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พันธกิจของเรา (Our Mission) 

ภารกิจของเราคือการสร้างรากฐานการเรียนรู้ที่แข็งแรงใหบ้ตุรหลานของท่าน การเริ่มต้นที่ดีน้ัน

สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อความสำเรจ็ของเด็กในอนาคต ดังนั้นเราจงึมุ่งเน้นไปทีก่ารสร้าง

ลักษณะนิสัยที่ดีทางสังคม การเรียนรู้ และ ลักษณะนิสัยส่วนตัว เราเช่ือว่าทุกคนในครอบครัวต้องมสี่วนร่วมใน

การเรียนรู้นี ้การศึกษาที่ดีต้องการทมีที่ดี ต้องการการร่วมมอืกันระหว่างครอบครัว พ่อ แม่ นักเรียน ครู และ

บรรยากาศของโรงเรียน ทีจ่ะผลิดนักเรียนที่ดีที่สุดและช่วยนักเรียนให้พัฒนาถึงจุดสูงสุดของตนเองได้ เราเช่ือ

อย่างแท้จริงว่า ทักษะทางวิชาการที่แข็งแรงสามารถเกิดข้ึนได้โดยไม่ต้องมาพร้อมกับความเครียด ความกดดัน

ที่มากเกินไป วัยเด็กควรเป็นวัยที่เตม็ไปด้วยความน่าค้นหาและความสนุก  

Our mission is to create a strong learning foundation for your children. A proper upbringing 

can substantially influence a child’s future success. Thus, our approach emphasizes on building 

positive social, educational, and personal characteristics. We believe that everyone in the family 

must contribute to this process. Education requires teamwork. It is a collaborative effort between 

parent, student, teacher, and school environment to produce the best outcome for the child and 

help that child achieve their fullest potential. It is our firm belief that high standards and academic 

excellence can be achieved without unhealthy stress and pressure. Childhood should be a time of 

wonder and joy. 
 

เป้าหมาย (Our Goal) 

ความสุข (Happiness) 

เด็กที่มีความสุขสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าและเร็วกว่า เราเช่ือว่าการศึกษาไม่จำเป็นต้องน่าเบือ่และ

เคร่งเครียด การเล่นเป็นวิธีการหลักในการเรียนรู้ของเด็ก ดังนั้นโรงเรียนของเราจึงไดร้ับการออกแบบเพื่อสร้าง

แรงบันดาลใจ สร้างสรรค์จินตนาการ ความสนุกสนาน และกระตุ้นการเรียนรู้ อาคารของเราเป็นเอกลักษณ์ไม่

เหมอืนกับโรงเรียนอื่นๆในประเทศไทย วัยเด็กของบุตรหลานของท่านจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและก่อใหเ้กิด

ความรักในการเรียนรู ้

A happy child can learn faster and more efficiently. We do not believe that education 

must be serious and boring. Playing is a child’s prime method of learning. Thus, our school is 

specifically designed to motivate, inspire, entertain, and stimulate learning. Our premise differs 

from other Thai schools. Your children’s education will be filled with laughter and it will fuel their 

love for learning.  
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พ่ึงพาตนเอง (Self-Reliance) 

เราต้องการให้นักเรียนของเราได้เป็นเจ้าของการศึกษาของพวกเขาเอง ดังนั้นหลกัสูตรของเราจึงถูก

ออกแบบมาให้นักเรียนได้พฒันาทักษะการจัดการเวลาด้วยตนเอง การประเมินตนเอง  การตัดสินใจด้วย

ตนเอง ซึ่งจะช่วยให้บุตรหลานของท่านก้าวหน้าไปตามจังหวะของตนเอง  และสามารถค้นหาสิง่ที่นักเรียน

สนใจ เด็กที่เข้มแข็งและพึง่พาตนเองได้จะมีความมั่นใจในการใช้ทักษะของตนในทุกสถานการณ์ ทำให้พวกเขา

มีรากฐานที่มั่นคงแข็งแกร่งสำหรับอนาคต  

We want our students to own their education. As a result, our curriculum is 

developed to assist the students’ time management, self-evaluation, and decision-making 

skills, which will allow your child to advance at his/her own pace. Strong and independent 

children will be confident in their abilities, which gives a strong foundation for a promising 

future.  

การเติบโตทางวิชาการ (Academic Growth) 

แม้ว่าแนวทางของเราอาจเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความรัก แต่เบื้องหลังแล้วเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนา

นักเรียนทางด้านวิชาการ ด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพสงู มาตรฐานของเราน้ันเข้มงวดและนกัเรียนของจะเรา

บรรลเุป้าหมายตามวัย ไดโ้ดยปราศจากความเครียดและความวิตกกังวลทีม่ักเกิดข้ึนกับการเรียนวิชาการที่

เข้มงวดเกินไป เราเช่ือว่าเราจะสามารถทำได้เช่นเดียว ในขณะที่ยังคงส่งเสริมความสุขทางอารมณ์ และ

สุขภาพจิตที่ดีใหก้ับนักเรียนของเรา 

Even though our method may be filled with laughter and love, we still aim to 

improve our students’ academics by providing a high-quality academic education. Our 

standards are strict, but our students can still reach their age-appropriate milestones without 

the pressure commonly found in a traditionally academic-focused environment. We believe 

that we can achieve the same goal while preserving the happiness and mental health of our 

students.   
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ทีมของเรา (Our Team) 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(K.George) 

 

 

(K.Dao) 

 

(K.Ploy) 

 

(K.Asia) 

 

 

(K.Bim) 

 

 

 

 

 

 

  

(K.Peace) 

)  

(K.Russia) 

 

 

(K.Pizza) 

 

 

(K.Puen) 

 

 

(K.Pat) 

 

(K.Joe) 

 

(K.Arm) 

    Chantra Suwanpreedee 

      Accountant 

       Bangkok, Thailand 

      (K.Tik) 
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   Phongtip Ampeung 

    Homeroom Teacher 

     Bangkok, Thailand 

    (K. Tao) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(K.Pong) 

 

 

(K.FA) 

 

(K.Angie) 

 

(K.Kung Nang) 

 

 

(K.Tammy) 

 

 

(K.Som O) 

 

(K.Mario) 

 

 

(K.Scott) 

 

(K.Angelica) 

   Sudarad Sansatan 

    Senior Teacher Assistant 

     Nonthaburi, Thailand 

    (K.Tik) 

    Waenuslida Hajimasamae 

     Homeroom Teacher 
      Bangkok, Thailand 

     (K.Nus) 

    Kamonporn Piyasuwan 

      Homeroom Teacher 

       Chonburi, Thailand 

      (K.Mudhme) 

   Umarita Saetang 

    Homeroom Teacher 

     Pathumthani, Thailand 

    (K.Eve) 

   Jitpisut Supasape 

    Homeroom Teacher 

     Nonthaburi, Thailand 

    (K.Jajah) 

Homeroom Teacher 
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Support Staffs  

 

 

 

 

 
 

 

 

(K.Pla) 

 

(K.Anne) 

 

(K.Nan) 

 

(K.Nuang) 

 

(K.Na) 

 

(K.Chia) 

 

 

(K.Keng) 

   Pimtiva Noiam  

    Trainee Personal Assistant  
     Bangkok, Thailand 

    (K.Pim) 
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ชั่วโมงให้บริการ (Office Hours)  
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์  เวลา 9:00 - 15:00 น.  

 Monday through Friday at 9:00 – 15:00 

 

บริการดูแลกอ่นเข้าเรียน 7:30 น. ถึง 9:00 น.    

Babysitting services at 7:30 – 9:00 before school starts 

 

บริการการดูแลหลังเลิกเรียน 15:00 น. ถึง 17:00 น.  

Babysitting services at 15:00 – 17:00 after school ends 

 

บริการจัดการเรียนการสอนพิเศษ (เพิม่เตมิ) ที่ The Learning Center 16:00 น. ถึง 18:00 น.  

