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    เด็กทับทองมีคุณสมบัติท่ีดี พรอมจะเผชิญโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูง เด็กทับทองรูจักตัวตน เคารพ

สังคมและผูอ่ืน โดยสามารถควบคุมอารมณไดเปนอยางดี เด็กทับทองสามารถคิดเปน ทํางานเปน เรียนรู 

แกปญหา อยูกับคนอ่ืนไดเปนอยางดี และหาความสุขเปน โดยโรงเรียนมีภารกิจท่ีมุงม่ันในการสรางเด็ก

ทับทองใหมีความเปนพลเมืองโลก (Global Citizenship) คือ

    1. มีจริยธรรมท่ีดี (Morality)

    2. เปนผูใฝเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learner)

    3. ตัดสินใจอยางชาญฉลาด (Make the Best Decision)

    4. คํานึงถึงประโยชนสวนรวม (Social Responsibility)

    5. มีจิตสํานึกท่ีดีตอส่ิงแวดลอม (Environmental Responsibility)

������������������ Vision & Mission

    “อบอุน ปลอดภัย  ไดความรู คูคุณธรรม” เปนคําขวัญของโรงเรียนทับทองต้ังแตเปดดําเนินการมา

ใน พ.ศ. 2514 จนถึงปจจุบัน เรายังคงยึดม่ันใหโรงเรียนเปนสถานท่ีอบอุน เสมือนบานหลังท่ีสองของเด็ก 

เปนพ้ืนท่ีปลอดภัยสําหรับการเรียนรู และพัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณอยางมีคุณธรรม การพัฒนา

โรงเรียนยังคงเปนไปอยางตอเน่ืองใหทันกับการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ และสังคม แตไมวาการเดินทาง

จะเปนเชนไร โรงเรียนทับทองจะยังคงเปนบานท่ี “อบอุน ปลอดภัย ไดความรู คูคุณธรรม” ใหกับเด็กๆ 

ชาวทับทองเสมอ

����� ���
��� ��...

    โรงเรียนทับทองจัดการเรียนการสอนภายใตมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยยึดหลักปรัชญา “การสรางความสมดุลทางวิชาการและกิจกรรม เพ่ือนํา

นักเรียนสูความเปนเลิศ” โรงเรียนใหความสําคัญในเร่ืองการดูแลเด็กเปนรายบุคคลและมีเปาหมายท่ีจะ

พัฒนาเด็กใหมีทักษะชีวิตท่ีดีท่ีจะเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อยูเสมอ โดยไดนําหลักการสําคัญมาใช ดังน้ี

�����	�������������� 

����������������	��������
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������	���������������� �� (Global Citizenship)

1. ������������� EF (Executive Function)  	��������������������� (Positive 
    Discipline)  ������� ���� Growth Mindset ��� �������������

         หน่ึงในคุณสมบัติท่ีสําคัญของคนท่ีมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 ตามท่ีไดมีการประชุมหารือกัน

ใน World Economic Forum คือความเปนพลเมืองโลก (Global Citizenship) คนท่ีเปนพลเมืองโลก

จะสํานึกและเขาใจโลกโดยกวาง รูบทบาทและหนาท่ีของตนในโลกน้ี โดยพลเมืองโลกท่ีดีจะมีบทบาท

ในชุมชนของตนและทํางานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือความสงบสุข ความยั่งยืน    และเพ่ิมโอกาสใหกับผูดอยโอกาส

กวาตนเปน    ดังน้ันในระดับอนุบาลน้ีทางโรงเรียนทับทองจึงไดนําแนวความคิดของเกษตรในเมือง (Urban 

Farming) มาจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของเด็กอนุบาลตามหลักสูตรปฐมวัย 

         วิธีการสอนของโรงเรียนทับทองเพ่ือใหหลักสูตรไดประสิทธิภาพมากท่ีสุด เราจึงมีเปาหมายท่ี

มุงพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions of the Brain (EF) ของเด็กใหแข็งแรง โดยใชการสราง

วินัยเชิงบวก ใหเด็กมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) โดยธรรมชาติการเติบโตของ

