........................โทร.....................................มือถือ..............................Email Address...........................................
สถานที่ทางาน (ระบุชื่อและที่อยู)่ .................................................................................................................................................
เป็ นกิจการเกี่ยวกับ.....................................................ตาแหน่ง......................................................โทร........................................
ข้ อมูลผู้ปกครอง
ชื่อผูป้ กครอง.................................................................................อายุ...................ปี ความเกี่ยวข้องกับเด็ก.................................
ที่อยูเ่ ลขที่...............................หมู.่ ..................ถนน...............................................แขวง...............................................................
เขต.........................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทร.............................
มือถือ.......................................
กรณีฉุกเฉินติดต่ อบิดา-มารดาไม่ ได้ จะติดต่ อได้ ที่
ชื่อ-นามสกุล....................................................................................................ความสัมพันธ์.......................................................
สถานที่ติดต่อ..............................................................................................................................โทร...........................................
หมายเหตุ : เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ ที่อยู่ ที่ทางาน เบอร์ โทรศัพท์ และ email กรุ ณาแจ้งให้โรงเรี ยนทราบทันที
มีสิทธิเบิกค่ าเล่าเรียนบุตร
 บิดา
 มารดา
 ผูป้ กครอง
 ไม่มีผใู ้ ดมีสิทธิ
ในกรณี ที่โรงเรี ยนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริ มประสบการณ์ให้แก่นกั เรี ยน ท่านมีความสนใจจะให้ความร่ วมมือในกิจกรรมใดได้
..............................................................................................................................................................................

กรุ ณาตอบแบบสอบถาม
1.ท่านรู ้จกั โรงเรี ยนพร้อมจากที่ใด
 ป้ ายโรงเรี ยน  สื่ อโฆษณา/อินเทอร์เน็ต เพื่อน  อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................
2.ท่านเลือกโรงเรี ยนพร้อมให้บุตร/ธิดา ด้วยเหตุผล..........................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................
3.ความเห็นหรื อความต้องการอื่นๆที่ท่านประสงค์ให้โรงเรี ยนพร้อมพิจารณาเป็ นแนวทางต่อไปคือ........................................
…..................................................................................................................................................................................................
4.ท่านมีความประสงค์ที่จะให้บุตร/ธิ ดา ศึกษาในโรงเรี ยนพร้อมจนจบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หรื อไม่
 ประสงค์  ไม่ประสงค์ เนื่องจาก......................................................................................................................
5.ปัจจัยในการเลือกโรงเรี ยนประถมคือ...........................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าผูป้ กครองของ ด.ช/ด.ญ......................................................................................ได้ทาความเข้าใจในหลักสู ตรการเรี ยน
การสอนของโรงเรี ยน และจะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยนทุกประการ ข้าพเจ้าอนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลพัฒนาการ
และ บันทึกภาพเพื่อใช้เป็ นหลักฐานทางการเรี ยนการสอน
ลงชื่อ..................................................................
(…..........................................................)
ผูป้ กครอง
…........../.............../.............
ว/ด/ป
วันที่เริ่ มเรี ยน....................................
ลายเซ็น..................................................................
(นางมณฑาทิพย์ พัดลม)
ผูอ้ านวยการ
…............../....................../.....................

ลายเซ็น...............................................................
(.............................................................)
เจ้าหน้าที่
….............../......................./....................

โรงเรียนพร้ อม
505 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร
โทร.02-3291428-9 โทรสาร.02-3291429

กรุณากรอกและแนบพร้ อมใบสมัคร

ข้ อมูลสุ ขภาพ
1.ประวัติสุขภาพ
 หัด
 คางทูม
 สุ กใส
 ไข้สมองอักเสบ  มือ เท้า ปาก
 ไข้หวัด 2009
 ไวรัสลงกระเพาะ  เหา
 ชัก จากสาเหตุ................................ ครั้งแรกเมื่ออายุ..........ปี นับถึ งปั จจุบนั เป็ นจานวน........ครั้ ง
 อื่น ๆ ...............................................................................................
 อยูร่ ะหว่างหรื อเคยอยูใ่ นการดูแลของแพทย์ เนื่องจาก .......................................................................
2.การแพ้
 อาหาร ........................................... อาการ ………........................................................................
 ยา ................................................ อาการ ………................................................................
 อื่นๆ .............................................. อาการ ....................................................................................
3.ประวัติการผ่ าตัดหรือประสบอุบัติเหตุทสี่ าคัญ
3.1………………….... .............................................................................................................................
3.2. ………………….…...........................................................................................................................
4.ความผิดปกติในร่ างกาย......................................................................................................................................................
5.โรคกรรมพันธุ์ในครอบครัว ...................................................................................................................................
ข้ อมูลพฤติกรรมและอุปนิสัย
1.การนอน
 เวลาเข้านอนกลางคืน ........................ตื่นตอนเช้าเวลา .........................รวมเวลานอน...............ชัว่ โมง
 เวลานอนกลางวัน .............................ตื่นนอนเวลา .............................สิ่ งที่ติดเวลานอน ..............................
2.การรับประทานอาหาร
อาหารโปรด ………………............................................................................................................................
 ทานอาหารได้ทุกประเภท
 เลือกอาหาร
 รับประทานอาหารเองไม่ได้
 รับประทานอาหารเองได้
3.การขับถ่ าย
 ถ่ายทุกวัน วันละ.........ครั้ง  ท้องเสี ยบ่อย
 ท้องผูกบ่อย  บอกได้เมื่อต้องการขับถ่าย
 ไม่บอกเมื่อต้องการขับถ่าย
 ปั จจุบนั ใส่ ผา้ อ้อม
วิธีการฝึ กขับถ่ายที่บา้ น...................................................................................................................................