Additional tutoring services at the Learning Center from 16:00 – 18:00 

 

เสาร์และอาทิตย์ (Saturday-Sunday) 

ส านักงานโรงเรียนเปิดต้ังแต่ 8:30 น. ถึง 18:00 น. 

 

ข้อก ำหนดส ำหรับกำรลงทะเบียนสมัครเรียน (Regulations for Registration) 
ผู้สมัครทุกคนของ Carroll Prep โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนทีร่ะบุไว้ด้านล่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้

แนบเอกสารทั้งหมด All registrants of Carroll Prep must conduct the following procedures and 

ensure that these documents are attached: 

ขั้นตอนท่ี 1 : กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และ แบบฟอร์มสขุภำพ ส่งพร้อมเอกสำรดังต่อไปนี ้

Step 1: Fill in the Registration Form and Health Form, In addition to these Documents 

□ ส าเนารายงานของโรงเรียนล่าสุด (เฉพาะภาคเรียนล่าสุดเท่านั้น) 

A copy of transcript of the most recent academic term 
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□ ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน A copy of the student’s birth certificate 

□ ส าเนาหนังสือเดินทางของนักเรียน (ถ้ามี) A copy of the student’s passport (If any) 

□ รูปถ่าย (รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 4 รูปล่าสุด) Four passport sized photograph of the student 

 

ส าหรับผู้มสีัญชาติไทย โปรดส่งเอกสารเพิ่มเติมดงัต่อไปนี้  

For those with Thai nationality, please attach the following additional documents 

 

□ ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  A copy of the student’s house registration 

□ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน (ถ้ามี) A copy of the students ID card (If any) 

 

ส าหรับพ่อแม่/ผูป้กครองคนไทย (For Thai Parents ) 

□ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูป้กครองทั้ง 2 ท่าน A copy of both parents’ ID cards 

□ ส าเนาทะเบียนบ้านของผูป้กครองทัง้ 2 ท่าน A copy of both parents’ house registrations 

 

ส าหรับสัญชาติอื่นๆ (For Parents of Nationality) 

□ ส าเนาหนังสือเดินทางของผูป้กครองทัง้ 2 ท่าน A copy of both parents’ passports 

□ ส าเนาใบอนุญาตท างานของพอ่ และ/หรือ แม่ (ถ้ามี) A copy of parent(s) work permit (If any) 

 

ขั้นตอนท่ี 2 : กำรประเมิน (Evaluation) 

เมื่อโรงเรียนมีที่ว่าง ผูป้กครองจะได้รับการติดต่อเพื่อรบัการประเมินและสมัภาษณ์ จะมีค่าธรรมเนียม

การสมัครที่ไมส่ามารถขอคืนได้จ านวน 5,000 บาท โดยจะเรียกเก็บกอ่นวันที่ประเมิน  

Once the school has available seats, parents will be contacted for an evaluation and 

an interview. There will be a non-refundable fee of 5,000 baht collected prior to the 

evaluation and interview date.  
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ขั้นตอนท่ี 3 : ผลกำรตอบรับ (Results) 

หากการประเมิน และ การสัมภาษณ์ของคุณส าเร็จ คุณจะได้รับแจง้ทางโทรศัพท์และตามด้วยอีเมล์ภายใน 7-

10 วันหลังการประเมิน If the result of the evaluation and interview is a success, you will receive 

a phone call and an email within 7-10 days after the evaluation and interview. 

 

ขั้นตอนท่ี 4 : กำรลงทะเบียน (Registration)  

หากผูป้กครองต้องการยืนยันเข้าเรียน โปรดลงนามและส่งคืนเอกสารดังตอ่ไปนี ้

If parents were to confirm their child’s enrollment to the school, please sign and return the 

following documents: 

□ กรอกฟอร์มใบสมัคร ติดรูปภาพนักเรียนและลงลายมือช่ือผู้ปกครอง  

A filled application form with the students’ picture signed by a parent 

□ แบบฟอร์มทางการแพทย์ ประวัติทางการแพทย์และการฉีดวัคซีนของนักเรียน  

Health form, medical records, and vaccine records  

□ ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินประกัน– หากไม่มีที่ว่างส าหรับนกัเรียนในปีนั้นๆ เราจะใส่ช่ือบุตรหลาน

ของคุณในฐานข้อมูล “รอเข้าเรียน” ของเรา ค่าแรกเข้าจะได้รับคืนหากไม่มีที่ว่างภายใน 1 ปี  

Payment of first admission fee and a security deposit fee – If there are no available 

seats within the year, the school will register the students’ name as “waiting for 

enrollment.” First entrance fee will be returned if there are no available seats within 1 year. 

 

ส่วนลดส ำหรับพี่น้อง (Discount for Siblings)  
ทางโรงเรียนมสี่วนลดค่าเล่าเรียนทีจ่ะมอบใหส้ำหรับพี่น้องทีไ่ด้ทำการศึกษาอยู่ในโรงเรียนพรอ้มกัน ดังนี้ 

The school has a discount for siblings who are enrolled at Carrol Prep as follows:  

ลูกคนทีส่องและคนทีส่าม 
Second and Third Child 

ได้รับส่วนลด 5% ต่อคน 
5% per person 

ลูกคนทีส่ี่ไปแล้ว 
Fourth Child Onwards 

ได้รับส่วนลด 10% ต่อคน 
10% per person 
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ค่าเลา่เรียนก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน (Tuition Fees Before and After School) 

การดูแลเด็กก่อนเข้าเรียนและหลงัเลิกเรียน  

Caretaking services before school starts 

7:30 - 8:30 น. และ 15:30 - 17:00 น. คิดค่าบริการช่ัวโมงละ 100 บาท  

7:30 – 8:30 and 15:30 – 17:00 costs 100 Baht per hour 

(อัตราดูแลก่อนและหลังเวลาเรียน รายเทอม/รายปี สามารถดูได้ในส่วนของค่าธรรมเนียม)  

(For caretaking before and after school package per term/year is shown in the fees section) 

ค่าธรรมเนยีมการเรียน (Tuition Fee) 

          ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะต้องชำระล่วงหน้ากอ่นเริ่มภาคการศึกษา เราจะเรียกเกบ็เงินตามปฏิทินการ

เรียกเก็บเงินของโรงเรียน  ทั้งนี้ อาจมีการพจิารณาค่าปรับเป็นดอกเบี้ย หากยงัมีค่าธรรมเนียมคงค้างอยู่

หลงัจากวันครบกำหนด ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาปรบัข้ึนในทุกๆปี นอกจากนี้ 

อาจมีการออกใบแจง้ให้ชำระอื่นๆ ในระหว่างปี ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

All fees must be paid before the semester begins. We will collect the fees in 

accordance with the school’s calendar. However, there may be changes to interest rates if 

the payment is nor due on time. All fees will be under consideration for raising every year. 

Additionally, there may be other required payments throughout the year. 

