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หัวข้อการประชุม

เร่ืองแจ้งให้ทราบและขอความร่วมมือ

การเรียนการสอนโดยใช้กจิกรรมมอนเทสซอริ

การเรียนออนไลน์ช่วงก่อนเปิดเทอม

การจัดการศึกษาของโรงเรียน



การจัดการศึกษาของโรงเรียน

•มาตรฐานการศึกษาระดบั
ปฐมวยั 

•มาตรฐานการศึกษาระดบั
ขั้นพืน้ฐาน

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ

โรงเรียน
ผ่องสุวรรณ

วทิยา 



มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมาจากไหน

มาตรฐานการศึกษาชาติ, กระทรวงศึกษาฯ

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551
(ฉบับปรับปรุง 2560)

อตัลกัษณ์ของโรงเรียน



อัตลักษณ์

“มารยาทงามยามน้อมไหว้  

สืบสานศาสนา 

รักษภ์าษาไทย”



การจดัการเรียนรู้ใหบ้รรลุด้านผู้เรียน 

❖ ใช้การเรียนการสอนแบบ
มอนเทสซอริ 

❖ ใช้การเรียนการสอนทีใ่ห้
นักเรียนได้ลงมือปฏบิตั ิ

❖ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ 
และ คอมพวิเตอร์



❖ ไปเรียนรู้ทีแ่หล่ง
เรียนรู้ดา้นวชิาการ
และด้านคุณธรรม-
จริยธรรม

❖ เรียนว่ายน า้ และฝึกโยคะ



❖ วันพระประจ า
โรงเรียน

❖ ปฏบิัตกิจิวัตร
ประจ าวันเร่ือง
มารยาทไทย 

❖ วถิปีฏบิัตใิน
ชีวติประจ าวัน



กิจกรรม Happy Day Activity

o นักเรียนแต่ละหอ้งเลือก
กจิกกรรรมทีนั่กเรียนอยากท า

o ไม่มีวชิาการ
o ฝึกทกัษะการปฏบิัติ
o เช่น ท าอาหาร เล่นกฬีา 

ท างานประดษิฐ์









•การประเมนิระดับชัน้เรียน 
- การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การ

ประเมินโครงงาน 
- การประเมนิชิน้งาน /ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การ

ทดสอบ 

•การประเมินระดับสถานศึกษา
•การประเมินระดับชาต ิ(NT-ป.3, O-NET-ป.6 )

การวัดและการประเมินผล



การเลือ่นชั้นระดบัประถมศกึษา  ตอ้ง
ผ่าน

• 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องผ่านทุก
ตัวชีวั้ด

• การอ่านคิดวิเคราะหแ์ละเขียน ดเียีย่ม, ด,ี ผ่าน
• คุณลักษณะอันพงึประสงค์ ดเียีย่ม, ด,ี ผ่าน
• กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ผ่าน, ไม่ผ่าน

- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนกัเรยีน ลกูเสือ-ยวุกาชาด, ชมุนมุ

- กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์



การจัดการเรียนการสอน
โดยใชกิ้จกรรมมอนเทสซอริ 

(MONTESSORI)



•จดักิจกรรมและวธีิการสอนตาม
ธรรมชาติของเดก็ในแต่ละช่วงวยั
•จดักิจกรรมใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของ
ผูเ้รียน
•เรียนรู้ดว้ยตวัเองจากรูปธรรม(ส่ือต่างๆ)
และการปฏิบติัเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ี
ย ัง่ยนื



ธรรมชาติของเดก็ในวยั 6-12 ปี



ด้านร่างกาย
❖ ร่างกายมีความพร้อม และชอบการผจญภยั
❖ มีความเป็นตวัของตวัเองและตอ้งการอิสระ
มากข้ึน
❖ สญัชาตญาณของการรวมกลุ่ม
➢ ชอบเล่นเป็นกลุ่ม ท างานกลุ่ม
➢ มีภาษาหรือรหสัลบัเฉพาะกลุ่ม