4.การใช้ ภาษา
 เริ่ มพูดเมื่ออายุ .......... ปี .......... เดือน
 ภาษาที่ใช้ที่บา้ น 1. …............................... 2. …............................. 3. …...........................
 พูดเก่ง
 พูดน้อย  พูดชัด
 พูดไม่ชดั  ไม่พดู
 ติดอ่าง
 อื่น ๆ ..........................................................................................
5.เมื่อโกรธหรือไม่ พอใจจะแสดงอาการ ................................................................................................................................
6.สิ่ งทีน่ ักเรียนหวาดกลัว คือ ..............................................................................................................................................

............................................
ลายเซ็นผูป้ กครอง
วันที่ ..... / ........ / ..........

โรงเรียนพร้ อม
505 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร
โทร.02-3291428-9 โทรสาร.02-3291429

แบบฟอร์ มแสดงความจานง
ขอใช้ บริการรถโรงเรียน
ข้าพเจ้า..................................................................ผูป้ กครองนักเรี ยนชื่อ...................................................................
โทรศัพท์.........................................................อยูบ่ า้ นเลขที่......................หมู่บา้ น.......................................ซอย
.........................................ถนน...........................................แขวง/ตาบล................................................เขต/อาเภอ
.................................................จังหวัด................................................ค่ารถ...................................บาท/เดือน
มีความประสงค์ขอใช้บริ การรถโรงเรี ยนโดยมีรายละเอียดดังนี้
ใช้ บริการทั้งรับ-ส่ ง

ใช้ บริการรับเช้ า

ใช้ บริการส่ งเย็น

แผนทีบ่ ้ านดังนี้

กรุ ณาอธิบายเส้ นทาง
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

เลขประจาตัว.....................
เข้าเรี ยนชั้น........................
ปี การศึกษา........................
ใบมอบตัวนักเรียน
โรงเรียนพร้อม
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
ข้อมูลนักเรียน
1. ชื่อ(ด.ช. / ด.ญ.). ..............................................................นามสกุล .....................................................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชนนักเรียน
2. เกิดวันที่ ...........เดือน ............................พ.ศ. ................. ที่โรงพยาบาล ...........................................................................
ตาบล .........................อาเภอ ...........................จังหวัด ..........................เชื้อชาติ ......................สัญชาติ ...............................
ศาสนา ....................หมู่เลือด ...........อายุ ..........ปีโรงเรียนเดิมชื่อโรงเรียน(ถ้ามี) .................................................................
ตาบล ...........................................อาเภอ .............................................จังหวัด ......................................................................
ที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้าน เลขที่ ..............หมู่ที่ .................หมู่บ้าน ..............................................ถนน............................
ตาบล ............................อาเภอ ..................................จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์...........................................
3. ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ..............หมู่ที่ ...........หมู่บ้าน .................................ถนน ..........................................
ตาบล ......................อาเภอ .......................จังหวั ด ...........................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ .........................
4. นักเรียนมีพี่น้องจานวน...............คน
ได้แก่ 1. .................................................อายุ.............ปี สถานศึกษา..............................................................
2. .................................................อายุ.............ปี สถานศึกษา.............................................................
3. .................................................อายุ.............ปี สถานศึกษา.............................................................
ข้อมูลบิดำ/มำรดำ
5.บิดาชื่อ ....................................นามสกุล ...................................เชื้อชาติ ......................สัญชาติ ....................................
ศาสนา .................. ( ) มีชวี ติ อยู่ ( ) เสียชีวิต การศึกษา .............................................อาชีพ ......................................
สถานที่ทางาน ................................................. ตาบล.....................................อาเภอ.........................................................
จังหวัด...................................รายได้ / ปี ...................................บาท โทรศัพท์ (มือถือ)...............................................
(บ้าน).........................................(ที่ทางาน).......................................................
6. มารดาชื่อ ...........................................นามสกุล .....................................เชื้อชาติ .....................สัญชาติ ........................
ศาสนา ....................... ( ) มีชีวิตอยู่ ( ) เสียชีวิต การศึกษา ........................................อาชีพ .......................................
สถานที่ทางาน ...................................................ตาบล......................................อาเภอ.......................................................
จังหวัด.........................................รายได้ / ปี .....................................บาท โทรศัพท์ (มือถือ)......................................
(บ้าน).........................................(ที่ทางาน)......................................................

