
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ยินดีต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน
ด้วยความยินดียิ่ง



การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นอนบุาลปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศกึษาปีที่  ๖

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  
วันเสาร์  ที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒



แนะน ำผู้บริหำรสถำนศึกษำ

นางสาลินี  สุขศิริ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ



ขอ้มูลขา้ราชการครูและบุคลากร
 ผู้บริหารสถานศึกษา ๑  คน
 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ๑  คน
 ข้าราชการครู ๑๑ คน
 เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑  คน
 ครูต่างชาติ ๑  คน
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ๕  คน
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ๓  คน
 ลูกจ้างประจ า ๑  คน

รวมบุคลากร ๒๔  คน



กราฟเปรียบเทียบผลทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(Ordinary National Educational Test : O-NET)ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยร้อยละ

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
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ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านค านวณ ความสามารถด้านเหตุผล เฉลี่ยรวม 3 ด้าน

ปีการศึกษา2560 ปีการศึกษา2561

กรำฟเปรียบเทียบผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Teast : NT)
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๓  ปีกำรศึกษำ  2560-2561



ผลงำนควำมส ำเร็จปี  ๒๕๖๑



ผลงำนควำมส ำเร็จปี  ๒๕๖๑



ผลงำนควำมส ำเร็จปี  ๒๕๖๑



ผลงำนควำมส ำเร็จปี  ๒๕๖๑



ผลงำนควำมส ำเร็จปี  ๒๕๖๑



1.โครงการประชารัฐ  บริษัท  ซีพีออล จ ากัด
1.1โครงการพัฒนาทักษะ  Active  Learning ของครู
1.2 โครงการเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้มีมูลค่า สู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
1.3 โครงการมัดคเุทศก์น้อยรักท้องถิ่น
๒.โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 
ภาคกลางตอนบนและมีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒนเ์ป็นพี่เลี้ยง

เครือข่ายความร่วมมือ



การแต่งกายระดับช้ันอนุบาล

ชั้นอนุบาล ๒ ชั้นอนุบาล ๓

วันจันทร์ ชุดนักเรียน(เอี๊ยมสีฟ้า) วันจันทร์ ชุดนักเรียน(เอี๊ยมสีชมพู)

วันอังคาร ชุดนักเรียน(เอ๊ียมสีฟ้า) วันอังคาร ชุดนักเรียน(เอ๊ียมสีชมพู)

วันพุธ ชุดนักเรียน(เอ๊ียมสีฟ้า) วันพุธ ชุดนักเรียน(เอ๊ียมสีชมพู)

วันพฤหัสบดี ชุดพละ วันพฤหัสบดี ชุดพละ

วันศุกร์ เส้ือวัฒนธรรม(เส้ือฟ้า) วันศุกร์ เส้ือวัฒนธรรม(เส้ือฟ้า)



ตารางการจัดกิจกรรม
เวลา กิจกรรม

07.30 น. - กิจกรรมเสริมปัญญายามเช้า (ผู้ปกครองจะต้องมาส่งนักเรียน

ก่อนเวลา 7.30 น.)

8.00 น. - กิจกรรมหน้าเสาธง

8.30 น. - กิจกรรมตรวจสุขภาพ/ออกก าลังกาย/ดื่มนม

9.00 – 11.00 น. - กิจกรรมการเรียนการสอน(ตามแผนการจัดประสบการณ์)

11.00 – 11.30 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน

11.30 – 14.00 น. - เด็กนอนพักกลางวัน

14.00 – 15.00 น. - ตื่นนอน รับประทานอาหารว่าง เรียนเพิ่มเติม กิจกรรม เกม

การศึกษา

15.00 น. - เลิกเรียน



ค่าใช้จ่ายนอกเหนือหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

1. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ 100 -

รวม 100 -



ระดับชั้นอนุบาลการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

 หนังสือเรยีน  ยืมเรยีน  (ท า MOU)
 ค่าอุปกรณก์ารเรียน  ๑๐๐  บาท/คน/ภาคเรียน
 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ๓๐๐  บาท/คน/ปี
 อาหารกลางวนั (ฟรี)



