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“อบอุน ปลอดภัย ไดความรู คูคุณธรรม” เปนคําขวัญของโรงเรียนทับทองตั้งแตเปดดําเนินการมา
ใน พ.ศ. 2514 จนถึงปจจุบัน เรายังคงยึดมั่นใหโรงเรียนเปนสถานที่อบอุน เสมือนบานหลังที่สองของเด็ก
เปนพื้นที่ปลอดภัยสําหรับการเรียนรู และพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณอยางมีคุณธรรม การพัฒนา
โรงเรียนยังคงเปนไปอยางตอเนื่องใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และสังคม แตไมวาการเดินทาง
จะเปนเชนไร โรงเรียนทับทองจะยังคงเปนบานที่ “อบอุน ปลอดภัย ไดความรู คูคุณธรรม” ใหกับเด็กๆ
ชาวทับทองเสมอ
  Vision & Mission

เด็กทับทองมีคุณสมบัติที่ดี พรอมจะเผชิญโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง เด็กทับทองรูจักตัวตน เคารพ
สังคมและผูอื่น โดยสามารถควบคุมอารมณไดเปนอยางดี เด็กทับทองสามารถคิดเปน ทํางานเปน เรียนรู
แกปญหา อยูกับคนอื่นไดเปนอยางดี และหาความสุขเปน โดยโรงเรียนมีภารกิจที่มุงมั่นในการสรางเด็ก
ทับทองใหมีความเปนพลเมืองโลก (Global Citizenship) คือ
1. มีจริยธรรมที่ดี (Morality)
2. เปนผูใฝเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learner)
3. ตัดสินใจอยางชาญฉลาด (Make the Best Decision)
4. คํานึงถึงประโยชนสวนรวม (Social Responsibility)
5. มีจิตสํานึกที่ดีตอสิ่งแวดลอม (Environmental Responsibility)
  

โรงเรียนทับทองจัดการเรียนการสอนภายใตมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยยึดหลักปรัชญา “การสรางความสมดุลทางวิชาการและกิจกรรม เพื่อนํา
นักเรียนสูความเปนเลิศ” โรงเรียนใหความสําคัญในเรื่องการดูแลเด็กเปนรายบุคคลและมีเปาหมายที่จะ
พัฒนาเด็กใหมีทักษะชีวิตที่ดีที่จะเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูเสมอ โดยไดนําหลักการสําคัญมาใช ดังนี้
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   (Global Citizenship)

หนึ่งในคุณสมบัติที่สําคัญของคนที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ตามที่ไดมีการประชุมหารือกัน
ใน World Economic Forum คือความเปนพลเมืองโลก (Global Citizenship) คนที่เปนพลเมืองโลก
จะสํานึกและเขาใจโลกโดยกวาง รูบทบาทและหนาที่ของตนในโลกนี้ โดยพลเมืองโลกที่ดีจะมีบทบาท
ในชุมชนของตนและทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อความสงบสุข ความยั่งยืน และเพิ่มโอกาสใหกับผูดอยโอกาส
กวาตนเปน ดังนั้นในระดับอนุบาลนี้ทางโรงเรียนทับทองจึงไดนําแนวความคิดของเกษตรในเมือง (Urban
Farming) มาจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเด็กอนุบาลตามหลักสูตรปฐมวัย
1.  EF (Executive Function)