ด้านจิตใจ
❖ มีพฒันาการ เร่ืองการรู้จกัผดิชอบช่ัวดี
➢ รู้วา่อะไรผดิหรือถูก
➢ มีความรับผดิชอบต่อการกระท าของตวัเอง
➢ ใหอ้ภยัผูอ่ื้นเม่ือคนอ่ืนขอโทษอยา่งจริงใจ
➢ เร่ิมมีความรู้สึกท่ีอยากจะรับผดิชอบต่อสงัคม อยากจะช่วย

สงัคม หรือ สตัว์

❖ มคีวามต้องการทีจ่ะตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ด้วยตัวเอง

❖ ต้องการความยุตธิรรม และความซ่ือสัตย์



ด้านความคดิ

❖ มีจินตนาการ
❖ เข้าใจส่ิงที่เป็นนามธรรม (abstracts)
❖ สามารถใช้เหตุผลในการคดิ (reasoning 

mind) สามารถระบุและเข้าใจความสัมพนัธ์
ของส่ิงที่เกดิขึน้รอบตัว

❖ แสวงหาเหตุและผล
➢ ลกัษณะของค าถามเปล่ียนเป็น- ท าไม, 

เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร, ท าไมหนูตอ้งท า



Great work: ท างานที่ใหญ่

➢ ชอบท างานท่ีเป็นโครงการท่ีใหญ่
➢ ตอ้งการจะรู้ทั้งหมด ไม่ใช่แค่ส่วนเลก็ๆ
➢ มีความสามารถในการท างานท่ียาก ใหญ่

และซบัซอ้นข้ึน



การเรียนแบบเดมิ VS มอนเทสซอริ



การเรียนแบบเดมิ VS มอนเทสซอริ

•ครูเป็นผูบ้อกความรู้

•เดก็เรียนเหมือนกนัหมด
ทั้งหอ้ง

•สอนพร้อมกนัทั้งหอ้ง

•ท างานตามแบบฝึกหดั

• ครูเป็นผูแ้นะน า

• เดก็เรียนเตม็ตาม
ศกัยภาพของตวัเอง

• สอนเป็นกลุ่มยอ่ย

• ท างานท่ีใหญ่และ
หลากหลาย



การเรียนแบบเดมิ VS มอนเทสซอริ

•การท างาน การเรียนเป็น
เร่ืองท่ีตอ้งใชค้วามพยายาม
•ความรู้เนน้ท่องจ า
•เนน้ท่ีตวัใครตวัท่าน

• การท างานและการเรียน
เป็นเร่ืองสนุก

• ความรู้มาจากความเขา้ใจ
• เนน้เร่ืองการอยูร่่วมกนั



ลกัษณะวธีิการสอน
•ครูน าเสนองานเป็นกลุ่มยอ่ย
•ใหภ้าพรวมก่อนใหเ้ดก็ไป
ส ารวจสืบคน้ควา้หา
รายละเอียดดว้ยตวัเอง



• ใชส่ื้อ (รูปธรรม) เป็นฐาน สู่การคิด
ท่ีเป็นนามธรรม
• เดก็มีอิสระในการเลือกช้ินงานท่ีจะ
ท าเองตามความสนใจ
•ครูมีหนา้ท่ีดูแลและช่วยวางแผนให้
เดก็ท างานครบทุกเน้ือหาวิชา



การจัดห้องเรียน



ลกัษณะการท างาน





ส่ือการสอน
• ส่ือมอนเทสซอริ

• ชาร์ท

• เร่ืองเล่า, นิทาน

• เส้นเวลา (timeline)

• บตัรภาพ, บตัรค า

• การทดลอง

• สมุดเล่มเลก็, สมุด
ค าจ ากดัความ



ตวัอยา่งส่ือมอนเทสซอริ

เรื่อง เสน้ตรง



เรื่อง มมุ



เรื่อง เศษสว่น



ชาร์ท บัตรภาพ บัตรค า

เรื่อง โครงสรา้งของสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม



การสาธิต

เร่ือง กลางวัน กลางคนื ระบบสุริยะจกัรวาล



การทดลอง

เร่ือง คุณสมบตัขิองสสาร



เดก็ท าอะไรหลงัจากทีค่รูสอน
•หยบิงานท่ีครูสอนมาฝึก
ซ ้า
•ฝึกงานท่ีครูสอนโดยใช้
ใบงานเป็นตวัคุม
•ท าการสืบคน้และเรียนรู้
ดว้ยเองต่อยอดจาก
กิจกรรมท่ีครูสอน