การแต่งกายระดับประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

วันจันทร์ ชุดนักเรียน

วันอังคาร ชุดนักเรียนหรือชุดพละ(ตามตารางเรียน)

วันพุธ ชุดลูกเสือ เนตรนารี

วันพฤหัสบดี ชุดนักเรียนหรือชุดพละ(ตามตารางเรียน)

วันศุกร์ เส้ือวัฒนธรรม(เส้ือฟ้า)



ตารางการจัดกิจกรรม ระดับประถมศึกษา

เวลา กิจกรรม

07.30 น. - กิจกรรมเสริมปัญญายามเช้า (ผู้ปกครองจะต้องมาส่งนักเรียน

ก่อนเวลา 7.30 น.)

8.00 น. - กิจกรรมหน้าเสาธง

8.30 – 11.00 น. - กิจกรรมการเรียนการสอน ชั่วโมงที่ 1-3

11.30 – 12.30 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 15.30 น. กิจกรรมการเรียนการสอน ชั่วโมงท่ี 4-6

15.30 น. - เลิกเรียน



ค่าใช้จ่ายนอกเหนือหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

1. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ 100 -

รวม 100 -



ระดับประถมศึกษาการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

 หนังสือเรยีน  ยืมเรยีน  (ท า MOU)
 ค่าอุปกรณก์ารเรียน  ๑๙๕  บาท/คน/ภาคเรยีน
 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ๓๖๐  บาท/คน/ปี
 อาหารกลางวนั (ฟรี)



หลักสูตรการศึกษา

 ระดับปฐมวยั  หลักสตูรการศกึษาปฐมวัย
พุทธศักราช  ๒๕๖๐
 ระดับประถมศกึษา  หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)



เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

“เครอืขา่ยผูป้กครองนักเรยีน” คณะบุคคลที่ประกอบขึ้นดว้ย 
คณะของผูป้กครองโรงเรยีนวดับางไกรนอก  ในแตล่ะชัน้เรยีน

ที่รวมตวัขึน้มาเพือ่รว่มกนัพฒันาโรงเรยีนและสนบัสนุน
การเรยีนการสอน



บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง
๑. ให้เดก็ของทา่นมเีครือ่งเรยีนอยา่งครบถ้วน
๒. ให้เดก็ของทา่นมาโรงเรยีนทกุวนั
๓. ให้เดก็ของทา่นมเีครือ่งแตง่กายครบชดุและถกูตอ้งตามระเบยีบของทางโรงเรยีน
๔. ดูแลความเรยีบรอ้ยของเดก็ของทา่นก่อนมาโรงเรยีน  ในเรือ่งเครือ่งแตง่กาย
อุปกรณก์ารเรยีน   ตลอดจนผมของนกัเรยีน 
๕. กวดขนัการเล่าเรยีนทางบา้น ตรวจและเซน็ชือ่ในสมดุการบา้น ดูแลการท างานและ

การบา้นของเดก็
๖. ให้เดก็รว่มกจิกรรมของทางโรงเรยีนตามโอกาส
๗. ให้เดก็ของทา่นปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัของทางโรงเรยีน
๘. ให้ความรว่มมือกบัครปูระจ าชัน้ ในการแกไ้ขดา้นปญัหาการเรยีนและความประพฤติ

ของเดก็



๙. หากเดก็มีโรคประจ าตวั  ควรแจง้ครปูระจ าชัน้เพือ่ทราบ
๑๐. ให้เดก็ของทา่นอยูใ่นระเบยีบวนิยัของโรงเรยีนและตามกฎขอ้บงัคบัของส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
๑๑. อบรมนกัเรยีนใหเ้ชือ่ฟงัคณุครทูกุทา่น
๑๒. ให้มาโรงเรยีนและกลับบา้นตรงเวลา
๑๓. เด็กทีก่ลับบา้นเอง ผู้ปกตรองตอ้งตกัเตอืนอยา่ซือ้อาหารตามรา้นรมิทาง เพราะไม่