 จดทะเบียน  อยู่ร่วมกัน  แยกกันอยู่
 หย่าร้าง  อื่น ๆ ระบุ...............................................................
8. กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อเพื่อนบ้านหรือญาติสนิท ได้ที่(ชื่อ-นามสกุล)..............................................................
ที่อยู่.......................................... ................................................เบอร์โทรศัพท์.........................................................
ข้อมูลผู้ปกครอง(กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดำ/มำรดำ)
9. ชื่อ.............................................นามสกุล ...........................................เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น .........................
เชื้อชาติ ................สัญชาติ ...................ศาสนา ...................อาชีพ .......................รายได้ / ปี ......................บาท
อยู่บ้านเลขที่ ..............หมู่ที่ ...........ถนน .................................ตาบล ................................อาเภอ ............................
จังหวัด ......................................... สถานที่ทางาน ...................................................ตาบล........................................
อาเภอ.................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์ (มือถือ)....................................................
บ้าน.........................................ที่ทางาน.....................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะคอยตักเตือนให้นักเรียนในปกครองหมั่นศึกษาเล่าเรียนโดยสม่าเสมอและประพฤติตนให้เรียบร้อย
ตามคาสั่งสอน ข้อบังคับและระเบียบวินัยของโรงเรียนทุกประการ
7. สถานภาพของบิดา มารดา

ลงชื่อ............................................................................ผู้ปกครอง
(...........................................................................)
วันที่ ........................เดือน .............................พ.ศ. ......................
ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับมอบตัว
(.........................................................................)
วันที่ .....................เดือน .............................พ.ศ. ........................

โรงเรียนพร้ อม
505 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร
โทร.02-3291428-9 โทรสาร.02-3291429

ฉบับโรงเรี ยน

หนังสื อทาความเข้ าใจ
ระหว่ างผู้ปกครองและโรงเรียน
วัตถุประสงค์
หนังสื อทาความเข้าใจฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์ที่จะให้ผปู ้ กครองทาความเข้าใจกับระบบการจัดการของโรงเรี ยน เพื่อให้
การดาเนินการต่างๆ ของโรงเรี ยนเป็ นไปอย่างเรี ยบร้อยเป็ นระบบ และ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บุตรหลานของท่าน
วันที่..........................................ข้าพเจ้า..............................................................................................................................
ผูป้ กครอง(ด.ช./ด.ญ.)..........................................................................................ระดับชั้น.................................
ได้ทาความเข้าใจที่จะปฏิบตั ิตามกฎของโรงเรี ยนดังต่อไปนี้ คือ
1. ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ได้ชาระแล้วไม่สามารถเรี ยกคืนได้ในกรณี ใดๆ
2. การส่ งนักเรี ยนส่ งได้ต้ งั แต่เวลา 07.00 น. นักเรี ยนจะอยูใ่ นความดูแลของครู ในโรงเรี ยน หากผูป้ กครองนานักเรี ยนมา
โรงเรี ยนก่อนเวลา 07.00 น. นักเรี ยนต้องอยูใ่ นความดูแลของผูป้ กครอง
3. เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์การเรี ยนรู ้อย่างครบถ้วน ผูป้ กครองจะต้องส่ งนักเรี ยนให้ทนั เวลาเข้าเรี ยน 08.00 น.
4. ผูป้ กครองนักเรี ยนอนุบาลที่มารับหลังเวลา 15.00 น. – 18.00 น. โรงเรี ยนจะทาการสอนการบ้านและเรี ยนเสริ มพิเศษ
วิชาการโดยอยูใ่ นการดูแลของครู เวร ผูป้ กครองจะเสี ยค่าบริ การดูแลนักเรี ยนชาระเป็ นรายเดือน (ชาระภายในวันที่ 5
ของเดือน)
5. นัก เรี ยนที่ มี อาการไม่ส บาย เช่ น มี ไ ข้, ไอ, น้ า มูก หรื อมี อาการที่ บ่ งบอกถึ งโรคติ ดต่อ จะต้องหยุดเรี ย นจนกว่า จะ
หายขาด โรงเรี ยนไม่รับป้ อนยาแก้ไข้ต่างๆ ยกเว้นยาแก้ภูมิแพ้หรื อยาประจาตัวที่ตอ้ งใช้ต่อเนื่อง โดยให้นายามาฝากให้
ครู ประจาชั้นและจะต้องเขียนวิธีให้ยาอย่างละเอียดเนื่องจากอาจมีการปฏิบตั ิที่ผดิ พลาด เกิดอันตรายได้
6. หากมีโรคระบาดเกิดขึ้นภายในโรงเรี ยน นักเรี ยนที่ปรากฏอาการดังกล่าวจะต้องกลับบ้านทันที และ โรงเรี ยนอาจจะทา
การปิ ดชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็ นสมควร เพื่อหยุดยั้งการแพร่ เชื้ อและเพื่อดาเนิ นการต่างๆ ภายในโรงเรี ยน ตาม
กฎกระทรวงสาธารณสุ ข โรงเรี ยนไม่สามารถเปิ ดเรี ยนชดเชยได้เนื่ องจากจะกระทบกับตารางการจัดการภายใน
โรงเรี ยน ทั้งนี้สาระการเรี ยนรู ้ที่ขาดไปช่วงโรงเรี ยนปิ ด ทางโรงเรี ยนจะจัดเพิม่ เติมให้ในชัว่ โมงเรี ยน
7. เพื่อไม่เป็ นการรบกวนการเรี ยนการสอนรบกวนสมาธิ เด็กระหว่างร่ วมกิจกรรม ทางโรงเรี ยนไม่อนุ ญาตให้ผปู ้ กครอง
แอบดูนกั เรี ยนหรื อเข้าไปยังห้องเรี ยน
8. จดหมายและสื่ อสารใดๆ จากทางโรงเรี ยน ผูป้ กครองจะต้องอ่านทุกครั้งอย่างละเอียด และผูป้ กครองจะต้องกรอกใบ
ตอบรับส่ งตามกาหนด หากผูป้ กครองได้ส่งใบตอบรับกลับมายังโรงเรี ยนแล้ว และมีความประสงค์ที่จะทาการ
เปลี่ยนแปลงกรุ ณาแก้ไขเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในใบตอบรับอีกครั้งที่หอ้ งธุรการ
9. ก่อนตกลงสมัครเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยน ผูป้ กครองจะต้องทาความเข้าใจในหลักสู ตรการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
และจะไม่ทาการแย้งในวิธีการสอนของโรงเรี ยน