วิธีการชำระเงิน (Methods of Payment) 

ค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารทัง้หมดจะเรียกเกบ็ และ ชำระเป็นเงินสกลุบาทของไทย 

All fees will be collected in Thai Baht 

บัญชีธนาคาร (Bank) ธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Commercial Bank) 

สาขา (Branch) ตลาดบองมารเ์ช่ (Bon Marche Market park) 
ช่ือบัญชี (Account Name) บริษัท แคร์โรลล์ เพรพ จำกัด (Carroll Prep Co., Ltd.) 
เลขบญัชี (Account No.) 217 - 211935 – 5  
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การชำระด้วยเชค็ และ การโอนเงินผา่นธนาคาร (Payments by Check and Transfer of Money) 

การชำระเงินสามารถทำได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคารกับบริษัท แคร์โรลล์ เพรพ จำกัด ตามรายละเอียด

ข้างต้น และ เนื่องจากธนาคารในประเทศไทยไม่ได้ระบุช่ือผูช้ำระเงินให้กับโรงเรียน ดังนั้นท่านต้องส่ง 

สลปิการชำระเงิน (และโปรดเขียนช่ือบุตรหลานของท่านใหชั้ดเจน) และ สง่อเีมลมาที่ 

accounts@carrollprep.com 

Payments may be made via bank transfer to Carroll Prep Co., Ltd. using the 

information above. As Thai banks do not display the name of the transferer, please send the 

payment evidence (along with the name of your child enrolled at Carroll Prep) to 

accounts@carrollprep.com 

การชำระด้วยบัตรเครดิต (Credit Cards Payment) 

โรงเรียนรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต โดยที่ท่านจะต้องเดินทางมาด้วยตนเองที่สำนักงานของโรงเรียน 

การชำระผ่านบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมการชำระสำหรับการใช้บัตรเครดิตของท่านตามจำนวนเงินที่ท่านได้

ชำระ ค่าธรรมเนียมนี้จะเพิ่มเป็นยอดรวมทีผู่้ปกครองจะตอ้งชำระ โดยปัจจุบันค่าธรรมเนียมการสงูสุด คือ 3% 

แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นๆ  

The school does accept credit cards payment. In order to pay via credit cards, you 

must physically visit the school office. There will be additional fees charged to payments via 

credit cards. Currently, the highest additional credit card fee is 3%.  

 

ค่าธรรมเนยีมการชำระลา่ชา้ (Late Payment Fee) 

ในกรณีมีค่าใช้จ่ายคงค้างหลังจากวันที่ครบกำหนดจะมีค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้าที่ 1.5% ต่อเดือน 

โดยคิดเป็นรายวันนับจากวันที่ครบกำหนด โดยจะมีการเรียกเก็บทุกเดือนในระหว่างที่ยงัคงค้างชำระ 

In the event that payments are not made within the time limit, a stipulated penalty 

will be imposed at the rate of 1.5% per month, calculated daily starting from the due date 

of the payment. There will be a collection of the stipulated penalty every month during the 

default period.  

 

mailto:accounts@carrollprep.com
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ที่จอดรถและกำรส่งนักเรียน (Parking Space and Dropping off Students) 
ผู้ปกครองสามารถจอดรถในลานจอดรถของตลาดบองมาร์เช่หรือจอดรถบนถนนใกล้เคียง (โปรดระวัง

ป้ายจอดรถตามจราจร) หากท่านต้องการส่งบุตรหลานของท่านโดยการวนรถส่งให้กับคุณครโูดยไม่จอดรถ 

โปรดนัดหมายกบัเจ้าหน้าที่ของเรา Parents may park in Bon Marche’s parking lot or on permitted 

areas along the road. If you wish you drop off your child, please inform our staff in advance.  

 

กำรส่งนักเรียน (Dropping off Students) 
ช่วงเช้าอาจเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายและเป็นจุดเริ่มต้นของวัน ท่านจะสามารถช่วยใหลู้กของคุณเริ่มต้นวันใหม่ที่ดี

โดยท าสิ่งตอ่ไปนี้  Mornings are often hectic. Parents can help children start off the day by 

doing the following: 

เมื่อท่านและบุตรหลานมาถึงโรงเรียนควรทักทายคุณครู สื่อสารข้อมลูส าคัญที่คุณครูควรรู้ หรอื การ

เปลี่ยนแปลงตารางเวลาต่างๆใหม่ของเด็กสั้นๆ When you and your child arrive, greetings should be 

made to teachers, and any relevant information and changes to schedule should be 

communicated to the teachers. 

• เตือนบุตรหลานใหล้้างมือก่อนเริม่เรียน หรือ กอ่นท ากจิกรรม การเล่นตามจุดต่างๆ 

Remind your child to wash his or her hands before activities 

• โปรดส่งบุตรหลานของท่านให้ถึงโรงเรียนก่อนเวลาเล็กนอ้ย เพื่อให้บุตรหลานของคุณได้รบัประสบการณ์ที่

เป็นประโยชนส์ูงสุด เราขอให้ทุกคนรักษาความตรงต่อเวลา 9.00 น. Please take your child to class 

before 9:00 am. For your child’s best experience at Carroll Prep, we politely ask everyone to 

be on time. 

 

กำรแยกจำกผูป้กครองหรือผู้ดูแล 

  ในห้องเรียนกอ่นวัยเรียนนบัเป็นทักษะที่ส าคัญส าหรับเด็กกอ่นวัยเรียนทกุคน แม้ว่าคุณอาจต้องการ

อยู่กับบุตรหลานของท่าน แต่ขอให้ไว้วางใจว่าครูของบุตรหลานของท่านได้รบัการฝกึฝนมาอย่างดีเพื่อจัดการ

กับเหตุการณ์เหล่าน้ัน บุตรหลานของท่านก าลังเรียนรู้ทกัษะที่ส าคัญ และน ้าตานั้นเหล่าน้ันจะน ามาซึง่ความ

ความส าเรจ็และการเติบโตเป็นผู้ใหญ่  
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Being able to be separated from caretakers before schooling age is an important skill 

for every preschooler. Although you may want to stay with your child, we respectfully ask 

you to trust in our teachers, as they are well equipped to resolve such issues. Learning 

these life skills and shedding a few tears will eventually bring them to successful adulthood.  

ท่านสามารถช่วยลูกได้อย่างมากโดยการถ่ายทอดความสุขและความมั่นในต่อคุณครูและโรงเรียน บอก

สิ่งทีจ่ะเกิดข้ึนกับบุตรหลาน บอกลาก่อนกลับ (การแอบหนอีอกมาเลยอาจเป็นเรื่องน่ากลัวมากส าหรับเด็ก 

เนื่องจากดูเหมือนว่าคุณก าลงัจะหายตัวไปแล้วไม่กลับมา) ครูทุกท่านพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดหาก

บุตรหลานของท่านมีอารมณ์อ่อนไหว คุณครูจะใช้เวลากบัพวกเขาแบบตัวต่อตัวก่อนที่พวกเขาจะเริม่วันใหม่ที่

โรงเรียน  

You can tremendously help your child by expressing contentment and confidence in 

the teachers and the school, explain to them what will happen, and saying goodbye 

(Sneaking away without saying goodbye can be very scary for children, as them it seems like 

you disappeared and may not be coming back). Every teacher is prepared to assist your 

child if he or she is sensitive to changes. Teachers will spend time with them prior to the 

beginning of the class. 

 

ของประจ ำวนัที่ผูป้กครองจดัให้ (Daily Preparations) 

          แครโ์รลล์ เพรพ จัดเตรียมอาหาร นม และของว่างให้กับนักเรียน นักเรียนถูกฝึกให้สามารถเข้าถึงนม อาหาร และของ

ว่างได้ทันทีเม่ือรู้สึกหิว อย่างไรก็ตาม คุณครูจะระมัดระวังปริมาณ และเวลาที่เหมาะสมสำหรับรับประทานอาหารว่าง (เว้น

ของว่างก่อนและหลังเวลาอาหารเที่ยง 1 ชั่วโมง) โดยคุณครูคอยแนะแนวนักเรียนด้วยเหตุผล นักเรียนจึงไม่ต้องนำกระเปา นม 

กระติกน้ำ หรือของว่างมาโรงเรียน ห้ามนำเจลหรือสเปย์แอลกอฮอลล์เข้าโรงเรียน เน่ืองจากขวดเล็ก สีสันสดใส น่า

รับประทาน นักเรียนอาจเข้าใจผิดและเกิดอันตรายต่อนักเรียน 

Carroll Prep will prepare meals, milk, and snacks for the students. Students are taught how 

to access milk and snacks when they are hungry. However, teachers will be aware of the 

appropriate time and amount for snacks (such as not allowing students to have snacks 1 

hour before lunch).  These schedules will be introduced to the students. Thus, there is no 

need to bring bags, milk, water, or snacks to school. We are not allow students to bring 

personal alcohol hand jel to school for safety reasons.  
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วันแบ่งปัน (Sharing Day) 

