
 

ข้อตกลงระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนก่อนเข้าเรียนบ้านต้นไม้ 

Agreement between Parents and Baantonmai 

 ผูป้กครองแต่งกายสุภาพมารับส่งนกัเรียน  

Parents should dress up properly inside the school premises. 

 

 ส่งนกัเรียนเวลา 7.30 – 8.00 น. 

 Parents can send their child between 7:30-8:00 in the morning. 

 

 เม่ือมาส่งนกัเรียนขอใหท้่านผูป้กครองกลบัทนัที  

Parents can take their child home right away after signing the pick-up form. 

 

 ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลรับกลบัในเวลา 15.00 – 15.30 น. 

 Parents are allowed to pick up their child between 3:00-3:30 in the afternoon. 

 

 นกัเรียนลงกิจกรรมพิเศษหลงัเลิกเรียนรับกลบัในเวลา 16.00 น. 

 If your child is enrolled in any after school program, the pick-up time will be 4:00 in the 

afternoon. 

 

 เม่ือมารับนกัเรียนออกจากโรงเรียนผูป้กครองเซ็นช่ือรับทราบ 

 Parents should signify on the sheets provided as soon as they pick up their child. 

 

 หากท่านผูป้กครองจะใหบุ้คคลอ่ืนมารับนกัเรียน กรุณาโทรแจง้ธุรการและบอกช่ือ นามสกุล หมายเลขบตัร

ประจาํตวัประชาชนบุคคลท่ีจะมารับ แลว้ทางโรงเรียนจะโทรกลบัไปหาท่านผูป้กครองเม่ือบุคคลนั้นมารับ 

เพื่อตรวจสอบอีกที 

 Kindly inform the office ahead if you failed to pick up your child on time. Or if in case you let 

someone pick-up your child, he/she must show an identification card and we will call the child’s 

parent for confirmation. 

 

 เม่ือท่านผู ้ปกครองมารับนักเรียนและเซ็นช่ือรับนักเรียนแล้ว  นักเรียนจะอยู่ในความดูแลของท่าน

ผูป้กครอง ทางโรงเรียนจะไม่รับผดิชอบถา้เกิดอุบติัเหตุในระหวา่งเล่นหลงัเลิกเรียน  

Once the parents signify the pick-up sheets, we are no longer responsible to look after your child or 

to any incident may happen. 

 

 



 

 ทางโรงเรียนไม่อนุญาตใหน้กัเรียนนาํขนมท่ีไม่มีประโยชน์หรือของเล่นมาโรงเรียน 

We highly don’t allow your child to bring any unhealthy foods or junk foods in school. 

 

 นกัเรียนท่ีมีอาการดงัต่อไปน้ีไม่ควรมาโรงเรียน  

Parents should not let their child come to school if got the following illness or symptoms: 

• ตวัร้อนอุณหภูมิ 37.5 องศา body temperature is more than 37.5 

• มีนํ้ามูกขน้หรือมีสีเขียว runny nose with thick or green mucus ในกรณีท่ีนกัเรียนมาโรงเรียนและ

มีนํ้ามูกทางโรงเรียนขอใหท้่านผูป้กครองนาํใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลและโรงเรียนจะอนุญาต

ใหม้าไดต่้อเม่ือการวนิิฉยัโรควา่เป็นโรคภูมิแพ ้

• ไอมีเสมหะ cough with secretion 

 

 อตัราค่าธรรมเนียมจะข้ึนประมาณ 5 %  ของทุกปีท่ีมีการปรับ 

The tuition fee will be increasing 5 %  every  year 

 

 

Kindly fill up the form below… 

ข้าพเจ้า I,............................................................................................................... 

ผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ parents of......................................................... ระดับช้ัน / Level................... 

ทราบข้อตกลงระหว่างโรงเรียนดังกล่าวมาทั้งส้ิน / do hereby agree of the above agreements.  

 

Parent’s Signature................................................... Date................................... 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สําหรับผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 
 

 2  วนัแรก  ท่านผูป้กครองรับนกัเรียน เวลา 10.00 น.  

For the first 2 days, parents will pick up their child around 10:00 in the morning. 

 2  วนัต่อมา  ท่านผูป้กครองรับนกัเรียน เวลา 11.00 น.  

The next 2 days, parents will pick up their child around 11:00 in the morning. 

 1  วนัต่อมา  ท่านผูป้กครองรับนกัเรียน เวลา 12.30 น.  

On the last day, parents can possibly pick up their child around 12:00 noon time. 

 ทุกส้ินปีการศึกษา ผูป้กครองตอ้งชาํระค่าการแสดงปิดภาคเรียนและชุดการแสดงของนกัเรียน ในราคาประมาณ 

3,000 – 5,000 บาท  

Parents must pay approximately 3000-5000 baht during end of the term show. 

 ในการทาํกิจกรรมบางอย่างท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึน  ค่าใช้จ่ายอาจมีนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน  เช่นเส้ือกีฬาสี         

การทศันศึกษาบางแห่ง  

There will be extra charges during Field Trip, Sports Day and other extra-curricular activities. 

 ขอให้ท่านผูป้กครองควรมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมของโรงเรียนตามปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมท่ีทาง

โรงเรียนจดัไว ้ Parents must involve in any special student’s activity like Father’s Day, Mother’s 

Day, Camping Day, Sports Day and others. 

 ระดบัชั้นเตรียมอนุบาล ผูป้กครองควรอ่านสมุดรายงานทุกวนั  และเซ็นรับทราบ  

For Pre-kindergarten program, the parents must read daily the Parent-Teacher Communication 

book for any updates and please signify. 

 ทางโรงเรียนจะติดต่อส่ือสารกบัท่านผูป้กครองทางอีเมลแ์ละหอ้งข่าวของแต่ละระดบัชั้น  

The best Parent/Guardian to teacher interaction is our email and blog; these will be updated 

frequently with not only information and happenings, but also pictures of your child. So please 

have time to check the blog/email. 

 กรุณาอ่านหนงัสือใหล้กูท่านฟังทุกคืนก่อนนอน   

Parents must read a story to their child as another effective way of your child’s growth.  

................................................................................................................................................................................. 

Kindly fill up the form below… 

ข้าพเจ้า I,............................................................................................................... 

ผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ parents of......................................................... ระดับช้ัน / Level................... 

ทราบข้อตกลงระหว่างโรงเรียนดังกล่าวมาทั้งส้ิน / do hereby agree of the above agreements.  

 

Parent’s Signature................................................... Date................................... 
              

 