10. นักเรี ยนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3 จะมีการบ้านทุกวันเพื่อทบทวนสิ่ งที่ได้เรี ยนภายในห้องเรี ยน
11. โรงเรี ยนพร้อมเป็ นโรงเรี ยนไทยซึ่งระบบการเรี ยนการสอนจะเน้นให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้การทาสิ่ งต่างๆ ด้วยตัวเอง มีความ
มัน่ ใจและฝึ กให้เป็ นตัวของตัวเอง เช่น ฝึ กให้เดินเข้าห้องน้ า, ทานอาหาร, ถอดใส่ ชุดนักเรี ยนหรื อใส่ รองเท้าด้วยตนเอง
และบางครั้งที่นกั เรี ยนร้องไห้ หากไม่ใช่ดว้ ยการเจ็บหรื อป่ วย ครู จะไม่ใช้วิธีปลอบประโลมเสมอไป หากแต่จะใช้วิธี
เรี ยกร้องความสนใจของนักเรี ยนโดยจัดกิจกรรมภายในห้องเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้สึกอยากมีส่วนร่ วมเอง
12. การพบครู เพื่อปรึ กษาปั ญหาต่างๆ จะต้องทาการนัดกับครู ล่วงหน้าเช่น ก่อนเวลาปฏิบตั ิงาน 07.30 - 08.00 น. และหลัง
เลิกเรี ยน เพื่อไม่ให้เป็ นการรบกวนคุณครู ระหว่างดูแลนักเรี ยนและปฏิบตั ิกิจกรรมกับนักเรี ยน
13. เพื่อป้ องกันความผิดพลาด ผูป้ กครองจะต้องไม่นาสิ่ งของที่ไม่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนใช้มาโรงเรี ยนในวันนั้นๆ เช่น ไม่ใส่
ชุดว่ายน้ ามาในกระเป๋ าหากไม่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนว่ายน้ า/ ไม่ใส่ นมกล่องมาโรงเรี ยนหากไม่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนดื่มใน
วันนั้น
14. ผูป้ กครองจะต้องมีมารยาทให้เกี ยรติ บุคลากรของโรงเรี ยนและผูป้ กครองท่านอื่ น ไม่สร้ างความเสี ยหายให้เกิ ดแก่
ชื่อเสี ยงของโรงเรี ยน หรื อทรัพย์สินของโรงเรี ยน
15. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมวันสาคัญทางโรงเรี ยนยึดถือนักเรี ยนเป็ นสาคัญ ฉะนั้นบางกิจกรรมทาง
โรงเรี ย นจะไม่ อนุ ญาตให้ผูป้ กครองเข้าร่ วม เนื่ องจากบางครั้ ง นักเรี ย นจะไม่ใ ห้ค วามร่ วมมื อกับ คุ ณครู และท าให้
กิจกรรมที่เตรี ยมไว้ไม่เป็ นไปตามที่วางแผนไว้
16. ผูป้ กครองจะดูแลไม่ให้นกั เรี ยนนาของเล่นมาโรงเรี ยน เพราะจะทาให้นกั เรี ยนไม่มีสมาธิ ในการเรี ยน อีกทั้งหากของ
เล่นเสี ยหายหรื อคุณครู เก็บลงผิดกระเป๋ านักเรี ยนอาจเกิดความเสี ยใจ ดังนั้นหากคุณครู พบว่านักเรี ยนนาของเล่นมาจะ
ทาการเก็บไว้และคืนให้กบั ผูป้ กครองในภายหลัง
17. นักเรี ยนต้องไม่นาขนมหรื อลูกอมมาโรงเรี ยนและไม่แบ่งให้เพื่อนๆ รับประทาน เนื่ องจากนักเรี ยนบางคนมีอาการแพ้
ในของรับประทานบางชนิ ดและหากนักเรี ยนมีอาการท้องเสี ย, อาเจียน จะทาให้ไม่สามารถหาสาเหตุได้ ทั้งนี้ ยกเว้น
การเลี้ยงวันเกิดหรื อเทศกาลต่างๆ
18. เมื่อนักเรี ยนอยูท่ ี่โรงเรี ยน ซึ่ งเป็ นสังคมขนาดใหญ่และด้วยความเป็ นเด็กอาจจะมีการแย่งของหรื อแกล้งกันบ้าง ซึ่ งเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการพัฒนาด้านสั งคม, อารมณ์ และจิ ตใจที่ นักเรี ยนจะต้องเรี ยนรู ้ และฝึ กทักษะการอยู่ร่วมกัน ฉะนั้น
บางครั้งคุณครู จะต้องฝึ กให้นกั เรี ยนแก้ไขสถานการณ์และฝึ กการเอาตัวรอดบ้าง จะไม่เข้าไปแก้สถานการณ์ให้นกั เรี ยน
ทุกครั้ง ซึ่ งคุณครู จะใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาเป็ นกรณี ไป
19. หากเกิ ดอุบตั ิเหตุ รุนแรงทางโรงเรี ยนจะติ ดต่อผูป้ กครองทันที แต่หากเป็ นอุ บตั ิ เหตุ เล็กน้อยคุ ณครู จะปฐมพยาบาล
ภายนอกเท่านั้น พร้อมบันทึกลงในบันทึกประจาวันแจ้งวิธีการปฐมพยาบาลและส่ งใบปฐมพยาบาลกลับบ้านหรื อแจ้ง
ผูป้ กครองเมื่อมารับนักเรี ยนในตอนเย็น
หากไข้ข้ ึน ทางโรงเรี ยนจะติดต่อผูป้ กครองเพื่อขออนุ ญาตให้ยานักเรี ยนระหว่างรอผูป้ กครองมารับ กรณี ที่ไม่สามารถ
ติดต่อได้ทางโรงเรี ยนจะให้นกั เรี ยนรับประทานยาลดไข้ทนั ที กรณี ไข้สูงเกินหรื อนักเรี ยนเคยมีประวัติการชัก โรงเรี ยน
จะโทรแจ้งผูป้ กครองทันทีและจะส่ งนักเรี ยนไปยังโรงพยาบาล
20. กรณี นกั เรี ยนใช้บริ การรถโรงเรี ยนผูป้ กครองจะต้องโทรแจ้งล่วงหน้าหากไม่ตอ้ งการใช้รถโรงเรี ยนในวาระต่างๆ เช่น
ในวันที่โรงเรี ยนจัดกิจกรรมพิเศษหรื อในวันที่ผปู ้ กครองสามารถมารับ/ส่ งเองได้ ค่ารถโรงเรี ยนชาระเป็ นรายเดือนไม่
สามารถคืนได้