ลูกของท่านอาจมี “วันแบ่งปัน” ในระหว่างสปัดาห์ นี่เป็นโอกาสที่ดสีำหรับพวกเขาในการทีจ่ะแบ่งปันความ

สนใจ สิง่ของพเิศษ  หรือ เรือ่งราวในชีวิตนอกโรงเรียนของพวกเขา ช่วยบุตรหลานของท่านเลือกสิง่ของที่

เหมาะสมที่จะนำมา (ไม่ใช่ของเล่น) หนงัสือ สิ่งของจากธรรมชาติ ดนตรี และ งานศิลปะของพวกเขาเอง ซึ่งจะ

ทำให้เด็กๆมปีระสบการณ์การแบ่งปันที่ยอดเยี่ยมและเพลิดเพลิน เน้นย้ำว่าไม่อนุญาตให้ใช้ หรือ นำของเล่นที่

มีความรุนแรง เช่น ปืนและดาบ มาที่โรงเรียนเป็นต้น 

Your child may have a sharing day during the week, which is a great opportunity for them to 

share his or her interest, a particular object, or a story in their life outside of school. Please 

help your child choose an appropriate object (no toys), books, natural object, music, or their 

own artwork. This will create an entertaining sharing experience. Please note that the school 

prohibits objects which signifies violence, such as toy guns and swords. 

 

กรณีเปลี่ยนคนมารับนักเรียน (Changing the students pick-up person) 

โปรดแจ้งครูของบุตรหลานของท่านหากมีบุคคลอื่นมารบับุตรหลานของท่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำ

การแจง้รายช่ือผู้ที่สามารถรับบุตรหลานของท่านได้ (นอกเหนือจากพ่อแม่ และ ผูป้กครองตามกฎหมาย) กับ

สำนักงานของโรงเรียนแล้ว กรณีทีบุ่คคลที่ไม่อยู่ในรายช่ือจะไปรับบุตรหลานของท่าน พวกเขาจะได้รับอนุญาต

ให้ทำเช่นน้ันได้ก็ต่อเมื่อคุณได้แจ้งให้ครู หรอื ครูหลังเลกิเรียนให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

เท่านั้น  

Please notify your child’s teacher or afterschool teacher if there are other individuals picking 

up your child. Ensure that you have given a list of names who can pick up your child 

(besides from parents and legal guardian) to the school office. In the case where an 

individual whose name is not listed arrives to pick up the student, such individual is only 

permitted to pick up the child after you provide the teacher with prior written consent.  

 

ทางโรงเรียนมีแบบฟอร์มการรับนักเรียนที่สำนักงานของโรงเรียนเพื่อความสะดวกของท่าน ทุกคนทีม่ารบั

นักเรียนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มรีูปถ่ายที่ตรงกับช่ือผูร้ับ คณะครู และ เจ้าหน้าที่ของ Carroll Prep จะ

ไม่รับผิดชอบต่อการดูแลบุตรหลานของท่านเมื่อท่านไดล้งช่ือออกจากโรงเรียนแล้ว  
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The school has a prepared document form for picking up students at the school office for 

your convenience. Every individual picking up the students must disclose his or her ID card 

which must match the given name on the pick-up form. Carroll Prep will not be responsible 

for the students after the form has been signed.  

 

การลงชื่อออก (Signing Out) 

เราให้ความสำคัญกบัการลงช่ือให้บุตรหลานของท่านเข้า และ ออกโรงเรียนในแต่ละวัน เนื่องจากบุตร

หลานของท่านเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ Carroll Prep ตราบเท่าทีพ่วกเขาอยู่ในโรงเรียน กรุณาโปรด

แตะบัตรนักเรียนออกเมื่อท่านจะพร้อมที่จะนำนกัเรียนออกจากโรงเรียนเท่านั้น 

We give great importance to signing your child in and out of school in each day, as 

your child is Carroll Prep’s responsibility as long as he or she is within the school premises. 

Please sign out only when you are ready to leave the school.  

  หากคุณต้องการใหบุ้ตรหลานของคุณอยู่เล่นในบรเิวณโรงเรยีนของเราระหว่างเวลา 15:00 น. ถึง 

17:00 น. แม้ว่าท่านจะอยู่ด้วย ท่านก็จะต้องลงช่ือไว้ต่อไป ทางโรงเรียนจะมีการเรียกเก็บค่าดูแลหลงัเลิกเรียน

สำหรับนักเรียนที่ลงช่ือออกหลงัเวลา 15.30 น. 

 If you want your child to play in the school premises between 15:00 and 17:00 while 

you are watching, you must still have your child’s name signed in. The school will charge 

caretaking fee for students who sign out after 15:30.  

  ผู้ใหญท่ี่อยู่ในบริเวณโรงเรียนควรปฏิบัติและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม และ คำนึงถึงผลกระทบต่อ

นักเรียน และผูป้กครองท่านอื่นที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน เพราะพฤติกรรมเหล่าน้ันจะมีผลต่อความมั่นคง

ทางอารมณ์ของเดก็คนอื่นๆด้วย  ถ้าท่านใดมีข้อกังวล เช่น ด้านสังคม/อารมณ์ หรือ พฤติกรรมใดๆ ของผู้ใหญ่ 

โปรดแจ้งเหตุการณ์ที่ท่านพบเห็นได้โดยตรงกับเจ้าหน้าของโรงเรียนได้ในทันที  

Adults within the school premises shall act and behave appropriately, and consider 

the impact of their actions to students and parents who are visiting the school, as these 

actions will influence the students’ emotional stability. If you have any concerns of an 

adult’s social, emotion, or behavior, please inform the school staff immediately.  
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โรงเรียนปิดเวลา 17.00 น. และ มีค่าธรรมเนียม 500 บาท (ต่อเด็ก 1 คน ต่อครั้ง) สำหรบัผูท้ี่มารบับุตรหลาน

หลงัเวลา 17.00 น. The school closes at 17:00 and will charge 500 baht per student for an 

incident where he or she is picked up after 17:00.  
 

 

 

ปีการศึกษา (Academic Year) 

โปรดดูปฏิทินโรงเรียน Carroll Prep บนเว็บไซต์: http://carrollprep.com/calendar 

ผู้ปกครองสามารถขอสำเนาของปฏิทินโรงเรียนกับสำนักงานของโรงเรียนได้ 

Please examine Carroll Prep’s calendar on http://carrollprep.com/calendar 

Parents can as for a copy of the school’s calendar from the school’s office 

  

http://carrollprep.com/calendar
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งานประจำปี (Annual Celebrations) 

 

Grand Opening Celebration, 2022 เสำร์-อำทิตย ์ท่ี 4-5 มิถุนำยน  
June 4-5, 2022  

วนัครอบครัว (Family Day) วนัเสำร์ที่สองของเดือนมกรำคม 
The second Saturday of January  

หำไข่อีสเตอร์ (Easter Eggs Hunt) มีนำคม  
March 

เปิดเทอม1 วนัแรก (First Day of School, 1st Semester) กลำงเดือนพฤษภำคม 
Mid May 

วนัแม่ (Mother’s Day) 12 สิงหำคม 
12th of August 

ปำร์ตี้ฮำโลวีน (Halloween Party) ปลำยเดือนตุลำคม 
Late October 

เปิดเทอม 2 วนัแรก (First Day of School, 2nd Semester) ตน้เดือนพฤศจกิำยน 
November 

เทศกำลลอยกระทง (Loy Krathong Festival) เดือนพฤศจิกำยน 
September 

วนัพ่อ (Father’s Day) 5 ธนัวำคม 
5th of December 

ปำร์ตี้คริสตม์ำส และ ปีใหม่  
(Christmas Party and New Year)  