 (Positive

Discipline)   Growth Mindset  

วิธีการสอนของโรงเรียนทับทองเพื่อใหหลักสูตรไดประสิทธิภาพมากที่สุด เราจึงมีเปาหมายที่
มุงพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions of the Brain (EF) ของเด็กใหแข็งแรง โดยใชการสราง
วินัยเชิงบวก ใหเด็กมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) โดยธรรมชาติการเติบโตของ
สมองแลว ปฐมวัยคือวัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาทักษะสมอง EF ในระดับอนุบาลทางโรงเรียนจึงเนน
การจัดประสบการณ เพื่อใหเด็กๆ ไดเรียนรูลงมือทํากิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเปนการกระตุนใหทักษะ
EF พัฒนาไดอยางเต็มที่ ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร ไดอธิบายไววา EF คือกระบวนการทางความคิด
(กระบวนการทํางานของสมอง) ที่ประมวลประสบการณในอดีต และสถานการณในปจจุบัน มาประเมิน
วิเคราะห ตัดสินใจ วางแผน ริเริ่มลงมือทํา ตรวจสอบตนเอง และแกไขปญหา ตลอดจนควบคุมอารมณ
บริหารเวลา จัดความสําคัญ กํากับตนเอง และมุงมั่นทํา จนบรรลุเปาหมายที่ตั้งใจไว ทางโรงเรียนจึงเนน
ใหคุณครูทุกคนใชคําพูดเชิงบวกกับเด็ก โดยนําหลักการสรางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) ของ
Dr. Katherine Kersey จากสหรัฐอเมริกามาใช และมีการอบรมหลักการนี้ใหแกผูปกครอง เพื่อทั้งที่บาน
และที่โรงเรียนจะไดใชแนวทางเดียวกัน ภายใตกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพื่อให
บรรลุเปาหมายในการพัฒนาทักษะสมอง EF ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนทับทองทุกคน
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2.   Life Long Learner

ดวยเทคโนโลยีมีพัฒนาการอยางกาวกระโดด ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในโลกใบนี้
ความเปนผูใฝเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learner) จึงเปนคุณสมบัติที่สําคัญที่จะตองสรางตั้งแตวัย
อนุบาล การจัดประสบการณในระดับอนุบาลของโรงเรียนทับทอง จึงเนนการเปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจ
คนหา เรียนรูสิ่งตางๆ อยางหลากหลาย เพื่อเปนการพัฒนาทักษะ EF โดยเฉพาะ ทักษะการกํากับตนเอง
และทักษะการตั้งเปาหมาย ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการเปนผูใฝเรียนรูตลอดชีวิต เปนพื้นฐานใหเด็กๆ
พรอมจะรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3.   Urban Farming & Smart School

กิจกรรมภายใตบริบทของ Urban Farming & Smart School จะเปดโอกาสใหเด็กไดพัฒนา
ทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 หลายอยาง ไมวาจะเปนทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น การแกปญหาที่
ซับซอน ความมุงมั่นในการทํางาน รูจักอดทน และพัฒนาความคิดสรางสรรค พรอมกับปูพื้นฐานทักษะ
ทาง IT ควบคูกันไป ภายใตโครงการตางๆ ที่โรงเรียนไดจัดขึ้น เชน
สรางความตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดลอมและประเภทของขยะ
บูรณาการศิลปะและคณิตศาสตรผานการนําวัสดุเหลือใช
     สรางความตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดลอมโดย
ผานความสําคัญของดินและนํ้า พัฒนาทักษะโดยการลงมือทํา
  สรางความตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดลอมและ
อาหารสะอาด โดยการสืบคนและลงมือปฏิบัติ ความสําคัญของอาหารสะอาด
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน


นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังไดรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการเขามาจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินพัฒนาการของเด็กดังนี้
Standardized English Examination

จัดการเรียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการณ ผานประสบการณตามวัยโดยเนนปูพื้นฐานการสื่อสาร
ที่จะนําไปสูการเรียนในระดับตอๆ ไป และวัดผลการใชภาษาอังกฤษ ที่ไดมาตรฐานระดับนานาชาติของ
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เพื่อวัดมาตรฐาน ความ
สามารถและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับอนุบาล 3 (First Step)
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Chinese

โรงเรียนรวมกับบริษัท True Digital Plus ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยเนนปู
พื้นฐานการสื่อสารที่จะนําไปสูการเรียนในระดับตอๆ ไป
Coding

ทางโรงเรียนรวมกับบริษัท True Digital Plus ในการจัดประสบการณใหนักเรียนไดมีพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะ ความรู และความคิดสรางสรรคในยุคดิจิตอล
 