สมองแลว ปฐมวัยคือวัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาทักษะสมอง EF ในระดับอนุบาลทางโรงเรียนจึงเนน

การจัดประสบการณ เพ่ือใหเด็กๆ ไดเรียนรูลงมือทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือเปนการกระตุนใหทักษะ 

EF พัฒนาไดอยางเต็มท่ี ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร ไดอธิบายไววา EF คือกระบวนการทางความคิด 

(กระบวนการทํางานของสมอง) ท่ีประมวลประสบการณในอดีต และสถานการณในปจจุบัน มาประเมิน 

วิเคราะห ตัดสินใจ วางแผน ริเร่ิมลงมือทํา ตรวจสอบตนเอง และแกไขปญหา ตลอดจนควบคุมอารมณ 

บริหารเวลา จัดความสําคัญ กํากับตนเอง และมุงม่ันทํา จนบรรลุเปาหมายท่ีต้ังใจไว ทางโรงเรียนจึงเนน

ใหคุณครูทุกคนใชคําพูดเชิงบวกกับเด็ก โดยนําหลักการสรางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) ของ 

Dr. Katherine Kersey จากสหรัฐอเมริกามาใช และมีการอบรมหลักการน้ีใหแกผูปกครอง  เพ่ือท้ังท่ีบาน

และท่ีโรงเรียนจะไดใชแนวทางเดียวกัน ภายใตกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพ่ือให

บรรลุเปาหมายในการพัฒนาทักษะสมอง EF ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนทับทองทุกคน

����������������	��������
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2.  �������� �������� Life Long Learner

         ดวยเทคโนโลยีมีพัฒนาการอยางกาวกระโดด ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงมากมายในโลกใบน้ี 

ความเปนผูใฝเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learner) จึงเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีจะตองสรางต้ังแตวัย

อนุบาล  การจัดประสบการณในระดับอนุบาลของโรงเรียนทับทอง  จึงเนนการเปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจ 

คนหา เรียนรูส่ิงตางๆ อยางหลากหลาย เพ่ือเปนการพัฒนาทักษะ EF โดยเฉพาะ ทักษะการกํากับตนเอง 

และทักษะการต้ังเปาหมาย ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญของการเปนผูใฝเรียนรูตลอดชีวิต เปนพ้ืนฐานใหเด็กๆ 

พรอมจะรับมือและปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

3.  ��	������������������������ Urban Farming & Smart School

         กิจกรรมภายใตบริบทของ Urban Farming & Smart School จะเปดโอกาสใหเด็กไดพัฒนา

ทักษะท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี 21 หลายอยาง ไมวาจะเปนทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน การแกปญหาท่ี

ซับซอน ความมุงม่ันในการทํางาน รูจักอดทน และพัฒนาความคิดสรางสรรค พรอมกับปูพ้ืนฐานทักษะ

ทาง IT ควบคูกันไป ภายใตโครงการตางๆ ท่ีโรงเรียนไดจัดข้ึน เชน

         นอกจากน้ีทางโรงเรียนยังไดรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการเขามาจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินพัฒนาการของเด็กดังน้ี

 ������������  สรางความตระหนักถึงเร่ืองส่ิงแวดลอมและประเภทของขยะ 

บูรณาการศิลปะและคณิตศาสตรผานการนําวัสดุเหลือใช

 ��������������������������	������ สรางความตระหนักถึงเร่ืองส่ิงแวดลอมโดย

ผานความสําคัญของดินและน้ํา พัฒนาทักษะโดยการลงมือทํา

 ��������
���������������������	 สรางความตระหนักถึงเร่ืองส่ิงแวดลอมและ

อาหารสะอาด  โดยการสืบคนและลงมือปฏิบัติ ความสําคัญของอาหารสะอาด 

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน

           Standardized English Examination
         จัดการเรียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการณ ผานประสบการณตามวัยโดยเนนปูพ้ืนฐานการส่ือสาร

ท่ีจะนําไปสูการเรียนในระดับตอๆ ไป และวัดผลการใชภาษาอังกฤษ ท่ีไดมาตรฐานระดับนานาชาติของ 

