
 
 

ระเบียบการสถานรับเลีย้งเดก็บ้านสันติสุข 

สถานรับเล้ียงเดก็บา้นสนัติสุขดาํเนินงานภายใตก้ารดูแลของมูลนิธิสนัติสุข 

 

สถานรับเล้ียงเดก็บา้นสนัติสุข ใชห้ลกัสูตรคริสเตียน มอนเตสซอร่ี แบบประยกุต ์ 

(Practical Christian Montessori Program) โดยใชห้ลกัสูตร GB & YMB รุ่นจ๋ิว ( Pre Junior )  

วิชาเหรียญ “ครอบครัวของพระเจา้” ร่วมกบัพ้ีนฐานการทรงสร้างและผูเ้ล้ียงท่ีดี  

ซ่ึงเป็นของขวญั จาก อาจารยแ์มร่ี ลอส บาร์นอส ( Mrs. Mary Los Banos )  

เดอะชิลเดรนเฮา้ท ์ฮาวาย ( The Children’s House, Hawaii). 

เอกลกัษณ์ 

ดูแลเอาใจใส่ ใหค้วามรัก ความอบอุ่น อยา่งใกลชิ้ด 

อตัลกัษณ์ 
พฒันาการเด่น เนน้มารยาท 

พนัธกจิ 
1. มุ่งเนน้ใหเ้ดก็ มีความประพฤติดี มีวาจาสุภาพไพเราะ 
2. มุ่งเนน้ใหเ้ดก็ มีความซ่ือสตัย ์มีกิริยามารยาทท่ีดีงาม 
3. มุ่งเนน้ใหเ้ดก็ มีความรัก ความเมตตากรุณา รู้จกัการให ้และการรับ 
4. มุ่งเนน้ใหเ้ดก็ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และห่างไกลจากยาเสพติด 

 

 



สถานรับเล้ียงเดก็บา้นสนัติสุข เตรียมความพร้อมใหก้บัเดก็ๆ หลกัสูตรคริสเตียน มอนเตสซอร่ี 
แบบประยกุต ์ซ่ึงเพียบพร้อมทั้งดา้นวิชาการความรู้ จริยธรรม และคุณธรรม สาํหรับเดก็ๆ ท่ีอยู่
ในวยั 2 ขวบ 6 เดือน - 6 ปี ใหไ้ดรั้บการพฒันาทั้งทางดา้นวิชาการความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์ 
ความมีระเบียบวินยั และการพฒันาทั้งทางดา้นอารมณ์ สงัคมและจิตใจ อนัเป็นรากฐานสาํคญัท่ี
จะช่วยใหเ้ด็กเติบโตอยา่งมีคุณภาพ 

การรับสมัคร 

** ระดบัอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563 ** 

( สาํหรับนอ้งๆ ท่ีเกิดระหวา่งวนัท่ี 17 พค. 59 ถึง วนัท่ี 16 พค. 60 ) 

เปิดรับสมคัรตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี  

( สาํหรับปีการศึกษา ปี 2563 เปิดรับสมคัรตั้งแต่เดือน มกราคม - 30 มิถุนายน 2563 นะคะ ) 

 

เอกสารท่ีใช้ในการสมัคร 

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของบิดาหรือมารดา 1 ฉบบั 

2. สาํเนาทะเบียนบา้นเดก็ 1 ฉบบั 

3. สาํเนาสูติบตัรเดก็ 1 ฉบบั (ใบเกิด) 

4. รูปถ่ายเดก็ ขนาด 1 น้ิว จาํนวน 4 ใบ (ไม่ตอ้งใส่เคร่ืองแบบ) 

5. หลกัฐานการเปล่ียน ช่ือ – สกลุ (ถา้มี) 

**หมายเหตุ** ตอ้งพาเด็กมาดว้ยในวนัท่ียืน่ใบสมคัร ลงทะเบียน 

2. เคร่ืองแบบนักเรียน 

ชาย  เส้ือคอปกฮาวาย เอวจัม๊ สีขาว  /กางเกงเอวยดืสีแดง/ รองเทา้หนงัสีดาํ 

หญิง เส้ือคอบวั เอวปล่อยสีขาว ติดกระดุมสีขาวรอบเอว 4 เมด็ /กระโปรงจีบรอบตวัสีแดง     
เจาะรังดุม 4 จุด รอบตวั 

ท้ังชายและหญิง   รองเทา้หนงัสีดาํ /รองเทา้พละผา้ใบสีขาว 
การปักช่ือ อกัษรยอ่ของสถานรับเล้ียงเดก็และช่ือของนกัเรียน ใชด้า้ยสีแดงปักใหอ้กัษรยอ่       
บ.ส.ส. อยูท่างดา้นขวามือ  ช่ือเดก็อยูบ่นกระเป๋าดา้นซา้ยมือ 
 