21. การชาระค่าธรรมเนี ยมการเรี ยนของภาคการเรี ยนต่อไป จะต้องชาระล่วงหน้าก่อนปิ ดภาคเรี ยน เพื่อให้โรงเรี ยนได้
จัดเตรี ยมความพร้อมของห้องเรี ยน, ครู ผสู้ อนและอุปกรณ์การเรี ยนของนักเรี ยน
ภาคการเรี ยนที่ 1
ชาระภายในเดือนกุมภาพันธ์
ภาคการเรี ยนที่ 2
ชาระภายในเดือนกันยายน
ผูป้ กครองที่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามกาหนด ถือว่าสละสิ ทธิ ยกเว้น ได้มีการแจ้งขอเลื่อนเวลาการชาระไว้กบั ธุ รการ
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ในกรณี ที่ผปู ้ กครองไม่ชาระตามที่ตกลงไว้ นักเรี ยนจะพ้นจากการเป็ นนักเรี ยนทันที
22. กรณี ที่นกั เรี ยนเป็ นเด็กพิเศษ หากระหว่างที่นกั เรี ยนเป็ นนักเรี ยนในโรงเรี ยน ได้แสดงอาการที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้และ
การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น ผูป้ กครองจะต้องให้ความร่ วมมือในการให้แพทย์เฉพาะทางตรวจประเมินนาใบประเมินมายื่นให้
โรงเรี ยนพร้อมชื่ อและหมายเลขติดต่อของแพทย์ และทาตามที่โรงเรี ยนแนะนาต่อไป ในกรณี ที่ผปู ้ กครองไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามคาร้องขอของโรงเรี ยน ทางโรงเรี ยนมีสิทธิที่จะให้นกั เรี ยนพ้นจากการเป็ นนักเรี ยน
23. ผูป้ กครองอนุญาตให้ทางโรงเรี ยน ถ่ายรู ป, บันทึกภาพ VDO นักเรี ยนเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยนและเพื่อใช้
ในการประชาสัมพันธ์ รวมถึง ทาการจดบันทึกพัฒนาการของนักเรี ยนเพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการสอนและใช้เป็ น
หลักฐานของการปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
24. นักเรี ยนจะต้องแต่งตัวตามกฎระเบียบของโรงเรี ยน คือ ชุดนักเรี ยน, รองเท้านักเรี ยนสี ดา, ถุงเท้าสี ขาวไม่มีลวดลาย, ชุ ด
พละและรองเท้าพละสี ขาว, ปักชื่อด้วยไหมสี ฟ้าด้านขวา ชุดนักเรี ยนอนุ บาลหญิงไม่อนุ ญาตให้สวมกางเกงขายาวด้าน
ในกระโปรง
25. นักเรี ยนที่จะเข้าเป็ นนักเรี ยนใหม่ของโรงเรี ยน ให้เข้าร่ วมกิ จกรรม Summer School ก่อนเปิ ดภาคปี การศึกษาทุกคน
เพื่อให้นกั เรี ยนได้ปรับตัวและเพื่อให้ผปู ้ กครองที่เป็ นสมาชิกใหม่ของโรงเรี ยนได้ทาความรู ้จกั กับคุณครู ประจาชั้น
26. นักเรี ยนระดับชั้นเตรี ยมอนุ บาล , อนุ บาล 3 ที่ผา่ นการทดสอบเพื่อเข้าเรี ยนระดับชั้นอนุ บาล 1 และประถม 1 ให้ส่ง
ใบตอบรับเพื่อแจ้งความประสงค์เรี ย นต่อ และให้ชาระค่าจอง 11,800 บาท (ค่าจองนี้ ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ไม่วา่ กรณี
ใดๆ) หากไม่ส่งใบตอบรับและชาระค่าจองตามวันที่กาหนดถือว่าสละสิ ทธิ์
27. ในกรณี ที่นกั เรี ยนหยุดเรี ยนติ ดต่อกันเกิ น 1 สัปดาห์โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบถื อว่านักเรี ยนได้สละสิ ทธิ์ จากการเป็ น
นักเรี ยนของโรงเรี ยนโดยไม่ตอ้ งเขียนใบลาออก