การตรวจสอบพฒันาการของเดก็

•การประเมินตามสภาพจริงในการท างาน
ของนกัเรียนในหอ้งเรียน
•จากใบงาน, การทดลอง, รายงานท่ี
นกัเรียนท า
•การทดสอบยอ่ยในหอ้ง



การเรียนออนไลน์
วนัที่ 1-11 มถุินายน 2564



ส่ิงท่ีเรียนออนไลน์

✓ ภาษาไทย

✓ คณิตศาสตร์

✓ วิทยาศาสตร ์

✓ พลศกึษา (กิจกรรมนนัทนาการ)



• ระดบัช้ัน ป.1 เรียนผา่นเวบ็ไซตโ์รงเรียนและ
ผา่น Zoom 

• เอกสาร ใบงาน แบบฝึกหดั
• เรยีนรูแ้ละท างานในเวลาท่ี
สะดวก

• เรยีนกบัครูสด ผา่นวีดีโอคอล 
(Zoom)  

pongsuwan.org



www.pongsuwan.org





• ระดบัชั้น ป.2-6 เรียนผา่น Google Classroom 
และ Zoom

• สื่อ เอกสาร วีดีโอ แบบฝึกหดั
• เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง

• เรยีนกบัครูสด ผา่นวีดีโอคอล 
(Zoom)  



ส่ิงที่นักเรียนต้องเตรียมในการเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์

1. ป.2-6 สมคัร gmail ใหน้กัเรียน 
https://accounts.google.com/signup
โดยใหใ้ชช่ื้อ-นามสกลุจริงของเดก็ พร้อมระบุชั้นเรียน โดย
ชั้นเรียนใหใ้ช ้- แทน ใหใ้ส่ชั้นเรียน ต่อจากช่ือเดก็ 
เช่น ปดิวรัดา ป.1-7 ผอ่งสุวรรณ
(เพื่อใหค้รูทราบวา่นกัเรียนคนใด หอ้งใดท่ีเขา้หอ้งเรียน
ออนไลน์บา้ง)



2. ใชu้sername ท่ีสมคัร gmail ในการเขา้ Google Classroom และ 
Zoom

3. การเขา้ใช ้Google Classroom โรงเรียนจะแจง้รหสัในการเขา้ของ
นกัเรียนท่ีเวบ็ไซตโ์รงเรียน วนัท่ี 31พ.ค. 64 

4. การเขา้ใช ้Google Classroom 
-กรณีนกัเรียนใช ้คอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊ค เขา้เวป 

https://classroom.google.com
- ใชมื้อถือ หรือ แทบ็เลต็ โหลดแอปพลิเคชนั Google Classroom



www.pongsuwan.org



5. การเขา้ใช ้zoom 
- กรณีนกัเรียนใช ้คอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊ค เขา้
เวป https://zoom.us/signin

- ใชมื้อถือ หรือ แทบ็เลต็ โหลดแอปพลิเคชนั 
Zoom Cloud Meetings

https://zoom.us/signin


• เร่ิมเรียนออนไลน์ 
วนัองัคารท่ี 1 ถึงวนัศุกร์ท่ี 11 มิถุนายน 2564
• ติดตามรายละเอียดท่ีเวบ็ไซตโ์รงเรียน 
www.pongsuwan.org
•มีปัญหาทางเทคนิค โทร 090 972 4150
(จนัทร์ – ศุกร์ 9:00 – 15:00 น.)



•สอนการใช ้Zoom และ Google Classroom วนั
จนัทร์ท่ี 31 พ.ค. 2564
•เวลา 10.00 - 11.00 น. ประถม 1: เรียนรู้การใช ้Zoom
•เวลา 13.00 - 14.00 น. ประถม 2-6: เรียนรู้การใช ้Zoom และ 
Google Classroom

** ขอใหเ้ขา้ Zoom ใหต้รงเวลา เน่ืองจากเป็นการสอนสด **



วธีิเข้า Zoom วธีิที ่1
1. click ท่ีลิงค ์Join Zoom

Meeting https://us02web.zoom.us/j/5422096717
2. ใส่ช่ือ-นามสกลุ ชั้น ของนกัเรียน (ชั้นและหอ้งของนกัเรียน 