สถานรับเล้ียงเดก็บา้นสนัติสุข 

 
เคร่ืองแบบนกัเรียน 

 

 



 
3. ของใช้สําหรับเดก็ 

1.ชุดสาํรองในกระเป๋า ใชส้าํหรับเปล่ียนเม่ือเดก็ทาํเป้ือน ควรติดไวใ้นกระเป๋าทุกวนั 

2. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แกว้นํ้า แป้ง ผา้เช็ดตวัผนืเลก็ ท่ีนอน นาํมาใหค้รูประจาํชั้นในวนัแรกของการ
เปิดเทอม 

ควรติดช่ือเดก็ท่ีของทุกช้ินใหช้ดัเจน เพ่ือป้องกนัการสบัเปล่ียนกบัเดก็คนอ่ืน 

หมายเหตุ  ของเล่นหรือของมีค่า ไม่อนุญาตใหน้าํมา และทางสถานรับเล้ียงเดก็จะไม่รับผดิชอบใดๆ 

ในกรณีท่ีเกิดการเสียหายหรือสูญหาย 
 

4. การลากจิ ลาป่วย 

- หากเดก็ไม่สามารถมาเรียนไดใ้นทุกกรณี  เช่นไปธุระ ป่วย  ผูป้กครองตอ้งแจง้ใหค้รูประจาํชั้นทราบ 

- หากเดก็ป่วย ผูป้กครองตอ้งดูแลเอง ไม่ควรพามาเขา้ชั้นเรียน 

เพ่ือไม่ใหเ้ป็นการรบกวนหรือแพร่กระจายเช้ือโรคไปสู่เดก็คนอ่ืน 
 

5.การทําประกนัอุบัติเหตุ  

- เดก็จะไดรั้บการคุม้ครองอุบติัเหตุ โดยผูป้กครองตอ้งเสียค่าเบ้ียประกนั 150 บาท/ปี 

- ใหก้ารคุม้ครองรักษาเม่ือไดรั้บอุบติัเหตุคร้ังละไม่เกิน 3,000 บาท โดยจ่ายตามใบเสร็จรับเงิน และ
ใบรับรองแพทย ์

-กรณีเดก็เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะไดรั้บค่าสินไหม 30,000 บาท/คน 

ผูป้กครองสามารถนาํใบเสร็จและใบรับรองแพทย ์มายืน่เร่ืองเบิกไดท่ี้หอ้งธุรการ                                        
รอประมาณ 1 เดือนจึงจะไดรั้บเงินคืน * กรณีเจบ็ป่วยท่ีไม่ใช่อุบติัเหตุไม่สามารถเบิกได*้ 
 

6. วนัหยุด  วนัหยดุของสถานรับเล้ียงเดก็บา้นสนัติสุข หยดุในวาระต่างๆดงัน้ี 

- หยดุ เสาร์ – อาทิตย ์

- หยดุวนันกัขตัฤกษ ์

- หยดุวนัคริสตมาส 

- หยดุเทสกาลปีใหม่- หยดุปิดเทอมตน้ประมาณ 1 เดือน / เทอมปลายประมาณ 2 เดือนคร่ึง             

 -หยดุกรณีพิเศษตามประกาศของสถานรับเล้ียงเดก็ 

 



 
7. การส่งและรับเดก็ 

- ช่วงเชา้ขอความร่วมมือจากผูป้กครอง ควรจะมาส่งเดก็ใหท้นัเขา้แถวเคารพธงชาติ 08.30 น.      

เพ่ือใหเ้ดก็ไดมี้โอกาสทาํกิจกรรมร่วมกบัเพ่ือนๆในช่วงเชา้ หรือหากสายไม่ควรเกิน 09.00 น.  

- ไม่ควรมาส่งเดก็ก่อนเวลา 07.00 น. เน่ืองจากครูเวรจะมาปฎิบติัหนา้ท่ีเวลา 07.00 น หากท่านมาส่ง

ก่อนจะไม่มีใครดูแลเดก็ อาจจะไม่ปลอดภยัและเกิดอนัตรายได ้

-ประตูสถานรับเล้ียงเดก็ เปิด – ปิด เป็นเวลา ช่วงเชา้จะเปิดเวลา 07.00 น.และปิดเวลา 09.00 น. เพ่ือ