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เพ่ือวัดมาตรฐาน ความ

สามารถและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับอนุบาล 3 (First Step)
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�������������������
         คุณครูทุกคนในโรงเรียนทับทองมีวุฒิการศึกษาข้ันต่ําปริญญาตรีทางการศึกษาและสวนใหญมี

ประสบการณทางการสอนการดูแลเด็กไมต่ํากวา 10 ป โรงเรียนมีนโยบายจัดอบรมสงเสริมใหครูไดพัฒนา

ทักษะและวิธีการสอนอยางตอเน่ือง โดยไดสงครูเขาอบรมท้ังในประเทศและตางประเทศ

��
��������   
         โรงเรียนทับทองมีครูตางชาติประจําท่ีโรงเรียน ครูตางชาติเปนสวนหน่ึงของทีมโรงเรียนทับทอง

ท่ีเนนใหเด็กไดเรียนรูและส่ือสารในภาษาท่ีสองอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการฟง พูด อานและเขียน และ

สามารถใชภาษาท่ีสองในการเรียนรูตอยอดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

           Chinese
         โรงเรียนรวมกับบริษัท True Digital Plus ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  โดยเนนปู

พ้ืนฐานการส่ือสารท่ีจะนําไปสูการเรียนในระดับตอๆ ไป

            Coding 
          ทางโรงเรียนรวมกับบริษัท True Digital Plus ในการจัดประสบการณใหนักเรียนไดมีพ้ืนฐาน

ทางเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะ ความรู และความคิดสรางสรรคในยุคดิจิตอล

������������������
 �������������
           Example : เปนแบบอยางท่ีดี

         Attempt : มีความพยายามท่ีจะสรางและพัฒนาคน

         Creativity : มีความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูเสมอ

         Professional : มีความเปนครูมืออาชีพ

         Human Relation : มีความเขาอกเขาใจในตัวนักเรียน เพ่ือนรวมงาน และผูปกครอง

         Personality : มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการดูแลเด็กวัยน้ันๆ

         Good Listener : เปนผูฟงท่ีดี
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    เด็กทับทองมีคุณสมบัติท่ีดี พรอมจะเผชิญโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูง เด็กทับทองรูจักตัวตน เคารพ

สังคมและผูอ่ืน โดยสามารถควบคุมอารมณไดเปนอยางดี เด็กทับทองสามารถคิดเปน ทํางานเปน เรียนรู 

แกปญหา อยูกับคนอ่ืนไดเปนอยางดี และหาความสุขเปน โดยโรงเรียนมีภารกิจท่ีมุงม่ันในการสรางเด็ก

ทับทองใหมีความเปนพลเมืองโลก (Global Citizenship) คือ

    1. มีจริยธรรมท่ีดี (Morality)

    2. เปนผูใฝเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learner)

    3. ตัดสินใจอยางชาญฉลาด (Make the Best Decision)

    4. คํานึงถึงประโยชนสวนรวม (Social Responsibility)

    5. มีจิตสํานึกท่ีดีตอส่ิงแวดลอม (Environmental Responsibility)

������������������ Vision & Mission

    “อบอุน ปลอดภัย  ไดความรู คูคุณธรรม” เปนคําขวัญของโรงเรียนทับทองต้ังแตเปดดําเนินการมา

ใน พ.ศ. 2514 จนถึงปจจุบัน เรายังคงยึดม่ันใหโรงเรียนเปนสถานท่ีอบอุน เสมือนบานหลังท่ีสองของเด็ก 

เปนพ้ืนท่ีปลอดภัยสําหรับการเรียนรู และพัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณอยางมีคุณธรรม การพัฒนา

โรงเรียนยังคงเปนไปอยางตอเน่ืองใหทันกับการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ และสังคม แตไมวาการเดินทาง

จะเปนเชนไร โรงเรียนทับทองจะยังคงเปนบานท่ี “อบอุน ปลอดภัย ไดความรู คูคุณธรรม” ใหกับเด็กๆ 

ชาวทับทองเสมอ

����� ���
��� ��...