คุณครูทุกคนในโรงเรียนทับทองมีวุฒิการศึกษาขั้นตํ่าปริญญาตรีทางการศึกษาและสวนใหญมี
ประสบการณทางการสอนการดูแลเด็กไมตํ่ากวา 10 ป โรงเรียนมีนโยบายจัดอบรมสงเสริมใหครูไดพัฒนา
ทักษะและวิธีการสอนอยางตอเนื่อง โดยไดสงครูเขาอบรมทั้งในประเทศและตางประเทศ


โรงเรียนทับทองมีครูตางชาติประจําที่โรงเรียน ครูตางชาติเปนสวนหนึ่งของทีมโรงเรียนทับทอง
ที่เนนใหเด็กไดเรียนรูและสื่อสารในภาษาที่สองอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟง พูด อานและเขียน และ
สามารถใชภาษาที่สองในการเรียนรูตอยอดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
 
Example : เปนแบบอยางที่ดี

มีความพยายามที่จะสรางและพัฒนาคน
Creativity : มีความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูเสมอ
Professional : มีความเปนครูมืออาชีพ
Human Relation : มีความเขาอกเขาใจในตัวนักเรียน เพื่อนรวมงาน และผูปกครอง
Personality : มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการดูแลเด็กวัยนั้นๆ
Good Listener : เปนผูฟงที่ดี
Attempt :
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“อบอุน ปลอดภัย ไดความรู คูคุณธรรม” เปนคําขวัญของโรงเรียนทับทองตั้งแตเปดดําเนินการมา
ใน พ.ศ. 2514 จนถึงปจจุบัน เรายังคงยึดมั่นใหโรงเรียนเปนสถานที่อบอุน เสมือนบานหลังที่สองของเด็ก
เปนพื้นที่ปลอดภัยสําหรับการเรียนรู และพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณอยางมีคุณธรรม การพัฒนา
โรงเรียนยังคงเปนไปอยางตอเนื่องใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และสังคม แตไมวาการเดินทาง
จะเปนเชนไร โรงเรียนทับทองจะยังคงเปนบานที่ “อบอุน ปลอดภัย ไดความรู คูคุณธรรม” ใหกับเด็กๆ
ชาวทับทองเสมอ
  Vision & Mission

เด็กทับทองมีคุณสมบัติที่ดี พรอมจะเผชิญโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง เด็กทับทองรูจักตัวตน เคารพ
สังคมและผูอื่น โดยสามารถควบคุมอารมณไดเปนอยางดี เด็กทับทองสามารถคิดเปน ทํางานเปน เรียนรู
แกปญหา อยูกับคนอื่นไดเปนอยางดี และหาความสุขเปน โดยโรงเรียนมีภารกิจที่มุงมั่นในการสรางเด็ก
ทับทองใหมีความเปนพลเมืองโลก (Global Citizenship) คือ
1. มีจริยธรรมที่ดี (Morality)
2. เปนผูใฝเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learner)
3. ตัดสินใจอยางชาญฉลาด (Make the Best Decision)
4. คํานึงถึงประโยชนสวนรวม (Social Responsibility)
5. มีจิตสํานึกที่ดีตอสิ่งแวดลอม (Environmental Responsibility)
  

โรงเรียนทับทองจัดการเรียนการสอนภายใตมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยยึดหลักปรัชญา “การสรางความสมดุลทางวิชาการและกิจกรรม เพื่อนํา
นักเรียนสูความเปนเลิศ” โรงเรียนใหความสําคัญในเรื่องการดูแลเด็กเปนรายบุคคลและมีเปาหมายที่จะ
พัฒนาเด็กใหมีทักษะชีวิตที่ดีที่จะเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูเสมอ โดยไดนําหลักการสําคัญมาใช ดังนี้
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  (Global Citizenship)