ความปลอดภยัในบุตรหลานของท่าน หากมีธุระกรุณากดออดดา้นหนา้ 

- ช่วงเยน็เดก็เลิกเรียนเวลา 15.00 น. ทุกระดบัชั้น ขอใหท่้านผูป้กครองมารอรับใหต้รงเวลา ไม่ควรจะ

เขา้มารับก่อนเวลา ยกเวน้จากท่านจะมีธุระจาํเป็นจริงๆ เพ่ือความเป็นระเบียบและความปลอดภยัใน

บุตรหลานของท่าน  สถานรับเล้ียงเดก็ปิดทาํการเวลา 16.00 น. ผูป้กครองควรมารับเด็กก่อนเวลา

ดงักล่าว 

- การรับส่งบุตรหลานควรเป็นผูป้กครองท่ีมีความสมัพนัธ์กบัเดก็ เป็นบิดา มารดา หรือญาติท่ีไดแ้จง้

ช่ือ-สกลุ ไวก้บัทางสถานรับเล้ียงเดก็ เพ่ือป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้และตอ้งเซ็นช่ือรับเดก็ทุก

คร้ัง เม่ือมารับเดก็กลบับา้น 

- ขอความร่วมมือจากผูป้กครองท่ีจะไม่ข้ึนไปบนอาคารเรียน โดยไม่ไดรั้บอนุญาต หากมีธุระใหติ้ดต่อ

ท่ีหอ้งธุรการ และเม่ือส่งบุตรหลานของท่านใหก้บัทางพี่เล้ียงเรียบร้อยแลว้ ท่านสามารถเดินทางกลบั

ไดเ้ลย  ไม่ตอ้งเป็นห่วงบุตรหลานของท่าน ขอใหท่้านมอบความไวว้างใจใหก้บัทางคณะพ่ีเล้ียงเดก็ 

ซ่ึงแต่ละคนไดรั้บการอบรมมาและมีความเช่ียวชาญท่ีจะดูแลบุตรหลานของท่านไดเ้ป็นอยา่งดี  

-เม่ือบุตรหลานมีการทะเลาะวิวาทกนัใหอ้ยูภ่ายใตก้ารดูแลและตดัสินของครูประจาํชั้นและทางสถาน

รับเล้ียงเดก็บา้นสนัติสุขเท่านั้น 
 

8. โภชนาการของเดก็ 

ช่วงเชา้ เดก็จะไดด่ื้มนมถัว่เหลือง/หรือนมววั 

ช่วงกลางวนั เดก็จะไดท้านอาหารท่ีสะอาด มีประโยชน์ อยา่งเตม็อ่ิม 

ช่วงบ่าย เดก็จะไดท้านอาหารวา่ง เช่นขนมหรือผลไม ้  

 

 



9. อตัราขอรับบริจาคค่าธรรมเนียมการเรียน 

 ผูป้กครองตอ้งร่วมบริจาคเพ่ือบาํรุงการศึกษา ประกนัอุบติัเหตุ ของเทอมการศึกษานั้นๆ                   
ใหเ้สร็จส้ิน ก่อนการประเมินวดัผลเดก็ 

หากไม่ปฎิบติัตามระเบียบ ทางสถานรับเล้ียงเดก็ จะไม่ออกใบรับรองใดๆใหแ้ก่เดก็  

 

อตัราขอรับบริจาคค่าธรรมเนียมการเรียน  สําหรับเดก็เข้าใหม่อนุบาล 1-3  ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี รายการ ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี 2 
1 อตัราขอรับบริจาคค่าธรรมเนียมการเรียน 3,800 บาท/เทอม 3,800 บาท/เทอม 
2 ค่าประกนัอุบติัเหตุ 150 บาท/ปี - 
3 อตัราขอรับบริจาคค่าอาหารกลางวนั / 

อาหารวา่ง 
2,700 บาท/เทอม 2,700 บาท/เทอม 

 รวม 6,650 บาท 6,500 บาท 

 

หมายเหตุ      -     อตัราบริจาคค่าใชจ่้ายต่างๆ(ขอ้1-2) ภาคเรียนท่ี1/2563 บริจาคในวนัแรกท่ีมาสมคัรเรียน 

        -      (ขอ้3) ค่าอาหารกลางวนั สามารถผอ่นชาํระได ้ภายในภาคเรียนนั้นๆ 
 

 

อตัราการขอรับบริจาคค่าธรรมเนียมฝากเลีย้ง  สําหรับเดก็เข้าใหม่เนอสเซอร่ี 2ขวบขึน้ไป   

                                                                                ** ระดบัเนอสเซอร่ี เดก็มีอายคุรบ 2 ปี (นบัถึงวนัท่ีมาสมคัร) ** 
 
 

ท่ี รายการ รายเดอืน รายเดอืน 
1 อตัราขอรับบริจาคค่าธรรมเนียมการเรียน  

รวมค่าอาหารกลางวนั 
2,300 บาท/เดือน 

กรณีรับกลบัไม่เกิน 16.00 น. 
2,800 บาท/เดือน 

 กรณีรับกลบัไม่เกิน 17.00น. 
 