.............................................
(
)
ผูป้ กครอง

ประทับตราโรงเรี ยน

.................................................
โรงเรี ยนพร้อม

ฉบับผูป้ กครอง
โรงเรียนพร้ อม
505 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร
โทร.02-3291428-9 โทรสาร.02-3291429

หนังสื อทาความเข้ าใจ
ระหว่ างผู้ปกครองและโรงเรียน
วัตถุประสงค์
หนังสื อทาความเข้าใจฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์ที่จะให้ผปู ้ กครองทาความเข้าใจกับระบบการจัดการของโรงเรี ยน เพื่อให้
การดาเนินการต่างๆ ของโรงเรี ยนเป็ นไปอย่างเรี ยบร้อยเป็ นระบบ และ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บุตรหลานของท่าน
วันที่..........................................ข้าพเจ้า..............................................................................................................................
ผูป้ กครอง(ด.ช./ด.ญ.)..........................................................................................ระดับชั้น.................................
ได้ทาความเข้าใจที่จะปฏิบตั ิตามกฎของโรงเรี ยนดังต่อไปนี้ คือ
1. ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ได้ชาระแล้วไม่สามารถเรี ยกคืนได้ในกรณี ใดๆ
2. การส่ งนักเรี ยนส่ งได้ต้ งั แต่เวลา 07.00 น. นักเรี ยนจะอยูใ่ นความดูแลของครู ในโรงเรี ยน หากผูป้ กครองนานักเรี ยนมา
โรงเรี ยนก่อนเวลา 07.00 น. นักเรี ยนต้องอยูใ่ นความดูแลของผูป้ กครอง
3. เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์การเรี ยนรู ้อย่างครบถ้วน ผูป้ กครองจะต้องส่ งนักเรี ยนให้ทนั เวลาเข้าเรี ยน 08.00 น.
4. ผูป้ กครองนักเรี ยนอนุบาลที่มารับหลังเวลา 15.00 น. – 18.00 น. โรงเรี ยนจะทาการสอนการบ้านและเรี ยนเสริ มพิเศษ
วิชาการโดยอยูใ่ นการดูแลของครู เวร ผูป้ กครองจะเสี ยค่าบริ การดูแลนักเรี ยนชาระเป็ นรายเดือน (ชาระภายในวันที่
5 ของเดือน)
5. นัก เรี ยนที่ มี อาการไม่ส บาย เช่ น มี ไ ข้, ไอ, น้ า มูก หรื อมี อาการที่ บ่ งบอกถึ งโรคติ ดต่อ จะต้องหยุดเรี ย นจนกว่า จะ
หายขาด โรงเรี ยนไม่รับป้ อนยาแก้ไข้ต่างๆ ยกเว้นยาแก้ภูมิแพ้หรื อยาประจาตัวที่ตอ้ งใช้ต่อเนื่อง โดยให้นายามาฝากให้
ครู ประจาชั้นและจะต้องเขียนวิธีให้ยาอย่างละเอียดเนื่องจากอาจมีการปฏิบตั ิที่ผดิ พลาด เกิดอันตรายได้
6. หากมีโรคระบาดเกิดขึ้นภายในโรงเรี ยน นักเรี ยนที่ปรากฏอาการดังกล่าวจะต้องกลับบ้านทันที และ โรงเรี ยนอาจจะทา
การปิ ดชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็ นสมควร เพื่อหยุดยั้งการแพร่ เชื้ อและเพื่อดาเนิ นการต่างๆ ภายในโรงเรี ยน ตาม
กฎกระทรวงสาธารณสุ ข โรงเรี ยนไม่สามารถเปิ ดเรี ยนชดเชยได้เนื่ องจากจะกระทบกับตารางการจัดการภายใน
โรงเรี ยน ทั้งนี้สาระการเรี ยนรู ้ที่ขาดไปช่วงโรงเรี ยนปิ ด ทางโรงเรี ยนจะจัดเพิม่ เติมให้ในชัว่ โมงเรี ยน
7. เพื่อไม่เป็ นการรบกวนการเรี ยนการสอนรบกวนสมาธิ เด็กระหว่างร่ วมกิจกรรม ทางโรงเรี ยนไม่อนุ ญาตให้ผปู ้ กครอง
แอบดูนกั เรี ยนหรื อเข้าไปยังห้องเรี ยน
8. จดหมายและสื่ อสารใดๆ จากทางโรงเรี ยน ผูป้ กครองจะต้องอ่านทุกครั้งอย่างละเอียด และผูป้ กครองจะต้องกรอกใบ
ตอบรับส่ งตามกาหนด หากผูป้ กครองได้ส่งใบตอบรับกลับมายังโรงเรี ยนแล้ว และมีความประสงค์ที่จะทาการ
เปลี่ยนแปลงกรุ ณาแก้ไขเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในใบตอบรับอีกครั้งที่หอ้ งธุ รการ
9. ก่อนตกลงสมัครเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยน ผูป้ กครองจะต้องทาความเข้าใจในหลักสู ตรการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
และจะไม่ทาการแย้งในวิธีการสอนของโรงเรี ยน

