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เราหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคู่มอืฉบบัน้ีใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์กบัท่าน หากมขีอ้สงสยัประการใดกรุณาสอบถาม หรอืหากท่านมคี าแนะน า

อื่นๆ อย่าลงัเลทีจ่ะตดิต่อเรา 

 

We hope that you will find this handbook useful and accessible. If you have questions, please ask. If you have 

suggestions, we welcome them. 

ที่อยู่โรงเรยีน / School Address 

357 หมู ่3 ถนนเวยีงบูรพา ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 57000 

357 Moo 3 Wiang Burapha Rd., Robwiang, Muang, Chiang Rail 57000 

 

เวบ็ไซต ์ Website:  www.kasemsasna.ac.th 

เฟสบุค๊ Facebook: FB/KasemsasnaMontessoriSchool 

เวลาท าการ / Office Hours 

วนั: จนัทร ์– ศุกร ์   เวลา: 8.00 – 16.15 น. 

Days:  Monday – Friday   Time:  8.00 – 4.15 PM 

 

กรุณาตรวจสอบวนัหยุดจากปฏทินิโรงเรยีน ไดท้ีเ่วบ็ไซตโ์รงเรียนเกษมสาสน ์

We are closed during school holidays. Please check out the school calendar on the school website. 

ช่องทางการตดิต่อสือ่สาร / Contact Info & Communication Channels 

ท่านสามารถตดิต่อเราผ่านหลายช่องทาง ดงัน้ี 

You can always reach us through the following communication channels. 

 

 

http://www.kasemsasna.ac.th/
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ประชุม / Meeting: 

การประชมุเป็นช่องทางการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด หากท่านตอ้งการประชมุกบัครูและบคุลากรของโรงเรียน กรุณานดั

หมายไดท้ีฝ่่ายธุรการ หรอืหากมขีอ้สงสยัอื่นๆ เรายนิดใีหค้วามช่วยเหลอืท่าน ตดิต่อฝ่ายธุรการไดจ้นัทร ์– ศุกร ์8.00 – 16.15 น. 

Meeting face to face is the most effective way of communication. If you want to meet with us, please make 

an appointment at the school office. If there is anything that our office staff can help you out with, please 

inform us. The school office is opened every school day from 8.00 – 4.15 PM. You are always welcome ! 

โทรศพัท ์/ Phone No.: 

การสือ่สารผ่านโทรศพัทเ์ป็นอกีช่องทางทีม่ปีระสทิธภิาพ หากท่านมคี าถาม ขอ้สงสยั หรอืตอ้งการสือ่สารกบัเรา ท่านสามารถตดิต่อ

เราผ่านทางโทรศพัทไ์ด ้ที่หมายเลขต่อไปน้ี 

Calling us is another efficient way to communicate. If you have any concerns, queries or anything, please 

give us a call. We are ready to talk to you during the office hours. 

 

เบอรโ์ทร 1 / Phone 1: 053 605 552     

เบอรโ์ทร 2 / Phone 2: 093 283 5686 

 

ช่องทางออนไลน์ / Online Channels: 

ท่านสามารถสือ่สารกบัเราผ่านช่องทางออนไลนไ์ดท้าง บญัชไีลนห์รอือเีมลข์องโรงเรยีน 

Any communication between parents and the school can be done via online channels as well. 

 

ไลน์ / Line app: Line account: kasemsasnamontessori (Line ID: kss_montessori) โรงเรียนจดัผูป้กครองเเป็นสมาชิก

กลุม่ไลนป์ระจ าหอ้งเรยีนเดก็ของท่าน ปกตโิรงเรยีนแจง้ขา่วสารต่างๆ ผ่านช่องทางไลนเ์ป็นหลกั เพือ่ตดิตาม

ขา่วสารโรงเรียนกรุณาเชค็ขอ้ความในกลุม่ของท่านเป็นประจ า 

Line account: kasemsasnamontessori (Line ID: kss_montessori) Parents will be added to the 

Line Group of your child’s classroom. We regularly inform & update school announcements & 

news through this channel. Please stay tuned ! 