ดูไดจ้าก School Bright) เช่น แสนดี รักเรียน ป.1/3

วธีิที ่2
1. เขา้หนา้เวบ็ https://zoom.us/join หรือ Zoom App
2. ใส่ Meeting ID: 542 209 6717
3. ใส่ช่ือ-นามสกลุ ชั้น ของนกัเรียน (ชั้นและหอ้งของนกัเรียน ดู
ไดจ้าก School Bright) เช่น แสนดี รักเรียน ป.1/3

(วันที ่31 พ.ค. 2564)

https://us02web.zoom.us/j/5422096717
https://zoom.us/join


การดาวน์โหลด App School Bright 

ระบบ Andriod ไป Play Store 
พิมพ ์School Bright

ระบบ IOS ไป App Store 
พิมพ ์School Bright





• การเช็คการมาเรยีนและ
เขา้ชัน้เรยีน

• การแจง้ข่าวสารของโรงเรยีนและ
หอ้งเรยีน

• การมอบหมายงานนกัเรยีน
• การดตูารางสอน
• การลาป่วยและลากิจของนกัเรยีน
• การซือ้ของท่ีโรงอาหาร
• เติมเงินเขา้บตัรประจ าตวันกัเรยีน

การใช้ application School Bright 





บตัรประจ าตวันกัเรียน



เร่ืองแจ้งผู้ปกครองทราบ



01

การเข้าร่วมโครงการ Q Canteen 
โรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

0
5

• ใชผ้กัและวตัถุดิบปลอดภยั จากส านกังาน
มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(มกอช.) ในการประกอบอาหารกลางวนั

• โรงเรียนปลูกผกัเอง จากแหล่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนท่ี จ.นครนายก, บา้นผูก่้อตั้งฯ, กระถาง
รอบๆ โรงเรียน









01

การเข้าร่วมโครงการ Q Canteen 
โรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

0
5

• ไม่ใส่ผงปรุงรสทุกชนิดในอาหาร
• น ้าพริกแกงท าเอง
• โรงเรียนเนน้เร่ืองอาหารอ่อนหวาน
และการออกก าลงักาย



โครงการส่งเสริมการออมของนักเรียน





เร่ืองแจง้ใหท้ราบ
การแต่งกาย
ชดุนกัเรยีน + ชดุพละ + ชดุลกูเสือ-ยวุกาชาด
วนัพธุ: แตง่ชดุขาว
วนัศกุร:์ แตง่ชดุไปรเวท (สภุาพ + ใสถ่งุเทา้ + 
ไมใ่สร่องเทา้ฟองน า้)
เตรยีมชดุส าหรบัออกโยคะ

ใบเสร็จรับเงนิ สามารถรบัไดโ้ดยน าใบโอน
มาใหท่ี้ธุรการ



• โรงเรียนไม่สามารถเปิดเขา้กลุ่มนกัเรียนใหม่ได ้เน่ืองจาก
ตอ้งปฏิบติัตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและ ศบค.
• วนัท่ี 14 มิ.ย. 2564 เปิดเรียนภาคตน้ 
o เดือนมิถุนายน: โรงเรียนเลิก 15.00 น.
o สอนชดเชย วนัเสาร์เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 

โรงเรียนเลิก 15.00 น.
o เดือนกรกฎาคม: เร่ิมดูแลการบา้นนกัเรียน / 

เรียนพิเศษ, ภาษาองักฤษ, วา่ยน ้า, นาฏศิลป์
โรงเรียนเลิก 17.00 น.