ปลำยเดือนธนัวำคม 
Late December 
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การฝึกอบรมพนักงาน และ วันกลบับา้นเร็ว (Staff Training and Early Leave) 

Carroll Preparatory Primary & Preschool มีความภูมิใจที่เรามีคณะอาจารย์ที่ไดร้ับการฝึกอบรมมาเป็น

อย่างด ีวันฝึกอบรมของพนักงานและวันกลับบ้านเร็วมีจุดประสงค์สองประการทีส่ำคัญอย่างมากต่อการปฏิบัติ

ภารกิจของโรงเรียน: Carroll Preparatory Primary & Preschool is proud to have professionally 

trained teachers. Staff training day and early leave serves a very important purpose for the 

school’s mission:   

1. การฝกึอบรม: การฝกึอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ การวางแผนมาอย่างดีน้ัน จะช่วยเติมพลงั และ 

เป็นแรงบันดาลใจให้ครูเพื่อจะไดท้ำหน้าที่ให้ดีทีสุ่ด การฝกึอบรมช่วยให้ครูเรียนรู้วิธีใช้เวลากบั

นักเรียนอย่างมปีระสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้ครูได้จุดไฟแห่งความ

สร้างสรรค์ และ ทบทวนเป้าหมายอันสำคัญที่สุดในการเป็นครูของพวกเขา ครจูะเรียนรูก้ลยทุธ์ และ 

เทคนิคที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยตรงในห้องเรียน เพื่อใหส้ามารถส่งมอบคุณภาพการศึกษา

ที่ดีที่สุดแกบุ่ตรหลานของท่านได ้

Training: Proper training and planning can inspire teachers to work efficiently. Training 

will help teachers know how to effectively interact with children, inspire, and remind 

them of their main goal of being a teacher. Our teachers will learn new techniques 

to adapt, making them capable of granting the finest education for your child.  

2. การวางแผนการทำงานร่วมกัน: วันของคณะครู จะให้ครูไดใ้ช้เวลาร่วมกันเพื่อทำงานร่วมกบั

ผู้อำนวยการบรหิารเกี่ยวกับนโยบายโรงเรียน กจิกรรม การสื่อสาร และการจัดการทั่วไปของโรงเรียน 

การทำงานร่วมเหล่าน้ีจะช่วยสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนในเชิงบวกร่วมกบัเหล่าคณาจารย์ต่างๆที่มี

อำนาจในโรงเรียน 

Cooperation Planning: Teachers’ day will allow teachers to spend time with their 

supervisors, on a topic concerning the school, activities, communication, and general 

management. These cooperating activities will create a positive working culture for 

those in the school.   
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วันกลับบ้านไวจะเกิดข้ึนตามเวลาทีก่ำหนดอย่างสม่ำเสมอ และ จะแสดงอยู่ในปฏิทินของโรงเรียน ใน

วันเหล่าน้ีผู้ปกครองจะต้องมารับเด็กทุกคนภายในเวลา 14:00 น. และ จะไม่มีบริการดูแลนักเรียน

หลงัเลิกเรียน ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ีทำใหเ้จ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับการฝึกอบรม และตระหนัก

ถึงความสำคัญในการร่วมมือกัน นำพาให้เราใช้ทรัพยากรทีม่เีราอยู่ที่ Carroll Prep เพื่อนำไปเพิ่ม

ประสบการณ์การเรียนรู้ของบุตรหลานของท่านได้อย่างดทีี่สุด 

Early leave days will occur regularly, and will appear on the school’s calendar. On 

these days, parents will pick up their children before 14:00, and the school will not 

provide after school care services. These days will ensure that all staff members 

partake in training, and acknowledge the value of collaboration. This will allow us to 

utilize our human resources for the benefits of your child.  

 

การสื่อสารของโรงเรียน (Communication) 

ความรับผิดชอบของผู้ปกครองในการรับการสือ่สาร Parent’ Responsibility to Communicate  

ผู้ปกครองควรไดร้ับรู้ อ่าน และตอบกลบัการสื่อสารทัง้หมดจากโรงเรียน ข้อมูลและการสือ่สารจะถูกสง่ไปยัง

ผู้ปกครองทั้งสองท่านทางอเีมล์ ครูไม่สามารถทำหน้าทีเ่ป็นสื่อกลางระหว่างผู้ปกครองทั้งสองท่านได้  

Parents should acknowledge, read, and reply to all forms of communication from the 

school. Information and communication will be transferred to parents directly via email 

address of both parents. Teachers cannot always be relied upon to communicate all 

necessary information to parents. 

 

อีเมล : การสื่อสารส่วนใหญ่ในห้องเรียน และ จากฝ่ายบริหารจะทำโดยการใช้อเีมล หรือ ผ่านโซเชียลมเีดีย

ต่างๆ รวมถึงจดหมายข่าวที่ให้ข้อมูลจากครูของบุตรหลานของท่านและการเตือนความจำรายสปัดาหเ์กี่ยวกับ

กิจกรรมต่างๆ ทีจ่ะเกิดข้ึน โปรดแจ้งให้ครูของบุตรหลาน ผูป้กครองในช้ันเรียน และ สำนักงานของโรงเรียน

ทราบหากท่านต้องการใช้รูปแบบการสือ่สารอื่น  

Most information from the classroom and the management team will be communicated via 

email or other social media. This includes all information about your child and weekly 

reminders of any upcoming activities. Please inform your child’s teacher or other staff if 

other methods of communication are preferred.  
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การโทรศัพท์ : ระหว่างที่นักเรียนอยู่ในช้ันเรียน เราจะไม่อนุญาตให้ทางผู้ปกครองโทรเข้าไปรบกวนคุณครหูรือ

นักเรียนในช้ันเรียนนั้นๆ ผูป้กครองสามารถฝากข้อความไว้ได้ (ทั้งกลางวันและกลางคืน) ที่สำนักงานของ

โรงเรียน สำหรบัครสู่วนใหญ่นั้นจะอ่านข้อความในตอนเช้าและตอนเย็นของวัน ทางสำนักงานจะแจง้หรือตอบ

กลับรายละเอียดเฉพาะใหผู้้ปกครองทราบ 

หากท่านต้องการส่งข้อความถึงครูของบุตรหลานของท่านในระหว่างวันเรียน (เช่น เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงใน

การไปรบันักเรียน) กรุณาติดต่อทีส่ำนักงานของโรงเรียนโดยตรง พนักงานจะสื่อสารข้อมลูนั้นภายในโรงเรียน

ให้ท่าน 

During class time, we do not allow parents to make a phone call to either the 

teachers or the students in class. Parents may leave their messages at the school’s office 

(both during the daytime and the nighttime). Teachers will read the messages in the morning 

or in the evening. The school office will inform or reply to such messages. If you wish to 

communicate to your child during class, (for instance, informing change of picking up plan) 

please contact the school’s office directly. The office will convey such messages for you.  

หลงัเวลาทำการ เจ้าหน้าที่จะรับโทรศัพท์เมื่อเป็นไปได้ และในระหว่างวันครจูะไม่ตอบข้อความ

ออนไลน์และบนแอปพลเิคช่ันอื่นๆ 

After office hours, office staff will answer calls when it is feasible. During teacher’s 

training day, no messages will receive a response.  

 

เว็บไซต์ : www.carrollprep.ac.th เป็นแหล่งข้อมลูที่ครบถ้วนของโรงเรียน รวมถึงปฏิทินโรงเรียนที่อัพเดท

ตลอด และ ข่าวสารเกี่ยวกับชุมชนของโรงเรียน และ ลิงก์ไปยังหน้า Facebook ของ Carroll Prep ขอความ

กรุณาผูป้กครองที่ได้รบัแจง้เกี่ยวกบัเว็บไซต์โปรดทำความคุ้นเคยกับเนือ้หาเว็บไซต์ของเรา 

Website: carrollprep.ac.th is a reliable and comprehensive information source, which 

includes an up-to-date school calendar, relevant school news, and a link to the school's 

Facebook page. We politely request parents to familiarise with the school website. 