อเีมล ์/ Email 1: kssmontessori@outlook.com 

อเีมล ์/ Email 2:  kasemsasna@outlook.com 

 

 

mailto:kssmontessori@outlook.com
mailto:kasemsasna@outlook.com
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ผูอ้ านวยการโรงเรยีน / School Director 

นายเกรยีงไกร  วรีะฤทธพินัธ ์ Mr. Kriengkrai Veerarittiphan 

หวัหนา้ฝ่ายธุรการ / Head Administrator 

นางสาวเมธนีิ  พงษป์ระภาพนัธ ์ Mrs. Methinee Phongpraphaphan 

ชีวติในโรงเรยีน / School Life 

การมาโรงเรยีนตอนเชา้ของเด็กๆ / Bringing your child to school 

• การเริ่มตน้เชา้วนัใหมข่องเด็กๆ เป็นสิง่ส  าคญัต่อการเรียนรูใ้นแต่ละวนั การมาโรงเรียนตรงเวลาส าคญัมากส าหรบัเด็กๆ 

เราแนะน าใหท่้านมาส่งเด็กๆ ก่อนเวลาเคารพธงชาต ิ10 – 15 นาที 

• Coming to school ON TIME is very important for children since it helps them start their school day 

properly. We strongly recommend you to drop you children 10-15 minutes before the national flag 

ceremony. 

 

Daily Activities Toddler Primary Elementary 

Drop-off 

เวลาส่งเดก็ช่วงเชา้ 
8.05 – 8.25 

National flag ceremony 

ช่วงเวลาเคารพธงชาติ 
8.27 – 8.29 

Morning cycle 

เวลากจิกรรมช่วงเชา้ 
8.30 – 11.25 8.30 – 11.55 8.30 – 11.55 

Lunch & recess 

พกักลางวนั 
11.30 – 12.50 12.00 – 12.55 12.00 – 12.55 

Afternoon cycle 

เวลากจิกรรมช่วงบา่ย 
13.00 – 14.45 13.00 – 14.45 13.00 – 15.30 

Pick-up 

เวลารบัเดก็ช่วงเยน็ 
No later than 16.00 No later than 16.15 No later than 16.15 

** เมือ่ท่านมาส่งเด็กในช่วงเชา้ กรุณาอย่าทิ้งเด็กไวล้  าพงัหากท่านยงัไมเ่หน็ครูธุรการเริม่ปฏบิตัิหนา้ที ่ 

   When you drop off your child at school, please make sure there is someone from our office staff   

   present. 
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บตัรนักเรยีน และ ลายน้ิวมือ / Student card & finger print 

ในแต่วนัวนัมผูีค้นเขา้ – ออกโรงเรยีนเป็นจ านวนมาก เพือ่ความปลอดภยัของเดก็ๆ เราขอความร่วมมอืท่านปฏติามหลกัเกณฑก์าร

เขา้-ออกโรงเรียนอย่างเคร่งครดั 

Many people visit our school throughout the day. In order to ensure your CHILD’S SAFETY, we would like you 

to adhere to the following practice; 

• ส าหรบันกัเรียน เดก็ๆ ตอ้งใชบ้ตัรนกัเรียนสแกนเขา้ - ออกอาคารดา้นหนา้เป็นรายบคุคล  

for a student, it is required to scan his or her student card individually  in order to enters and leaves 

the school building.  

• ส าหรบัผูป้กครอง โรงเรยีนใหส้ทิธิ์ในการเขา้-ออกตวัอาคารดา้นหนา้ดว้ยลายน้ิวมอืครอบครวัละ 2 ท่าน กรุณาอย่าให ้

บคุคลอื่นผ่านประตูมากบัท่าน หากท่านพาแขกของท่านมาดว้ย กรุณาตดิต่อธุรการเพือ่กรอบแบบฟอรม์เยี่ยมชมโรงเรียน 

for parents or guardians, two finger prints are allowed per family. Please do not let anyone walk 

through the gate with you. If you bring guests, please contact our staff to fill the guest form. 

• บตัรนกัเรยีนใชส้  าหรบัการยมืหนงัสอืจากหอ้งสมดุโรงเรยีน บตัรนกัเรยีนราคา 100 บาท  

KSS student card is also for borrowing books from the KSS library. Each student card costs 100 Baht. 