เร่ืองแจง้ใหท้ราบ



เร่ืองแจง้ใหท้ราบ
•หนงัสือเรยีนใชเ้ป็นสว่นประกอบในการเรยีน
•นกัเรียนจะมีแฟ้มสะสมงาน
•การบา้นมีบา้งตามความเหมาะสม แต่ไม่ทุกวนั
•สมุดจดการบา้นใชใ้นการส่ือสารจากครูถึง
ผูป้กครอง



1. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
• อนบุาล   300 บาท : คน  : ปี           
•ประถม   360 บาท  :  คน : ปี 

2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
▪อนบุาล   100 บาท : คน  : ปี           
▪ประถม   195 บาท  :  คน : ปี 

** รายการที ่1, 2 เมือ่โอนมาทีโ่รงเรียนแล้วจะด าเนินการแจ้ง
ผู้ปกครองใหม้ารับเงนิอุดหนุน 

ขอใหเ้ก็บใบเสร็จค่าเสือ้ผ้านักเรียนและค่าอุปกรณก์ารเรียน 

เงินอุดหนุนจากรัฐ 



3. ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
•ประถม 240 บาท : คน : ปี 

4. ค่าหนังสือเรียน 
▪ประถม 1 561 บาท : คน : ปี          * ประถม 4 653 บาท : คน : ปี              

▪ประถม 2 605 บาท : คน : ปี          * ประถม 5 785 บาท : คน : ปี 

▪ประถม 3    622 บาท : คน : ปี          * ประถม 6    818 บาท : คน : ปี 

** ส าหรับเงนิอุดหนุนรายการที ่3, 4 
โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการ**



โรงเรียนได้จัดอาหารเสริม(นม) 

• เป็นนมสดพลาสเจอไรตร์สจืด ใหน้กัเรยีนดื่มทกุวนัท าการ

• เป็นนมสด UHT รสจืด ใหไ้ปด่ืมท่ีบา้น

อาหารเสริม (นม) ทีรั่ฐสนับสนุน



การจอดรถเพ่ือรอรับเดก็
ผูป้กครองสามารถจอดรถไดท่ี้
•รถยนต์
เอ็ม ที อารนี่า, วดัสายไหม

•รถจกัรยานยนต์
บรเิวณขา้งปอ้มยาม

•ช่วงเยน็ รอรับนกัเรียนประถม 
บรเิวณจดุคดักรองท่ี 1



เวลาสง่นักเรยีนให ้

เดนิในทางเดนิ อยา่

เดนิลดัสนาม หรอื

เดนิออ้มหลงัรถยนต ์



การช าระค่าธรรมเนียมการเรียน

14/06/2564



ช่องทางการช าระค่าธรรมเนียมฯ

• ผา่น mobile application ไดทุ้กธนาคาร: ไม่มีค่าธรรมเนียม 
• ช าระผา่นตู ้ATM ไดทุ้กธนาคาร: ค่าธรรมเนียม 5 บาท
• ช าระผา่นเคาเตอร์ธนาคารกรุงเทพ: ค่าธรรมเนียม 10 บาท

• ช่วงเวลาช าระค่าธรรมเนียมการเรยีน 

• กรุณาช าระกอ่นเปิดเรยีน 14 มิ.ย. 64

• ท่านที่ช าระแลว้ ติดต่อรบัใบเสรจ็ไดท้ี่ห้อ้งธุรการ)



มาตรการป้องกนัโรคโควดิ-19 ในสถานศึกษา

1. มีการคดักรองวดัไขแ้ละอาการเส่ียงก่อนเขา้สถานศึกษา
2. ทุกคนสวมหนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยัตลอดเวลา
3. จดัจุดลา้งมือหรือเจลแอลกอฮอลอ์ยา่งเพียงพอ
4. จดัระยะห่างระหวา่งบุคคลอยา่งนอ้ย 1-2 เมตร
5. ท าความสะอาดหอ้งเรียน/พ้ืนผวิสมัผสัร่วม เปิดหนา้ต่าง
ประตู ระบายอากาศ
6. ไม่จดักิจกรรมรวมกลุ่มคนจ านวนมาก เหล่ือมเวลา
ลดเวลาท ากิจกรรม











เร่ืองขอความร่วมมือ

“เร่ิมที่พ่อ   ก่อที่แม่ 
แก้ทีล่กู   ปลกูทีโ่รงเรียน”



• ส่งนกัเรียนใหท้นักิจกรรมยามเชา้ 
• ส่งและรอรับนกัเรียนท่ี บริเวณโถงล่าง
• แต่งกายและใชว้าจาสุภาพเม่ืออยูใ่นบริเวณ