หนึ่งในคุณสมบัติที่สําคัญของคนที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ตามที่ไดมีการประชุมหารือกันใน
World Economic Forum คือความเปนพลเมืองโลก (Global Citizenship) คนที่เปนพลเมืองโลกจะ
สํานึกและเขาใจโลกโดยกวาง รูบทบาทและหนาที่ของตนในโลกนี้ โดยพลเมืองโลกที่ดีจะมีบทบาทในชุมชน
ของตนและทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อความสงบสุข ความยั่งยืน และเพิ่มโอกาสใหกับผูดอยโอกาสกวาตน
เปน ดังนั้นในระดับประถมศึกษานี้ทางโรงเรียนทับทอง จึงไดนําแนวความคิดของเกษตรในเมืองมาจัด
ประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรประถมศึกษา ใหเด็กไดเรียนรูเนื้อหาวิชาตางๆ ผานกิจกรรม
ภายใตแนวคิดเกษตรในเมือง มีจิตสํานึกในเรื่องของสิ่งแวดลอม ใชเทคโนโลยีมาประกอบการเรียน
การสอน รูจักใชเทคโนโลยีมาตอยอดความรูและพัฒนาทักษะของตนเองอยางมีความรับผิดชอบ และเปน
พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) อยางแทจริง โดยในการสรางเด็กใหมีความเปน Global Citizenship
นั้น ทางโรงเรียนมีแนวทางดังนี้
1.  EF (Executive Function)   (Positive
Discipline)   Growth Mindset 

วิธีการสอนของโรงเรียนทับทองเพื่อใหหลักสูตรไดประสิทธิภาพมากที่สุด เราจึงมีเปาหมายที่
มุงพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions of the Brain (EF) ของเด็กใหแข็งแรง โดยใชการสราง
วินัยเชิงบวก ใหเด็กมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) โดยธรรมชาติการเติบโตของ
สมองแลว ปฐมวัยคือวัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาทักษะสมอง EF ในระดับอนุบาลทางโรงเรียนจึงเนน
การจัดประสบการณ เพื่อใหเด็กๆ ไดเรียนรูลงมือทํากิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเปนการกระตุนใหทักษะ
EF พัฒนาไดอยางเต็มที่ ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร ไดอธิบายไววา EF คือกระบวนการทางความคิด
(กระบวนการทํางานของสมอง) ที่ประมวลประสบการณในอดีต และสถานการณในปจจุบัน มาประเมิน
วิเคราะห ตัดสินใจ วางแผน ริเริ่มลงมือทํา ตรวจสอบตนเอง และแกไขปญหา ตลอดจนควบคุมอารมณ
บริหารเวลา จัดความสําคัญ กํากับตนเอง และมุงมั่นทํา จนบรรลุเปาหมายที่ตั้งใจไว ทางโรงเรียนจึงเนน
ใหคุณครูทุกคนใชคําพูดเชิงบวกกับเด็ก โดยนําหลักการสรางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) ของ
Dr. Katherine Kersey จากสหรัฐอเมริกามาใช และมีการอบรมหลักการนี้ใหแกผูปกครอง เพื่อทั้งที่บาน
และที่โรงเรียนจะไดใชแนวทางเดียวกัน ภายใตกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพื่อให
บรรลุเปาหมายในการพัฒนาทักษะสมอง EF ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนทับทองทุกคน
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2.   Life Long Learner

ดวยเทคโนโลยีมีพัฒนาการอยางกาวกระโดด ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในโลกใบนี้
ความเปนผูใฝเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learner) จึงเปนคุณสมบัติที่สําคัญที่จะตองสรางตั้งแตวัย
อนุบาล การจัดประสบการณในระดับอนุบาลของโรงเรียนทับทอง จึงเนนการเปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจ
คนหา เรียนรูสิ่งตางๆ อยางหลากหลาย เพื่อเปนการพัฒนาทักษะ EF โดยเฉพาะ ทักษะการกํากับตนเอง
และทักษะการตั้งเปาหมาย ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการเปนผูใฝเรียนรูตลอดชีวิต เปนพื้นฐานใหเด็กๆ
พรอมจะรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3.    Urban Farming & Smart School