การกลบับา้นตอนเยน็ของเด็กๆ / Picking-up 

• ทกุวนัเปิดเรียน โรงเรยีนปิดท าการเวลา 16.15 น. หากท่านไมส่ามารถมารบัเดก็ๆ ไดภ้ายในเวลาดงักลา่ว โรงเรียน

สามารถดูแลเดก็ๆ ไดถ้งึ 16.45 น. อย่างไรกต็าม ตัง้แต่ช่วงเวลา 16.15 – 16.45 น. เราขอคิดค่าดูแลเด็ก 100 บาท/คน/

คร ัง้ หากผูป้กครองประสงคม์ารบัในช่วงเวลาดงักลา่วทกุวนั โรงเรียนคิดค่าดูแลเด็ก 4,000 บาท/คน/ต่อภาคการศึกษา 

กรุณาสมคัรไดท้ีฝ่่ายธุรการ 

Each school day, the school is closed at 4.15 PM. If you cannot reach us by that time, we can 

supervise your child until 4.45 PM. However, this supervision costs you 100 baht per child. If you 

would like to leave your child with the school until 4.45 PM. every school day, we charge 4,000 bath 

per student per semester. Please register at the office 

• หากผูป้กครองมอบหมายใหผู้อ้ื่นมารบัเดก็กลบับา้น กรุณากรอกแบบฟอรม์แจง้ชื่อ-นามสกลุ ผูท้ีจ่ะมารบัเดก็ใหเ้ราทราบ

ลา่งหนา้ทกุคร ัง้ ในกรณีฉุกเฉินกรุณาส่งชื่อ-นามสกลุผูร้บัมาทางไลนเ์กษมสาสน ์กรุณาใหผู้ม้ารบัน าบตัรประชาชนมาเพือ่

ยนืยนัตวัตนของผูม้ารบัเดก็ เพื่อความปลอดภยัของเดก็ๆ เราไมส่ามารถอนุญาตใหเ้ดก็ออกนอกโรงเรยีนไดห้ากท่านมไิด ้

ด าเนินการตามข ัน้ตอนดงักลา่ว 

If parents plan to send other people to pick up your child, please fill in the form at the office 

beforehand every single time. In case of an emergency, please inform us his/her full name via 

‘Kasemsasna Line account’. Whoever pick up your child must present their ID/passport to our staff. 

Please follow this practice every single time when you allow other people picking up you child. 

Otherwise, we cannot let your child get out of the school. 
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• กรณีท่านอนุญาตใหเ้ดก็ของท่านออกนอกโรงเรยีนไปกบัผูป้กครองเกษมสาสนท่์านอื่น กรุณากรอกแบบฟอรม์ทีฝ่่ายธุรการ

ลว่งหนา้ กรณีฉุกเฉิน ท่านสามารถส่งขอ้ความมาทางไลนเ์กษมสาสนเ์พือ่แจง้ใหโ้รงเรียนทราบลว่งหนา้ มฉิะนัน้เราไม่

สามารถอนุญาตใหเ้ดก็ออกนอนกโรงเรยีนได ้

If you allow your child to go out of the school with other KSS family, please fill in the form or In case 

of an emergency, send us your message to ‘Kasemsasna’ Line account in advance. Otherwise, we 

cannot let your child get out of the school. 

• หากเด็กของท่านประสงคเ์ลน่ทีส่นามเดก็เลน่ที่โรงเรยีนหลงัเวลา 16.15 น. โดยมผูีป้กครองอยู่กบัเดก็ๆ ดว้ย โรงเรยีนขอ

ความกรุณาผูป้กครองดูแลเดก็ของท่านดว้ยตนเอง 

If your child still wants to be on the playground after 4.15 PM. while parents or guardians are at the 

school, please supervise your own child. 

การประชุมผูป้กครอง - ครู / Parents – Teacher Conference 

• ทกุๆ ปลายภาคการศึกษา การประชมุระหว่างผูป้กครอง-ครู ส าหรบัแต่ละครอบครวัจะถกูจดัขึ้น เพือ่ใหคุ้ณครูไดร้ายงาน

และผูป้กครองไดส้อบถามพดูคุยเกี่ยวกบัพฒันาการของเด็กท ัง้ทางดา้นการเรียน สงัคม และร่างกายเป็นรายบคุคล  

At the end of each semester, a parent-teacher conference is held individually to inform and discuss 

between teachers and parents regarding each student’s academic, social and personal development. 