โรงเรียน เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่บุตรหลานของท่าน
• ไม่ใส่รองเทา้ข้ึนอาคารเรียน
• เม่ือโรงเรียนเขา้ผูป้กครองติดต่อหอ้งธุรการเท่านั้น 

ไม่อนุญาตใหข้ึ้นหอ้งเรียนโดยพลการ เพ่ือความ
ปลอดภยัของบุตรหลานท่าน



• การรับนกัเรียนกลบัก่อนเวลา 
ผูป้กครองน าบตัรประชาชน มาติดต่อท่ีหอ้งธุรการ และหอ้ง

ธุรการจะโทรแจง้ครูประจ าชั้น และใหใ้บรับกลบัแก่ผูป้กครอง 
ผูป้กครองมอบใบรับนกัเรียนกลบัแก่พนกังานรักษาความปลอดภยั
ก่อนออกโรงเรียน
• ฝึกเร่ืองการช่วยเหลือตนเอง เช่น ช่วยเหลืองานบา้น, จดั

ตารางสอน, ถือกระเป๋านกัเรียนเอง 
• หนา้ท่ีของเดก็ เช่น เตรียมตวัและอุปกรณ์ส าหรับมาโรงเรียนใน

วนัต่อไป, การมาโรงเรียนใหต้รงเวลา
• ฝึกเร่ืองการตดัสินใจ / การเลือกดว้ยตนเอง เช่น การแต่งตวั



ส่ิงทีผู้่ปกครองสามารถฝึกกบัลูกได้ทีบ้่าน
• เลข: ฝึกคิดเลขเร็ว เช่น  3+7 -5, การนบัเพิ่ม นบัลด
• ภาษาไทย: อ่านหนงัสือกบัลูก (นิทาน), การพดูท่ีออกเสียงตวั ร, ล ค า

ควบกล ้า (มีการทดสอบการอ่านทุกภาคเรียน ซ่ึงมีผลต่อการเล่ือน
ชั้นในระดบัประถม)

• ภาษาองักฤษ: ค าสนทนาง่าย ค าศพัทข์องส่ิงของรอบตวั
• ฝึกการคิดอยา่งเป็นระบบ: ท าไมถึงเป็นอยา่งน้ี, แลว้หนูคิดวา่เพราะ

อะไร, แลว้มนัน่าจะเกิดอะไรข้ึน, แลว้หนูจะท าอยา่งไรต่อไป
• เล่นเกมท่ีฝึกความคิด : เกมต่อค า เกมกระดาน (เช่น หมากฮอร์ส, โมโน

โพลี) 
• ท ากิจกรรมของครอบครัวร่วมกนั: ท ากบัขา้ว ปลูกตน้ไม ้ ลา้งรถ 

อาบน ้าสุนขั เล่นกีฬา ทานอาหารโดยไม่ดูโทรศพัท์



1. คืนเงินค่าเขา้กลุ่มนกัเรียนใหม่ 500 บาท
2. อุปกรณ์ของนกัเรียน (กระเป๋านร., ชุดขาว, หนงัสือ)
3. เงินค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 360 บาท
4. เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 195 บาท
รายการท่ี 3-4 ตอ้งแนบใบเสร็จรับเงิน

• ติดต่อสอบถาม เร่ืองเส้นทางของรถรับ-ส่งนกัเรียน ท่ีบริเวณ
ลานเอนกประสงค์

• จ าหน่ายเส้ือผา้นกัเรียน ถึง 31 พ.ค. 64

ส่ิงท่ีผูป้กครองจะไดรั้บหลงัจากการประชุมผูป้กครอง



ส่ิงท่ีโรงเรียนมุ่งหวงัในการจดัการศึกษา

• เป็นคนท่ีรู้จกับทบาทและหนา้ท่ีของตวัเอง
• เป็นผูท่ี้รู้จกัการให้ และเคารพสิทธิของผูอ่ื้น
• มีความรู้ท่ีย ัง่ยนื

“เดก็เป็นคนที่ครบคน และเป็นสมาชิกที่ดขีอง
สังคมโลก”



ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองท่ีให้ความไว้วางใจ
ในการจัดการเรียนรู้และดูแลลกูๆของท่าน

คณะครูโรงเรียนผ่องสุวรรณวทิยา

WWW.PONGSUWAN.ORG