กิจกรรมภายใตบริบทของ Urban Farming & Smart School จะเปดโอกาสใหเด็กไดพัฒนา
ทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 หลายอยาง ไมวาจะเปนทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น การแกปญหา
ที่ซับซอน ความมุงมั่นในการทํางาน รูจักอดทน และพัฒนาความคิดสรางสรรค และทักษะทาง IT ควบคู
กันไป ภายใตโครงการตางที่โรงเรียนไดจัดขึ้น เชน
สรางความตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดลอมและประเภทของขยะ
บูรณาการศิลปะและคณิตศาสตรผานการนําวัสดุเหลือใช
   สรางความตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดลอมโดยผานความสําคัญ
ของดินและนํ้า พัฒนาทักษะโดยการลงมือทํา
  สรางความตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดลอมและ
อาหารสะอาด โดยการสืบคนและลงมือปฏิบัติ ความสําคัญของอาหารสะอาด
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
 

โครงการเหลานี้ไดมีการบูรณาการเขาสูบทเรียนในรูปแบบตางๆ เพื่อสอนและฝกลักษณะของ
ความเปนผูผลิต และผูประกอบการ โดยครูและนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในโครงการ มีการวางเปาหมาย
คิดวางแผน ลงมือทํา และติดตามผล ภายใตโครงการเหลานี้นักเรียนจะไดเรียนรูที่จะปฏิบัติการจริงรูจัก
สรางธุรกิจ ตั้งแตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า เปนการฝก Foundational Literacy & Competencies skills
เพื่อใหเกิดการเรียนรูแบบองครวม
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังไดรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการเขามาจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินพัฒนาการของเด็กดังนี้
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Mad Science

กลุ  ม ผู  เชี่ ย วชาญวิ ท ยาศาสตร ที่ ม าจั ด กิ จ กรรมการทดลองวิ ท ยาศาสตร ใ ห กั บ นั ก เรี ย นทั บ ทอง
เพื่อเสริมสรางทักษะการสังเกตและหลักการคิดอยางมีเหตุผล
Standardized English Examination

ขอสอบวัดผลภาษาอังกฤษ ที่ไดมาตรฐานระดับนานาชาติของ CEFR (Common European
Framework of Reference for Languages) ซึ่งโรงเรียนทับทองนํามาใหนักเรียนสอบ เพื่อวัดมาตรฐาน
ความสามารถและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน
Chinese

โรงเรียนรวมกับบริษัท True Digital Plus ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยเนนปู
พื้นฐานการสื่อสารที่จะนําไปสูการเรียนในระดับตอๆ ไป
Coding and Robotics

ทางโรงเรียนรวมกับบริษัท True Digital Plus ในการจัดประสบการณใหนักเรียนไดมีพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะ ความรู และความคิดสรางสรรคในยุคดิจิตอล
 


คุณครูทุกคนในโรงเรียนทับทองมีวุฒิการศึกษาขั้นตํ่าปริญญาตรีทางการศึกษาและสวนใหญมี
ประสบการณทางการสอนการดูแลเด็กไมตํ่ากวา 10 ป โรงเรียนมีนโยบายจัดอบรมสงเสริมใหครูไดพัฒนา
ทักษะและวิธีการสอนอยางตอเนื่อง โดยไดสงครูเขาอบรมทั้งในประเทศและตางประเทศ


โรงเรียนทับทองมีครูตางชาติประจําที่โรงเรียน ครูตางชาติเปนสวนหนึ่งของทีมโรงเรียนทับทอง
ที่เนนใหเด็กไดเรียนรูและสื่อสารในภาษาที่สองอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟง พูด อานและเขียน และ
สามารถใชภาษาที่สองในการเรียนรูตอยอดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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Example : เปนแบบอยางที่ดี