สะอาดพอ
๑๔. ดูแลการท าการบา้นและงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  ให้เสรจ็ส่งตามเวลาทีก่ าหมด
๑๕. ติดตามผลการเรยีนของนกัเรยีนเปน็ระยะ ๆ จากสมดุรายงานและตอ้งใหค้วาม

ร่วมมือในการสอนซอ่มเสรมิของนกัเรยีนทีท่างโรงเรยีนจดัใหเ้มือ่ไดร้บัใบเตอืนการ
เรียนของนกัเรยีน

บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง



บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง
๑๖.   ตักเตอืนเดก็ไม่ใหม้าโรงเรยีนสาย  ควรใหม้าถงึโรงเรยีนกอ่น ๐๗.๓๐ น.ถ้ามา
โรงเรยีนหลังจากเคารพธงชาตแิลว้ถือวา่มาสาย
๑๗. โรงเรยีนจะมหีนงัสอืเชญิผูป้กครองเมือ่มปีญัหาเกีย่วขอ้งกับเดก็ของทา่นและตอ้งไป

ตามวนั  เวลาทีน่ดัหมายดว้ยตวัของทา่นเองทกุครัง้
๑๘. ไม่ใหน้กัเรยีนน าเงนิมาโรงเรยีนเกนิความจ าเปน็
๑๙. โรงเรยีนไมอ่นญุาตใหน้กัเรยีนใสข่องมคีา่มาโรงเรยีน
๒๐. การประชมุผูป้กครองเพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดแีละท าความเขา้ใจระหวา่ง

ผู้ปกครองกบัครโูรงเรยีนจะเชญิผูป้กครองของนกัเรยีนทกุคนมาประชมุภาคเรยีนละ ๑ 
ครั้ง หรือตามโอกาสอนัควร ดังนัน้โรงเรยีนจงึขอความรว่มมือจากทา่นผูป้กครองทกุ
ท่านมาประชมุตามก าหมดนดัหมายทกุครัง้ เพื่อประโยชนต์อ่การจดัทางการศกึษาบตุร
หลานของทา่น



ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน
ทรงผมนกัเรยีนชาย  ให้ตดัผมทรงนกัเรยีนและอนญุาตใหไ้วร้องทรงสูงเฉพาะนกัเรยีนชัน้
อนุบาล โดยมีขอ้ปฏิบตัดิงันี้
 ผมด้านหลังและผมดา้นขา้งใหอ้ยูแ่นวระดบัหางคิว้  โดยปรบัแตง่ผมใหเ้รยีบรอ้ย
 ผมด้านบนไวย้าว ไม่เกิน 3 เซนตเิมตร
 ห้ามซอย – ตกแตง่ ในลักษณะเปน็แฟชัน่
 ห้ามตกแตง่ส ี ผิดธรรมชาติ
ทรงผมนกัเรยีนหญงิ   ให้ตดัผมทรงนกัเรยีน  และอนญุาตใหไ้วผ้มยาวไดเ้ฉพาะนกัเรยีน
อนุบาล โดยมีขอ้ปฏิบตัดิงันี้
 รัดผมดว้ยยางรดัผม  หรือใชร้บิบิน้สีด า
 ห้ามซอย หรือดดัผม หรือตกแตง่ในลักษณะเปน็แฟชัน่
 ห้ามใชเ้ครือ่งประดบัตดิผมทกุชนดิใชไ้ดเ้ฉพาะกิบ๊หนบีสดี า
 ห้ามตกแตง่สผีมผดิธรรมชาติ



การติดต่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดบำงไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ)์

เลขที่ 134 หมู่ 3 ต.บำงขุนกอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี  โทร 02-9247008

เว็บไซต์  http://www.watbangkrainorkschool.ac.th

Facebook  :  https://www.facebook.com/bknork

http://www.watbangkrainorkschool.ac.th/