• บางกรณีคุณครูอาจนดัประชมุครู-ผูป้กครองเพือ่พดุคุยเกี่ยวกบัพฒันการของเด็กๆ เป็นกรณีพเิศษ โรงเรียนขอความ

ร่วมมอืผูป้กครองมาร่วมประชมุดว้ยทกุคร ัง้ 

If a teacher has special concerns regarding a student’s development, we will make and additional 

appointment with you. 

• ทกุภาคการศึกษาโรงเรยีนจดัหอ้งเรยีนพ่อ-แมเ่พือ่พดูคุยในหวัขอ้ทีส่  าคญัต่อพฒันาการของเดก็ในแต่ละช่วงวยั โรงเรยีน

ขอความร่วมมอืผูป้กครองเขา้ร่วมกจิกรรมดงักลา่วทกุคร ัง้ 

Each semester, we organise useful parent workshops to communicate and discuss several topics that 

are important to your child development. We would like you to attend when you are invited. 

• หากท่านตอ้งการพดูคุย ปรึกษา แนะน า หรอืรอ้งเรียนเรื่องต่างๆ กบัเรา กรุณานดัไดท้ีฝ่่ายธุรการไดใ้นวนัท าการ  

We welcome parents meeting with our staff. If you have any concerns or comments, please make your 

appointment through the school office. 

 

การลาหยดุ / Taking Leave 

• ทกุคร ัง้ทีเ่ด็กๆ หยุดเรยีนไมว่่าจะเป็นการลากจิ หรอืลาป่วย กรุณากรอกแบบฟอรม์การลาไดท้ี่ฝ่ายธุรการของโรงเรยีน 

If your child needs to take either business or sick leave, please fill in the leave form at the school 

office. This can be done when your child is back to school. 

• หากเด็กๆ ป่วย กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบอาการป่วยของเดก็ใหเ้ราทราบดว้ย  
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If your child is sick, please inform us regarding his or her sickness.  

เสื้อนักเรยีนและการแต่งตวั / Uniform and Dress Code 

• เดก็ๆ ใส่เสื้อนกัเรยีนมาโรงเรยีนทกุวนั เราแนะน าใหเ้ดก็สวมใส่ทีส่ะดวกสบายต่อการเคลือ่นไหว 

Every school day, all children are required to wear the school uniform.  Children are encouraged 

to dress for comfort and physical activities.  

• ในวนัทีเ่ด็กเรียนวชิาพลศึกษา กรุณาใหเ้ด็กสวมใส่รองเทา้ทีเ่หมาะกบัการเลน่กีฬา เพือ่ลดโอกาสบาดเจ็บจากการ

เคลือ่นไหวร่างกาย 

Please make sure your child has proper sport shoes and shorts when he or she has PE. This is to 

prevent accidents of twisted ankles and to give them more freedom of movement during PE. 

• กรุณาเตรียมเสื้อนกัเรียนหรอ้มกบักางเกงหรือกระโปรงส ารองใหเ้ด็กๆ ไวเ้ปลีย่นอย่างนอ้ย 1 ชุด (อย่างนอ้ย 2 ชดุ

ส าหรบัหอ้งเตรียมอนุบาล) 

At least one extra school uniform and pants are required in case a child needs to change (at least 

2 extra set for toddler class). 

• ส าหรบัเสื้อนกัเรยีน กรุณาตดิต่อฝ่ายธุรการของโรงเรยีน 

Please contact our office for the uniform. 

สิ่งของที่น ามา และไม่น ามาโรงเรยีน / Things to Bring and Not to Bring to school 

• โรงเรียนมอีาหารกลางวนัและของว่างเชา้และบา่ย ใหเ้ดก็ๆ ทกุวนัมาเรยีน 

Lunch and snacks (morning & afternoon) are provided daily. 

• หากท่านตอ้งการใหเ้ด็กดื่มนมรสจดืหรอืเครื่องดื่มเพือ่สุขภาพ กรุณาน าเครื่องดื่มมาโรงเรยีนในวนัละ 1 กลอ่ง โรงเรียนจดั

เวลาใหเ้ดก็ดื่มพรอ้มกบัอาหารว่างในตอนบา่ยหลงัเลกิเรียน  

Please bring a box of plain milk or a healthly drink for afternoon drink time, If you like.  