10. นักเรี ยนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3 จะมีการบ้านทุกวันเพื่อทบทวนสิ่ งที่ได้เรี ยนภายในห้องเรี ยน
11. โรงเรี ยนพร้อมเป็ นโรงเรี ยนไทยซึ่ งระบบการเรี ยนการสอนจะเน้นให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้การทาสิ่ งต่างๆ ด้วยตัวเอง มีความ
มัน่ ใจและฝึ กให้เป็ นตัวของตัวเอง เช่น ฝึ กให้เดินเข้าห้องน้ า, ทานอาหาร, ถอดใส่ ชุดนักเรี ยนหรื อใส่ รองเท้าด้วยตนเอง
และบางครั้งที่นกั เรี ยนร้องไห้ หากไม่ใช่ดว้ ยการเจ็บหรื อป่ วย ครู จะไม่ใช้วิธีปลอบประโลมเสมอไป หากแต่จะใช้วิธี
เรี ยกร้องความสนใจของนักเรี ยนโดยจัดกิจกรรมภายในห้องเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้สึกอยากมีส่วนร่ วมเอง
12. การพบครู เพื่อปรึ กษาปั ญหาต่างๆ จะต้องทาการนัดกับครู ล่วงหน้าเช่น ก่อนเวลาปฏิบตั ิงาน 07.30 - 08.00 น. และหลัง
เลิกเรี ยน เพื่อไม่ให้เป็ นการรบกวนคุณครู ระหว่างดูแลนักเรี ยนและปฏิบตั ิกิจกรรมกับนักเรี ยน
13. เพื่อป้ องกันความผิดพลาด ผูป้ กครองจะต้องไม่นาสิ่ งของที่ไม่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนใช้มาโรงเรี ยนในวันนั้นๆ เช่น ไม่ใส่
ชุดว่ายน้ ามาในกระเป๋ าหากไม่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนว่ายน้ า/ ไม่ใส่ นมกล่องมาโรงเรี ยนหากไม่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนดื่มใน
วันนั้น
14. ผูป้ กครองจะต้องมี มารยาทให้เกี ยรติ บุคลากรของโรงเรี ยนและผูป้ กครองท่านอื่ น ไม่สร้ างความเสี ยหายให้เกิ ดแก่
ชื่อเสี ยงของโรงเรี ยน หรื อทรัพย์สินของโรงเรี ยน
15. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมวันสาคัญทางโรงเรี ยนยึดถือนักเรี ยนเป็ นสาคัญ ฉะนั้นบางกิจกรรมทาง
โรงเรี ย นจะไม่ อนุ ญาตให้ผูป้ กครองเข้าร่ วม เนื่ องจากบางครั้ ง นักเรี ย นจะไม่ใ ห้ค วามร่ วมมื อกับคุ ณครู และทาให้
กิจกรรมที่เตรี ยมไว้ไม่เป็ นไปตามที่วางแผนไว้
16. ผูป้ กครองจะดูแลไม่ให้นกั เรี ยนนาของเล่นมาโรงเรี ยน เพราะจะทาให้นกั เรี ยนไม่มีสมาธิ ในการเรี ยน อีกทั้งหากของ
เล่นเสี ยหายหรื อคุณครู เก็บลงผิดกระเป๋ านักเรี ยนอาจเกิดความเสี ยใจ ดังนั้นหากคุณครู พบว่านักเรี ยนนาของเล่นมาจะ
ทาการเก็บไว้และคืนให้กบั ผูป้ กครองในภายหลัง
17. นักเรี ยนต้องไม่นาขนมหรื อลูกอมมาโรงเรี ยนและไม่แบ่งให้เพื่อนๆ รับประทาน เนื่ องจากนักเรี ยนบางคนมีอาการแพ้
ในของรับประทานบางชนิ ดและหากนักเรี ยนมีอาการท้องเสี ย, อาเจียน จะทาให้ไม่สามารถหาสาเหตุได้ ทั้งนี้ ยกเว้น
การเลี้ยงวันเกิดหรื อเทศกาลต่างๆ
18. เมื่อนักเรี ยนอยูท่ ี่โรงเรี ยน ซึ่ งเป็ นสังคมขนาดใหญ่และด้วยความเป็ นเด็กอาจจะมีการแย่งของหรื อแกล้งกันบ้าง ซึ่ งเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการพัฒนาด้านสั งคม, อารมณ์ และจิ ตใจที่ นักเรี ยนจะต้องเรี ยนรู ้ และฝึ กทักษะการอยู่ร่วมกัน ฉะนั้น
บางครั้งคุณครู จะต้องฝึ กให้นกั เรี ยนแก้ไขสถานการณ์และฝึ กการเอาตัวรอดบ้าง จะไม่เข้าไปแก้สถานการณ์ให้นกั เรี ยน
ทุกครั้ง ซึ่ งคุณครู จะใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาเป็ นกรณี ไป
19. หากเกิ ดอุบตั ิเหตุ รุนแรงทางโรงเรี ยนจะติ ดต่อผูป้ กครองทันที แต่หากเป็ นอุ บตั ิ เหตุ เล็กน้อยคุ ณครู จะปฐมพยาบาล
ภายนอกเท่านั้น พร้อมบันทึกลงในบันทึกประจาวันแจ้งวิธีการปฐมพยาบาลและส่ งใบปฐมพยาบาลกลับบ้านหรื อแจ้ง
ผูป้ กครองเมื่อมารับนักเรี ยนในตอนเย็น
หากไข้ข้ ึน ทางโรงเรี ยนจะติดต่อผูป้ กครองเพื่อขออนุ ญาตให้ยานักเรี ยนระหว่างรอผูป้ กครองมารับ กรณี ที่ไม่สามารถ
ติดต่อได้ทางโรงเรี ยนจะให้นกั เรี ยนรับประทานยาลดไข้ทนั ที กรณี ไข้สูงเกินหรื อนักเรี ยนเคยมีประวัติการชัก โรงเรี ยน
จะโทรแจ้งผูป้ กครองทันทีและจะส่ งนักเรี ยนไปยังโรงพยาบาล
20. กรณี นกั เรี ยนใช้บริ การรถโรงเรี ยนผูป้ กครองจะต้องโทรแจ้งล่วงหน้าหากไม่ตอ้ งการใช้รถโรงเรี ยนในวาระต่างๆ เช่น
ในวันที่โรงเรี ยนจัดกิจกรรมพิเศษหรื อในวันที่ผปู ้ กครองสามารถมารับ/ส่ งเองได้ ค่ารถโรงเรี ยนชาระเป็ นรายเดือนไม่
สามารถคืนได้