การนัดหมายกับครู : ผู้ปกครองอาจนัดหมายกบัครูในตลอดปีการศึกษาตามความจำเป็น ครสู่วนใหญ่ไม่

สามารถคุยอย่างกะทันหันได้ (นอกเหนือจากข้อความสั้นๆ)  เนื่องจากพวกเขาอาจจะกำลังเตรียมการเรียนการ

สอน หรอื กำลงัทักทายนักเรียนเมื่อมาถึง ครูอาจไม่ว่างในช่วงเวลาเดินทางสลับสบัเปลี่ยนระหว่างช้ันเรียน 
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หรือช่วงส่งนักเรียนกลบับ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณครมูกีารประชุมของอาจารย์ และการประชุมอื่นๆที่

จะต้องเข้าร่วมหลงัจากช้ันเรียนเลิก 

Teacher’s Appointment: Parents may make appointments with teachers throughout the year 

as necessary. Teachers will not be able to accommodate sudden appointments (apart from 

short messages), as they may be preparing for their lessons, greeting students, changing 

classrooms, sending off students, or participating in a meeting.  

 

 ในกรณีที่ตอ้งการคุยกับครูของบุตรหลานของท่าน โปรดถามครูของบุตรหลานของท่านเพือ่นัดแนะเวลาที่

สะดวก เพื่อจะได้คุยกับคุณครูได้อย่างเต็มที่ มสีมาธิ และไมถู่กรบกวนระหว่างสนทนา 

In the case where you want to communicate with your child’s teacher, please ask your 

child’s teacher to appoint an appropriate time for a productive meeting.  

การนัดหมายผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่ : ผู้ปกครองสามารถแวะมาที่สำนักงานด้วยตนเองได้ ไม่ว่าผู้ปกครอง

จะได้นัดหมายหรือไม่ เพื่อพูดคุยกบัอาจารย์ใหญ่ คุณจอรจ์ แคร์โรลล์ ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องข้อกังวลต่างๆ 

ความคิดเห็น คำชม เพื่อความสะดวกสบายของผู้ปกครอง 

Appointments Made to the School’s Manager or the Principal: Parents can visit the office 

with or without appointments to converse with the principal, Mr. Geroge Carroll, for any 

concerns and comments.  

การเขา้เยี่ยมของผู้ปกครอง : ผู้ปกครองสามารถไปเยี่ยมบตุรหลานของท่านที่โรงเรียนได้ตลอดเวลา เว้นแต่จะ

ได้รับคำสั่งศาล กรุณาแจง้ครู หรือ พนักงานก่อนการเยี่ยมชมที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากการแวะพักหรือ 

เข้าชมสั้นๆ ผูเ้ข้าพักต้องเช็คอินทีส่ำนักงานและรับป้ายผู้มาติดต่อ เพื่อความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวของ

นักเรียนทุกคน  Parent’s Visit: Parents may always visit their children, except when they are 

prohibited to do so by court order. Please inform the teachers or the staff if your visit’s goal 

is not a short visit. Visitors are required to sign in at the office and receive a visitor’s card. 

This is done for the benefit of privacy of all students.  

 

แนวทางโภชนาการ และ การรับประทานอาหารของโรงเรยีน (Nutrition Policy and Meal Plans) 

เราเช่ือมั่นอย่างยิง่ว่าอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ จะสง่ผลดีต่อพวกเขาในขณะที่เด็กๆอยู่ทีโ่รงเรียน เราจึง

ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำขนม และ อาหารเข้ามาในโรงเรียนเอง เว้นแต่เด็กคนน้ันจะมีข้อจำกัดด้านอาหารเป็น
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พิเศษที่โรงเรียนไม่สามารถจัดหารองรับให้ได้ อาหารใดๆที่จะนำเข้ามาในโอกาสพิเศษไม่ควรทีม่ีน้ำตาลเป็น

ส่วนประกอบหลัก อาหารที่ไม่เหมาะสมดงักล่าว ได้แก่ ลูกอม น้ำอัดลม คัพเค้ก คุกกี้ พุดด้ิง ฯลฯ เรามุง่มั่นที่

จะเสิรฟ์อาหารจากธรรมชาติที่ไม่ผ่านการขัดสีให้มากทีสุ่ดเทา่ที่จะเป็นไปได้ โปรดเคารพในนโยบายทาง

โภชนาการของเรา  

We believe that healthy food will greatly benefit children while they are at school. Thus, we 

do not allow students to bring any snacks of food into the school, except in the case where 

such students have special food requirements that the school cannot provide. Any food for 

special occasions should not contain sugar as the main ingredient. The unsuitable food 

includes candies, soda, cupcakes, cookies, puddings, among others. We aim to provide as 

much natural and whole grain meals as possible. Please be respectful of our nutritional 

policy.  

 

โปรแกรมอาหารกลางวัน Carroll Prep ใหบ้ริการโดยครัวนอกที่ผ่านการคัดสรรค์แล้วอย่างระมัดระวัง 

เมนูอาหารสำหรับสัปดาห์ต่อไปจะถูกสง่ใหผู้้ปกครองสามวันก่อนวันจันทร์ของแต่ละสปัดาห์ ผู้ใดทีม่ีความ

ต้องการพเิศษทางด้านอาหารด้วยหลักศาสนา หรือ แพ้อาหาร กรุณาแจ้งในแบบฟอร์มโรงเรียน 

Carroll Prep’s lunch plan includes food from outside sources which we have 

carefully selected. Upcoming week’s meal plan will be sent to the parents three days 

before every Monday. If any students have food limitation due to religion or allergy, please 

inform the school via the school’s form.  

การจัดงานวันเกิด (Birthday Parties) 

ผู้ปกครองสามารถฉลองวันเกิดของบุตรหลานของท่านทีโ่รงเรียนได้โดยการบอกเกล่ากับทางโรงเรียนล่วงหน้า 

ทางโรงเรียนจะเป็นฝ่ายจัดเตรียมอาหาร และของว่างเพือ่ฉลองวันเกิดให้กบันักเรียน 

Parents may celebrate their children’s birthday at the school by informing the school’s staff 

beforehand. The school will prepare food and snacks to celebrate the birthday.  

นโยบายด้านสุขภาพและรายงานทางการแพทย์ (Health Policy and Medical Records) 

ผู้ปกครองจะต้องกรอกบันทึกการฉีดวัคซีนและการตรวจร่างกายภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาของนักเรียนและ 

ยืย่นข้อมูลทีโ่รงเรียนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันแรกที่เดก็เข้าเรียน 
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Parents must fill in the vaccination records and health examination within the past 12 

months, and deliver such information to the school in the form of documents within 30 

days starting on the first day of school. 

บันทึกควรรวมถึงผลการตรวจคัดกรอง ยาตามใบสัง่แพทย์ คำอธิบายของความบกพร่องต่างๆ  และโรคเรือ้รงั

ต่างๆ นักเรียนทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน เว้นแต่ได้รับการยกเว้นทางการแพทย์ หรือ ทาง

ศาสนา นักเรียนที่ไม่ได้รับวัคซีนอาจถูกห้ามไม่ใหเ้ข้าเรียนหากมีการระบาดของโรคเกิดข้ึน 

Such records shall include ATK (antigen test kit) result, necessary medications as required by 

a medical certification, any abnormalities, and any severe sickness. All students must be 

fully vaccinated, except those exempted by a modern medical professional or religious 

practice. Students who are not fully vaccinated maybe prohibited from enrolling in the 

school if there is any outbreak.  