 

อตัราการขอรับบริจาคค่าธรรมเนียมฝากเลีย้ง  สําหรับเดก็วยั6เดอืน –ไม่เกนิ2ขวบ 
  ** ระดบัเดก็แรกเกิด เดก็มีอายคุรบ 6 เดือน (นบัถึงวนัท่ีมาสมคัร) ** 

 

ท่ี รายการ รายเดอืน รายเดอืน 
1 อตัราขอรับบริจาคค่าธรรมเนียมฝากเล้ียง 3,500 บาท/เดือน 

กรณีรับกลบัไม่เกิน 17.00 น. 
4,500 บาท/เดือน 

 กรณีรับกลบัไม่เกิน 18.00 น. 

 
 



10. ระบบการเรียนการสอน เคร่ืองมอืประกอบการสอน 

ใชร้ะบบคริสเตียนมอนเตสซอร่ี แหล่งท่ีมาของความรู้ทุกวิชานั้นมาจากพระคมัภีร์ของคริสเตียน 
ดงันั้นเดก็จะเรียนรู้เร่ืองราวของพระเจา้ผูท้รงสร้างจกัรวาลและสรรพส่ิงทั้งปวง เป็นผูส้ร้างและให้
ชีวิตแก่เราซ่ึงเป็นพ้ืนฐานนาํไปสู่วิชาดา้นต่างๆดงัน้ี 

        
ด้านคณติศาสตร์  เดก็จะเรียนรู้จาํนวนจากการนบัเป็นส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสร้าง ซ่ึงจะมีหุ่นจาํลองส่ิงต่างๆ
ในถาดและตวัเลข ตลอดจนอุปกรณ์ประสาทสมัผสั ลูกปัดสี เกมธนาคาร                                         
จากจาํนวนตวัเลข 1 – 100 และในการบวกเลข 4 หลกัจากอุปกรณ์ 

      
 ด้านภาษา   เดก็จะเรียนรู้ช่ือคาํจากส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสร้างและการเรียนรู้พยญัชนะ  สระ วรรณยกุตข์อง
ไทย และของภาษาองักฤษ เป็นไปตามลาํดบัขั้นตอนจากหุ่นจาํลอง บตัรภาพ บตัรคาํ 

      
ด้านชีวติประจําวนั    เดก็จะเรียนรู้เร่ืองราวของนํ้า หิน ดิน ทราย ท่ีพระเจา้ทรงสร้าง ผกั ผลไม ้  การ
หัน่  การตาํ  การเจาะปรุ  การขดั  เป็นตน้   เพ่ือใหเ้ดก็มีประสบการณ์และสามารถนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัท่ีบา้นได ้

     
ด้านจริยธรรม  เดก็จะเรียนรู้ความยาํเกรงพระเจา้ สิทธิเสรีภาพท่ีมีขอบเขต ความมีระเบียบวินยั ความ
เช่ือฟัง ความสุภาพอ่อนโยน ความรัก การช่วยเหลือผูอ่ื้น และการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข     ส่ิงท่ี
นาํมาประกอบการสอนเป็นบตัรภาพ แผน่ผา้สาํลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. ตารางกจิกรรมประจําวนั 
 

07.30 – 08.30 รับเดก็จากผูป้กครอง 

08.30 – 08.50 เขา้แถวเคารพธงชาติ/ตรวจความสะอาดของร่างกาย 

08.50 -09.50 กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ 

09.50 -10.00 กิจกรรมในวงกลม /ทกัทาย 

10.00-10.30 รับประทานอาหารวา่งช่วงเชา้ 

10.30-11.00 กิจกรรมเสริมประสบการณ์/และประสาทสมัผสั 

11.00-11.30 กิจกรรมสร้างสรรค/์กิจกรรมเสรี/กิจกรรมกลางแจง้ 

11.30-12.00 รับประทานอาหารกลางวนั 

12.00-14.00 พกัผอ่น / นอนหลบั 

14.00-14.30 ต่ืนนอน / รับประทานอาหารวา่งบ่าย 

14.30-15.00 เกมการศึกษา 

15.00-15.30 ทบทวน / สนทนา /นดัหมาย 

 

 
สถานรับเล้ียงเดก็บา้นสันติสุข 