21. การชาระค่าธรรมเนี ยมการเรี ยนของภาคการเรี ยนต่อไป จะต้องชาระล่วงหน้าก่อนปิ ดภาคเรี ยน เพื่อให้โรงเรี ยนได้
จัดเตรี ยมความพร้อมของห้องเรี ยน, ครู ผสู้ อนและอุปกรณ์การเรี ยนของนักเรี ยน
ภาคการเรี ยนที่ 1
ชาระภายในเดือนกุมภาพันธ์
ภาคการเรี ยนที่ 2
ชาระภายในเดือนกันยายน
ผูป้ กครองที่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามกาหนด ถือว่าสละสิ ทธิ ยกเว้น ได้มีการแจ้งขอเลื่อนเวลาการชาระไว้กบั ธุ รการ
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ในกรณี ที่ผปู้ กครองไม่ชาระตามที่ตกลงไว้ นักเรี ยนจะพ้นจากการเป็ นนักเรี ยนทันที
22. กรณี ที่นกั เรี ยนเป็ นเด็กพิเศษ หากระหว่างที่นกั เรี ยนเป็ นนักเรี ยนในโรงเรี ยน ได้แสดงอาการที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้และ
การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น ผูป้ กครองจะต้องให้ความร่ วมมือในการให้แพทย์เฉพาะทางตรวจประเมินนาใบประเมินมายื่นให้
โรงเรี ยนพร้อมชื่ อและหมายเลขติดต่อของแพทย์ และทาตามที่โรงเรี ยนแนะนาต่อไป ในกรณี ที่ผปู ้ กครองไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามคาร้องขอของโรงเรี ยน ทางโรงเรี ยนมีสิทธิที่จะให้นกั เรี ยนพ้นจากการเป็ นนักเรี ยน
23. ผูป้ กครองอนุญาตให้ทางโรงเรี ยน ถ่ายรู ป, บันทึกภาพ VDO นักเรี ยนเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยนและเพื่อใช้
ในการประชาสัมพันธ์ รวมถึงทาการจดบันทึกพัฒนาการของนักเรี ยนเพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการสอนและใช้เป็ น
หลักฐานของการปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
24. นักเรี ยนจะต้องแต่งตัวตามกฎระเบียบของโรงเรี ยน คือ ชุดนักเรี ยน, รองเท้านักเรี ยนสี ดา, ถุงเท้าสี ขาวไม่มีลวดลาย, ชุ ด
พละและรองเท้าพละสี ขาว, ปักชื่อด้วยไหมสี ฟ้าด้านขวา ชุดนักเรี ยนอนุ บาลหญิงไม่อนุ ญาตให้สวมกางเกงขายาวด้าน
ในกระโปรงนักเรี ยน
25. นักเรี ยนที่จะเข้าเป็ นนักเรี ยนใหม่ของโรงเรี ยน ให้เข้าร่ วมกิ จกรรม Summer School ก่อนเปิ ดภาคปี การศึกษาทุกคน
เพื่อให้นกั เรี ยนได้ปรับตัวและเพื่อให้ผปู ้ กครองที่เป็ นสมาชิกใหม่ของโรงเรี ยนได้ทาความรู ้จกั กับคุณครู ประจาชั้น
26. นักเรี ยนระดับชั้นเตรี ยมอนุ บาล , อนุ บาล 3 ที่ผา่ นการทดสอบเพื่อเข้าเรี ยนระดับชั้นอนุ บาล 1 และประถม 1 ให้ส่ง
ใบตอบรับเพื่อแจ้งความประสงค์เรี ยนต่อ และให้ชาระค่าจอง 11,800 บาท (ค่าจองนี้ ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ไม่วา่ กรณี
ใดๆ) หากไม่ส่งใบตอบรับและชาระค่าจองตามวันที่กาหนดถือว่าสละสิ ทธิ์
27. ในกรณี ที่นกั เรี ยนหยุดเรี ยนติดต่อกันเกิ น 1 สัปดาห์โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบถื อว่านักเรี ยนได้สละสิ ทธิ์ จากการเป็ น
นักเรี ยนของโรงเรี ยนโดยไม่ตอ้ งเขียนใบลาออก

.............................................
(

)
ผูป้ กครอง

ประทับตราโรงเรี ยน

.................................................
โรงเรี ยนพร้อม