การจัดการยา (Medication) 

ผู้ปกครองต้องกรอกและลงนามในแบบฟอร์มอนญุาตทางการแพทย์เพื่อใหเ้จ้าหน้าทีส่ามารถให้ยาแก่เด็กได้

แบบฟอร์มนีจ้ะระบุวันที่ ปริมาณยาตามเดมิทีร่ะบุไว้ในขวด และ เวลาให้ยา หากเป็นยาที่สัง่โดยแพทย์ ใบสั่ง

ยาของแพทย์จะต้องแนบมากับยานั้น และ เจ้าหน้าทีจ่ะปฏิบัติตามใบสั่งแพทยเ์ป็นสำคัญ แม้ว่าผูป้กครองจะ

ร้องขออย่างอื่นก็ตาม ช่ือของบุตรหลานของท่านจะต้องเขียนกำกับไว้บนตัวยาอย่างชัดเจน ยาจะถูกล็อคไว้ใน

สำนักงานขณะทีอ่ยู่ในโรงเรียน และ นำกลบับ้านเมื่อสิ้นสุดวัน 

Parents must fill in and sign medical permission in order for staff to be able to give the 

children the required medications. This form will include the date, original amount of the 

medication, and medication time. If such medication is given by a medical professional, the 

medical certificate must be attached with the drugs. Staff shall prioritize the order in the 

certificate over the parents’order. The name of the child must be clearly written on the 

medication. The medication will be kept in the nurse’s office during class time until the end 

of the day.  

 

กฎเกณฑ์ด้านสุขภาพสำหรับการเขา้เรยีน (Health Policy for Enrolling) 

  นักเรียนไม่ควรเข้ามาที่โรงเรียนหากมีไข้ ท้องเสีย อาเจียน มีน้ำมูกสีคล้ำ หรือ หากพวกเขาแสดง

อาการป่วย (กระสับกระส่าย/ง่วงนอน, ไอมเีสมหะ, เจบ็คอมาก, ปวดหู ตาเป็นสีชมพู แสบรอ้น คัน หรือมี
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น้ำมูกไหล) เราตระหนักดีว่าเป็นเรือ่งยากสำหรับพอ่แม่ที่ต้องทำงานและต้องให้ลกูอยู่บ้าน แต่การกระทำเช่นน้ี

จะช่วยป้องกันการติดเช้ือและส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยของลูกท่านและผู้อื่น 

Students should not attend class if they exhibit any of the following symptoms: fever, 

diarrhea, vomiting, dark mucus, or other symptoms of sickness (lethargy, coughing, sore 

throat, ear pain, pink eye, and itching, among others). We understand the hardship or 

working and leaving your child at home, but in this case, doing so prevents the spread of an 

outbreak and promote health and safety of others.  

 

โปรดแจ้งใหโ้รงเรียนทราบหากบุตรหลานของท่านมีอาการของโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีอาการป่วย เพื่อให้

ผู้ปกครองท่านอื่นๆ ได้รับการแจ้งเตือน ถ้าลูกของคุณมปี่วยระหว่างวันทีโ่รงเรียน เราจะพยายามอย่างเต็มที่

เพื่อให้พวกเขาผ่อนคลายและอยู่ห่างไกลจากเดก็คนอื่นๆ โรงเรียนจะไม่ให้ยานักเรียนโดยไม่ได้รบัอนุญาตเป็น

ลายลักษณ์อกัษรจากแพทย์ประจำของนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องมารับนักเรียนกลบับ้านโดยเร็วทีสุ่ด 

Please inform the school if your child exhibits any symptoms of a contagious disease or any 

sickness in order for the school to give advance warning to other parents. If your child 

exhibits any signs of sickness during school day, we will try our best to ensure that they are 

relaxed and separate them from other students. The school will not give the student any 

medication without written permission from the student’s medical professional. Parents 

should pick up their students as soon as possible.  

การลา้งมือ การล้างมือช่วยลดการแพรก่ระจายเช้ือโรคได้อย่างมาก ทางโรงเรียนขอให้เด็กและผู้ใหญ่ล้างมือ

ด้วยสบู่ทันทเีมื่อเข้าโรงเรียนในตอนเช้า และ หลังจากการเลน่ข้างนอก เราจะล้างมือก่อนและหลังรับประทาน

อาหาร ก่อนและหลังการเล่นน้ำ หลังจากทำงานกับแป้งโดว์ และ วัสดุที่ต้องสัมผัสอื่นๆ และ หลังจากเข้า

ห้องน้ำ สัง่น้ำมูก ดูดนิ้ว หรือ สมัผสัวัตถุ หรือ พื้นผิวที่ปนเปือ้น 

Washing hands: Washing hands greatly prevents the spread of germs and diseases. The 

school politely asks you and your child to wash your hands immediately after entering the 

school in the morning, and after playing outside. 

การฝึกเขา้ห้องน้ำ ครจูะคอยสงัเกตเด็กใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาพร้อมทีจ่ะสามารถเข้าห้องน้ำด้วยตนเองได้ 

หากเกิดเหตสุุดวิสัยต่างๆบอ่ยครั้ง ครจูะแจง้ และ ประสานเพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาแผนที่

ตอบสนองความต้องการของเด็กแต่ละคนให้ดีสุดได ้ 
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Teachers will keep their eyes on new students to ensure that they can use the restroom by 

themselves. If there are an incident, teachers will inform and cooperate with parents to 

make a plan to best accommodate each student.  

 

การบันทึกและการรายงานอุบัตเิหตุ การบาดเจบ็ทั้งหมดทีเ่กี่ยวข้องกับการกระแทกที่ศีรษะ เลือดออก 

กระดูกหัก และ/หรอื ต้องได้รับการรักษาพยาบาลจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกเหตุการณ์ของโรงเรียน จะมีการลง

บันทึกรายงานเหตุการณ์ ผู้ปกครองจะได้รบัแจง้ถึงการบาดเจ็บ/อบุัติเหตุเหล่าน้ัน 

Records of Accidents and Incidents – All head injuries, bleeding, broken bones, and any 

other injuries requiring medical assistance will be recorded in the school’s records, and 

parents will be informed of these incidents.   

รายงานนี้จะกรอกรายละเอียดโดยชัดเจนและจะถูกลงนามโดยทั้งเจ้าหน้าที่ Carroll Prep และ ผู้ปกครอง 

รายงานนี้จะถูกเกบ็ไว้ในไฟล์นักเรียนของเด็ก โดยโรงเรียนจะทำสำเนาเพื่อที่จะมอบให้ผูป้กครอง และ 

ผู้อำนวยการของโรงเรียน 

This record will contain the details of the incidents and signatures of the Carrol Prep staff 

and Parents. This record will be kept in each student’s personal file, which the school will 

send a copy to every parents. 

 

กรณีเหตุฉุกเฉิน คุณครู Carroll Prep ทุกคนได้รบัการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ การทำ CPR 

ซึ่งจะมีการอัพเดทฝกึฝนอย่างเป็นประจำ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนกับบุตรหลานของท่าน ทางโรงเรียนจะ

ติดต่อผู้ปกครองก่อน แล้วจึงติดตอ่ช่องทางบุคคลสำรอง 

In the case of emergency, all Carroll Prep teachers are trained to perform first aid and CPR 

every few years. If an emergency occurs, the school will first contact the parents, then other 

emergency contacts.  

หากเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องได้รบัการรักษาพยาบาลทันที เราจะเรียกรถพยาบาลทันทีในขณะทีเ่รากำลังติดต่อ

ท่าน และ ในระหว่างปีหากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ใดๆ โปรดแจ้งช่องทางติดต่อของท่านหรือผู้

ติดต่อกรณีฉุกเฉินของท่าน (ทั้งหมายเลขที่ทำงานและหมายเลขโทรศัพทม์ือถือ) ใหส้ำนักงานของโรงเรียน

ทราบ  
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If such emergency requires immediate medical attention, the school will immediately call an 

ambulance while contacting the parents. If you change your contact number, please inform 

the school of ways to contact you for emergencies.  