    โรงเรียนทับทองจัดการเรียนการสอนภายใตมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยยึดหลักปรัชญา “การสรางความสมดุลทางวิชาการและกิจกรรม เพ่ือนํา

นักเรียนสูความเปนเลิศ” โรงเรียนใหความสําคัญในเร่ืองการดูแลเด็กเปนรายบุคคลและมีเปาหมายท่ีจะ

พัฒนาเด็กใหมีทักษะชีวิตท่ีดีท่ีจะเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อยูเสมอ โดยไดนําหลักการสําคัญมาใช ดังน้ี

�����	�������������� 

����������������	������������
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������	������� ���������� (Global Citizenship)

1. ������������� EF (Executive Function) �	��������������������� (Positive 
    Discipline)  ������� ���� Growth Mindset �����������������

         หน่ึงในคุณสมบัติท่ีสําคัญของคนท่ีมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 ตามท่ีไดมีการประชุมหารือกันใน 

World Economic Forum คือความเปนพลเมืองโลก (Global Citizenship) คนท่ีเปนพลเมืองโลกจะ

สํานึกและเขาใจโลกโดยกวาง รูบทบาทและหนาท่ีของตนในโลกน้ี   โดยพลเมืองโลกท่ีดีจะมีบทบาทในชุมชน

ของตนและทํางานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือความสงบสุข  ความยั่งยืน และเพ่ิมโอกาสใหกับผูดอยโอกาสกวาตน

เปน ดังน้ันในระดับประถมศึกษาน้ีทางโรงเรียนทับทอง จึงไดนําแนวความคิดของเกษตรในเมืองมาจัด

ประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรประถมศึกษา  ใหเด็กไดเรียนรูเน้ือหาวิชาตางๆ ผานกิจกรรม

ภายใตแนวคิดเกษตรในเมือง มีจิตสํานึกในเร่ืองของส่ิงแวดลอม ใชเทคโนโลยีมาประกอบการเรียน

การสอน รูจักใชเทคโนโลยีมาตอยอดความรูและพัฒนาทักษะของตนเองอยางมีความรับผิดชอบ   และเปน

พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) อยางแทจริง โดยในการสรางเด็กใหมีความเปน Global Citizenship 

น้ัน ทางโรงเรียนมีแนวทางดังน้ี

         วิธีการสอนของโรงเรียนทับทองเพ่ือใหหลักสูตรไดประสิทธิภาพมากท่ีสุด เราจึงมีเปาหมายท่ี

มุงพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions of the Brain (EF) ของเด็กใหแข็งแรง โดยใชการสราง

วินัยเชิงบวก ใหเด็กมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) โดยธรรมชาติการเติบโตของ

สมองแลว ปฐมวัยคือวัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาทักษะสมอง EF ในระดับอนุบาลทางโรงเรียนจึงเนน

การจัดประสบการณ เพ่ือใหเด็กๆ ไดเรียนรูลงมือทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือเปนการกระตุนใหทักษะ 

EF พัฒนาไดอยางเต็มท่ี ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร ไดอธิบายไววา EF คือกระบวนการทางความคิด 

(กระบวนการทํางานของสมอง) ท่ีประมวลประสบการณในอดีต และสถานการณในปจจุบัน มาประเมิน 

วิเคราะห ตัดสินใจ วางแผน ริเร่ิมลงมือทํา ตรวจสอบตนเอง และแกไขปญหา ตลอดจนควบคุมอารมณ 

บริหารเวลา จัดความสําคัญ กํากับตนเอง และมุงม่ันทํา จนบรรลุเปาหมายท่ีต้ังใจไว ทางโรงเรียนจึงเนน

ใหคุณครูทุกคนใชคําพูดเชิงบวกกับเด็ก โดยนําหลักการสรางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) ของ 

Dr. Katherine Kersey จากสหรัฐอเมริกามาใช และมีการอบรมหลักการน้ีใหแกผูปกครอง  เพ่ือท้ังท่ีบาน

และท่ีโรงเรียนจะไดใชแนวทางเดียวกัน ภายใตกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพ่ือให

บรรลุเปาหมายในการพัฒนาทักษะสมอง EF ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนทับทองทุกคน

����������������	������������
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2. �������� ������ � Life Long Learner

         ดวยเทคโนโลยีมีพัฒนาการอยางกาวกระโดด ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงมากมายในโลกใบน้ี 

ความเปนผูใฝเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learner) จึงเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีจะตองสรางต้ังแตวัย

อนุบาล  การจัดประสบการณในระดับอนุบาลของโรงเรียนทับทอง  จึงเนนการเปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจ 

คนหา เรียนรูส่ิงตางๆ อยางหลากหลาย เพ่ือเปนการพัฒนาทักษะ EF โดยเฉพาะ ทักษะการกํากับตนเอง 

และทักษะการต้ังเปาหมาย ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญของการเปนผูใฝเรียนรูตลอดชีวิต เปนพ้ืนฐานใหเด็กๆ 

พรอมจะรับมือและปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

3.  ��	������������������������ Urban Farming & Smart School

         กิจกรรมภายใตบริบทของ Urban Farming & Smart School จะเปดโอกาสใหเด็กไดพัฒนา

ทักษะท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี 21 หลายอยาง  ไมวาจะเปนทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน การแกปญหา

ท่ีซับซอน ความมุงม่ันในการทํางาน รูจักอดทน และพัฒนาความคิดสรางสรรค และทักษะทาง IT ควบคู

กันไป ภายใตโครงการตางท่ีโรงเรียนไดจัดข้ึน เชน

         โครงการเหลาน้ีไดมีการบูรณาการเขาสูบทเรียนในรูปแบบตางๆ เพ่ือสอนและฝกลักษณะของ

ความเปนผูผลิต และผูประกอบการ โดยครูและนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในโครงการ มีการวางเปาหมาย 

คิดวางแผน ลงมือทํา และติดตามผล ภายใตโครงการเหลาน้ีนักเรียนจะไดเรียนรูท่ีจะปฏิบัติการจริงรูจัก

สรางธุรกิจ ต้ังแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา เปนการฝก Foundational Literacy & Competencies skills 

เพ่ือใหเกิดการเรียนรูแบบองครวม

         นอกจากน้ีทางโรงเรียนยังไดรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการเขามาจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินพัฒนาการของเด็กดังน้ี

�������������  สรางความตระหนักถึงเร่ืองส่ิงแวดลอมและประเภทของขยะ 

บูรณาการศิลปะและคณิตศาสตรผานการนําวัสดุเหลือใช

������������������ สรางความตระหนักถึงเร่ืองส่ิงแวดลอมโดยผานความสําคัญ

ของดินและน้ํา พัฒนาทักษะโดยการลงมือทํา

���������
��������������������	 สรางความตระหนักถึงเร่ืองส่ิงแวดลอมและ

อาหารสะอาด โดยการสืบคนและลงมือปฏิบัติ ความสําคัญของอาหารสะอาด 

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน
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           Mad Science         
         กลุมผูเช่ียวชาญวิทยาศาสตรท่ีมาจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตรใหกับนักเรียนทับทอง 

เพ่ือเสริมสรางทักษะการสังเกตและหลักการคิดอยางมีเหตุผล

           Standardized English Examination
         ขอสอบวัดผลภาษาอังกฤษ ท่ีไดมาตรฐานระดับนานาชาติของ CEFR (Common European 

Framework of Reference for Languages) ซ่ึงโรงเรียนทับทองนํามาใหนักเรียนสอบ  เพ่ือวัดมาตรฐาน 

ความสามารถและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน

           Chinese
         โรงเรียนรวมกับบริษัท True Digital Plus ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  โดยเนนปู

พ้ืนฐานการส่ือสารท่ีจะนําไปสูการเรียนในระดับตอๆ ไป

            Coding and Robotics   
          ทางโรงเรียนรวมกับบริษัท True Digital Plus ในการจัดประสบการณใหนักเรียนไดมีพ้ืนฐาน

ทางเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะ ความรู และความคิดสรางสรรคในยุคดิจิตอล

�����
�����������������

��������������������
         คุณครูทุกคนในโรงเรียนทับทองมีวุฒิการศึกษาข้ันต่ําปริญญาตรีทางการศึกษาและสวนใหญมี

ประสบการณทางการสอนการดูแลเด็กไมต่ํากวา 10 ป โรงเรียนมีนโยบายจัดอบรมสงเสริมใหครูไดพัฒนา