• กรุณาไมน่ าขนมขบเคี้ยวทีไ่มม่ปีระโยชน ์เช่น ลูกอม มนัฝร ัง่ทอด หรอืหมากฝรัง่มาโรงเรยีน 

Please do not bring any unhealthy snacks to school such as candy, chip or gum. 

• โรงเรียนไมอ่นุญาตใหน้ าของเล่น เครื่องมอืสือ่สาร หรอืแทบเลต็มาโรงเรยีน 

Please do not bring any toys or electronic devices to school. 

• โรงเรียนไมอ่นุญาตใหน้กัเรยีนสวมใส่นาฬกิาโทรศพัทต์ลอดวนัมาเรยีน หากท่านตอ้งการใหเ้ด็กใชอ้ปุกรณ์ดงักลา่วหลงั

เลกิเรยีน กรุณาฝากไวท้ี่ธุรการ 

Any watch phone is not allowed during school time. If your child needs to use it after school, please 

leave if with the office staff. 
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อบุตัิเหต ุและ เหตฉุุกเฉิน / Accident and Emergency 

• หากเด็กไดร้บับาดเจ็บ หรอืมเีหตฉุุกเฉินเกี่ยวกบัเดก็ของเท่าน เราจะตดิต่อผูป้กครองผ่านเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท่านใหไ้ว ้หาก

เราไมส่ามารถตดิต่อท่านได ้โรงเรยีนจะโทรไปทีเ่บอรต์ดิต่อฉุกเฉินทีท่่านใหไ้วใ้นใบสมคัร  

If a child is injured or if there is an emergency regarding your child, we will call either of parents 

immediately. If we cannot reach you, we will contact the additional emergency numbers that you 

have provided on your application form. 

• ขอ้มลูทีใ่ชต้ิดต่อระหว่างผูป้กครองและโรงเรียนมคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก กรุณาใหข้อ้มลูทีเ่ราสามารถตดิต่อท่านได ้

It is extremely important that we have accurate information. Please make sure these numbers are 

working. 

สุขภาพและการเจบ็ป่วย / Illness and Health Issues 

• หากเด็กมอีาการป่วยทีโ่รงเรียน เราจะตดิต่อผูป้กครองใหท้ราบและมารบัเด็กกลบับา้นใหเ้รว็ทีสุ่ด เพือ่เดก็จะไดร้บัการ

ดูแลอย่างทนัท่วงท ีหากเราไม่สามารถตดิต่อผูป้กครองได ้เราจะตดิต่อเบอรฉุ์กเฉินทีท่่านใหไ้ว ้

When a child becomes ill at school, we will contact the parents ASAP to ensure prompt medical 

attention. If we cannot reach either of the parents, we will contact additional emergency numbers 

that you have given on your application form. 

• เพือ่จ  ากดัการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ กรุณาใหเ้ด็กๆ หายจากอาหารของโรคก่อนจงึกลบัมาเรียนอกีครัง้ หากเด็กมอีาหาร

ดงัต่อไปน้ี เป็นไข ้อาเจยีร ทอ้งเสยี เป็นผืน่ โดยเฉพาะเป็นผืน่คนัและเป็นไข ้ตาแดง ตาอกัเสบ เป็นเหา อาการไอ 

อสีุกอใีส หรือโรคตดิต่ออืน่ๆ กรุณาใหเ้ด็กงดมาโรงเรียนจนกว่าจะหายดี 

To prevent the spread of illness, we request you to keep your child at home if any of the follwing 

symptomes are present: fever, vomitting, diarrehea, rashes especially with fever or itching, eye 

infection, head lice, persistent cough, chicken pox, other contagious conditions. 

• กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบหากเด็กๆ มโีรค และหรอือาการต่างๆ ที่ตอ้งการการดูแลเป็นพเิศษ 

It is important for us to be informed regarding your child’s health. If he or she is allergic to anything 

or has any special condtions, please let us know. If there is anything we need to be aware of about 

your child’s health, do not hesitate to let us know. 

โรงเรยีนขอบคุณผูป้กครองทกุท่านที่ใหค้วามร่วมมือกบัเราเป็นอย่างดี หากมีขอ้สงสยักรุณาอย่าลงัเลที่จะตดิต่อเรา 

We really appreciate your cooperation. If you have any further questions, please contact us. 

 

 