มีความพยายามที่จะสรางและพัฒนาคน
Creativity : มีความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูเสมอ
Professional : มีความเปนครูมืออาชีพ
Human Relation : มีความเขาอกเขาใจในตัวนักเรียน เพื่อนรวมงาน และผูปกครอง
Personality : มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการดูแลเด็กวัยนั้นๆ
Good Listener : เปนผูฟงที่ดี
Attempt :
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โรงเรี ย นทั บ ทองเป น โรงเรี ย นที่ เ ป ด โอกาสให บุ ค คลทุ ก คนได ส  ง ลู ก หลานมาเรี ย นที่ โรงเรี ย นอย า ง
เทาเทียมกัน โดยโรงเรียนจะทําการสัมภาษณผูปกครองอยางไมเปนทางการ เพื่อทําความเขาใจในหลัก
การพัฒนาเด็กของโรงเรียนและเพื่อสอบถามถึงความตองการในการพัฒนาบุตรหลานของทาน โดยโรงเรียน
จะเนนที่ความเขาใจใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับโรงเรียนเปนสําคัญ การสัมภาษณนี้จะเกิดขึ้นอยางไม
เปนทางการเมื่อผูปกครองไดเขามาเยี่ยมชมโรงเรียนพรอมบุตรหลานของทาน โดยคุณครูฝายวิชาการ
จะเปนผูทําการประเมินแลวจะแจงผลการรับสมัครใหทราบภายใน 5 วันทําการ


1. รับจํานวนจํากัดทุกหองเรียน รับนักเรียนชาย – หญิง (ไป - กลับ)
2. แบงเปน 2 ภาคเรียนใน 1 ปการศึกษา
3. เรียนวันจันทร – วันศุกร
ระดับอนุบาล เวลา 08.00 – 14.00 น.
ระดับประถมศึกษา เวลา 08.00 – 15.30 น.
4. อายุที่รับเขาเรียน
ระดับอนุบาล
ชั้นเตรียมอนุบาล รับเด็กอายุ 1 ป 6 เดือน – 2 ป
ชั้นอนุบาล 1 รับเด็กอายุ 3 ป
ชั้นอนุบาล 2 รับเด็กอายุ 4 ป
ชั้นอนุบาล 3 รับเด็กอายุ 5 ป
ระดับประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6, อายุตั้งแต 6 – 12 ป
  

1. รูปถายปจจุบันของนักเรียนและผูปกครอง (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส)
2. สูติบัตร (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส)
3. ทะเบียนบานนักเรียน บิดาและมารดา (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส)
4. บัตรประชาชนบิดา และมารดา (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส)
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1. ใบรับรองและหลักฐานการศึกษา (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส)
2. รูปถายปจจุบันของนักเรียนและผูปกครอง (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส)
3. สูติบัตร (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส)
4. ทะเบียนบานนักเรียน บิดาและมารดา (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส)
5. บัตรประชาชนบิดา และมารดา (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส)
 

1. คาเทอม ชําระปละ 2 ภาคเรียน
2. กิจกรรมตลอดหลักสูตร (ชําระครั้งเดียว)
3. คาเครื่องใชสวนตัว (ชําระครั้งเดียว)
4. คาเครื่องแบบนักเรียน
5. คาเอกสารการศึกษา
6. คารถโรงเรียน (หากใชบริการ)
ตลอด 50 ปที่ผานมา โรงเรียนทับทองมุงสรางความสมดุลทางวิชาการและกิจกรรมเพื่อใหนักเรียน
ที่จบจากโรงเรียนทับทองประสบความสําเร็จ ไมวาจะเรียนตอในหลักสูตรใด โดยไดสรางหลักสูตร วิธี
การสอน จากการผสมผสานทางดานภาษา วิชาการ และการทํากิจกรรมอยางลงตัวเหมาะสมกับเด็ก
ในศตวรรษที่ 21 ที่จะตองมีความรอบรูและมีทักษะพรอมที่จะปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ในอนาคต
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