ทักษะและวิธีการสอนอยางตอเน่ือง โดยไดสงครูเขาอบรมท้ังในประเทศและตางประเทศ

��
��������   
         โรงเรียนทับทองมีครูตางชาติประจําท่ีโรงเรียน ครูตางชาติเปนสวนหน่ึงของทีมโรงเรียนทับทอง

ท่ีเนนใหเด็กไดเรียนรูและส่ือสารในภาษาท่ีสองอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการฟง พูด อานและเขียน และ

สามารถใชภาษาท่ีสองในการเรียนรูตอยอดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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������������������
��������������
           Example : เปนแบบอยางท่ีดี

         Attempt : มีความพยายามท่ีจะสรางและพัฒนาคน

         Creativity : มีความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูเสมอ

         Professional : มีความเปนครูมืออาชีพ

         Human Relation : มีความเขาอกเขาใจในตัวนักเรียน เพ่ือนรวมงาน และผูปกครอง

         Personality : มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการดูแลเด็กวัยน้ันๆ

         Good Listener : เปนผูฟงท่ีดี
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    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. อายุท่ีรับเขาเรียน
                  ระดับอนุบาล
                    ช้ันเตรียมอนุบาล รับเด็กอายุ 1 ป 6 เดือน – 2 ป
                    ช้ันอนุบาล 1 รับเด็กอายุ 3 ป
                    ช้ันอนุบาล 2 รับเด็กอายุ 4 ป
                      ช้ันอนุบาล 3 รับเด็กอายุ 5 ป
                  ระดับประถมศึกษา
                  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6, อายุต้ังแต 6 – 12 ป

��������������

    โรงเรียนทับทองเปนโรงเรียนท่ีเปดโอกาสใหบุคคลทุกคนไดสงลูกหลานมาเรียนท่ีโรงเรียนอยาง
เทาเทียมกัน  โดยโรงเรียนจะทําการสัมภาษณผูปกครองอยางไมเปนทางการ เพ่ือทําความเขาใจในหลัก
การพัฒนาเด็กของโรงเรียนและเพ่ือสอบถามถึงความตองการในการพัฒนาบุตรหลานของทาน โดยโรงเรียน
จะเนนท่ีความเขาใจใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับโรงเรียนเปนสําคัญ การสัมภาษณน้ีจะเกิดข้ึนอยางไม
เปนทางการเม่ือผูปกครองไดเขามาเยี่ยมชมโรงเรียนพรอมบุตรหลานของทาน     โดยคุณครูฝายวิชาการ
จะเปนผูทําการประเมินแลวจะแจงผลการรับสมัครใหทราบภายใน 5 วันทําการ

��������������������������������

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


	������������� ���������	
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    ตลอด  50 ปท่ีผานมา โรงเรียนทับทองมุงสรางความสมดุลทางวิชาการและกิจกรรมเพ่ือใหนักเรียน
ท่ีจบจากโรงเรียนทับทองประสบความสําเร็จ ไมวาจะเรียนตอในหลักสูตรใด โดยไดสรางหลักสูตร วิธี
การสอน จากการผสมผสานทางดานภาษา วิชาการ และการทํากิจกรรมอยางลงตัวเหมาะสมกับเด็ก
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะตองมีความรอบรูและมีทักษะพรอมท่ีจะปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงตางๆ 
ในอนาคต

    1. คาเทอม ชําระปละ 2 ภาคเรียน
    2. กิจกรรมตลอดหลักสูตร (ชําระคร้ังเดียว)
    3. คาเคร่ืองใชสวนตัว (ชําระคร้ังเดียว)
    4. คาเคร่ืองแบบนักเรียน
    5. คาเอกสารการศึกษา
    6. คารถโรงเรียน (หากใชบริการ)
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    1. ใบรับรองและหลักฐานการศึกษา (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส)
    2. รูปถายปจจุบันของนักเรียนและผูปกครอง (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส)
    3. สูติบัตร (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส)
    4. ทะเบียนบานนักเรียน บิดาและมารดา (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส)
    5. บัตรประชาชนบิดา และมารดา (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส)
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