 

แนวทางการกลับไปโรงเรียนหลังหายจากอาการป่วย  

Going Back to School after a Contracting a Sickness 

ก่อนกลบัไปโรงเรียน เด็กควรปลอดอาการเจ็บป่วยต่างๆเปน็เวลา 24 ช่ัวโมง เด็กไม่ควรกลบัไปโรงเรียนหาก

ยังคงมีอาการข้างต้นอยู่ เด็กที่ได้รับยาปฏิชีวนะไม่ว่าในรูปแบบใดๆ จะต้องกินยาเป็นเวลา 24 ช่ัวโมงก่อน

กลับไปโรงเรียน และ จะต้องได้รบัอนุญาตจากแพทยเ์พื่อกลบัไปโรงเรียนสำหรบักรณีดังต่อไปนี้: 

Before going back to school, the students should be free of any symptoms for 24 hours. The 

students should not be going back to school if there are any indication of sickness. Students 

who receive antibiotic in any form must take the antibiotic 24 hours prior to going back to 

school, and requires permission from medical professionals in the following cases: 

 

• ตาสีชมพู หรือ เยื่อบุตาอักเสบ (ตาแดง) Pink eyes, infected eyes, or red eyes 

• ผื่นที่ดเูหมอืนติดต่อได้ เช่น หิด ผื่นแผลพุพอง ไข้อีดำอีแดง Any eczema or rashes that may be 

contagious, such as scabies, blisters, and scarlet fever 

• เจบ็คอ หรอื ปากและน้ำลายไหล Sore throat, mouth, or drooling 

• โรคตับอกัเสบต่างๆ All types of hepatitis  

• เยื่อหุม้สมองอักเสบต่างๆ Meningitis 

• เด็กคนใดที่ป่วย และ ดูเหมือนจะไม่ดีข้ึน Any sickness that seems to not be recovering 

• ทุกครัง้ที่เดก็เข้ารบัการรักษาในโรงพยาบาล ทางโรงเรียนมีสิทธ์ิที่ขอเอกสารรับรองเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่ามี

ความปลอดภัยที่นักเรียนจะกลับเข้าเรียนอีกครัง้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนในโรงเรียน 

Every time the students receive any medical attention from the hospital, the school has the 

right to ask for more documents confirming that the students can safely attend school again.  
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เราขอสงวนสทิธ์ิในการ งดเข้าเรียน สำหรบันักเรียนทีม่ียังมอีาการเจ็บป่วยอยู่ แม้ว่าจะได้รบัอนุญาตจากให้

ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ตาม We reserve the right to prevent students from attending school 

regardless of the medical professional’s permission.  

 

โรคภูมิแพ้ (Allergies) 

หากลกูหลานของท่านไดร้ับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้ โปรดแจ้งผู้จัดการของโรงเรียน เราต้องมีคำ

แถลงเป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์ของบุตรหลานของท่านที่อธิบายถึงการแพ้เฉพาะ ข้อควรระวังพิเศษ 

ข้ันตอนการช่วยเหลือฉุกเฉิน หรืออปุกรณ์การรักษาพยาบาลที่บุตรหลานของคุณอาจต้องการ หากบุตรของ

ท่านมีอาการแพ้อาหารซึง่จำเป็นต้องให้อาหารหรือเครื่องดื่มทดแทน คุณต้องให้คำช้ีแจงจากแพทย์ของเด็กโดย

ระบลุักษณะของการแพ้และสิง่ทีจ่ำเป็นต้องทดแทน 

If your child is diagnosed with allergies, please inform the school’s manager, as we require a 

written notice from your child’s medical professional which specifies the allergies, 

precautions, emergency assistance methods, or necessary medical equipment If your child 

has food or drink allergies.  

 

โควิด -19 (Covid-19) 

โปรดดูการอัพเดท Covid-19 ที่ http://carrollprep.com/news 

You can keep up with the Covid-19 update at http://carrollprep.com/news 

 

 

 

คุณภาพอากาศ (Air Quality) 

แม้ว่าการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวของมลพิษทางอากาศที่เกี่ยวข้องกบัฝุ่นละออง (PM) จะยัง

ดำเนินต่อไป แต่ก็เป็นที่ชัดเจนว่าการได้รับ PM 2.5 ไมครอนหรือเลก็กว่าน้ันอาจเป็นอันตรายได้อย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าผลกระทบนั้นข้ึนอยูก่ับความยาวของการเปิดรับสภาพอากาศนั้น 

http://carrollprep.com/news
http://carrollprep.com/news
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องค์กรEPA(ของสหรฐั) และ องค์กรอื่นๆของไทย ระบุว่าระดับ AQI ทีสู่งข้ึน (100-200) เป็นอันตรายอย่างยิ่ง

เมื่ออยู่กลางแจ้ง เป็นเวลานานหลายช่ัวโมง และ เมือ่แม้จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายในระดับเพียงปานกลาง 

Despite the on-going research on the negative effects of PM, it is undisputable that 

PM 2.5 or smaller can be highly dangerous. However, the effects depend on the period of 

exposure. The EPA and other Thai organizations state that a higher AQI (between 100-200) is 

highly dangerous for outdoor multiple hours exposure, even with minimal body movement. 
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เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย (Thai Indicators of Air Pollution) 

AQI 
ความหมาย 
Meaning 

สีที่ใช้ 
Colors used 

คำอธิบาย 
Description 

0 - 25 
คุณภาพอากาศดีมาก 

Very Clean Air 
ฟ้า 

Blue 
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว 
Very good air quality, ideal for outdoor activities and traveling 

26 - 50 
คุณภาพอากาศดี 

Good Air Quality 
เขียว 

Green 
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวไดต้ามปกติ 
Good air quality, suitable for outdoor activities and traveling 

51 - 100 
ปานกลาง 

Medium Air Quality 
เหลือง 
Yellow 

ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกต ิ
Ordinary Citizens: Can perform ordinary outdoor activities  
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบ้ืองต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา 
ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง 
Citizens with Special Health Requirements: If there are any symptoms of 
coughing, eye irritation, trouble breathing, such citizens should stop doing 
outdoor activities. 

101 - 200 
เร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
Slightly Toxic to Health  

ส้ม 
Orange 

ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสขุภาพ ถ้ามีอาการเบ้ืองต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคาย
เคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความ
จำเป็น 
Ordinary Citizens: Watchout for symptoms such as coughing, trouble breathing, 
and eye irritation. Time spent outdoor should be reduced, or use necessary 
equipment. 
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์
ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ 
แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ 
Citizens with Special Health Requirements: Time spent outdoor should be 
reduced, or use necessary equipment. If symptoms such as coughing, trouble 
breathing, eye infection, tight chest, headache, abnormal heartbeat, nauseous, 
of fatigue occur, please contact a medical professional. 

201 ขึ้นไป 
Over 201 

มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
Toxic to Health 

แดง 
Red 

ทุกคนควรหลีกเล่ียงกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเล่ียงพ้ืนที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์
ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ 
Every citizen should avoid all outdoor activities and avoid all areas with high 
air pollution, or use necessary equipment. If health complications arise, please 
contact medical professionals. 
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ของหำยและกำรเก็บรักษำ (Lost Items and Preserving Items) 

สิ่งของที่สญูหาย และ ถูกพบจะถูกเกบ็ไว้ที่ส านักงานของโรงเรียนในระยะเวลาจ ากัด ไม่เกิน 1 อาทิตย์ สิ่งของ

ที่ไม่ได้อ้างสทิธ์ิจะน าไปบรจิาคเพื่อการกุศลในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดทั้งปี 

Any lost items found will be stored at the school’s office for not over one week. Any 

unclaimed items will be donated to charity at different times throughout the year. 

กำรใช้โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone Usage) 

เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการของการศึกษาจะเป็นประโยชน์ส าหรบันักเรียน Carroll Prep ทุกคน และ 

สภาพแวดล้อมการท างานส าหรับเจ้าหน้าที่ Carroll Prep ทุกคนจะมปีระสทิธิผล โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

เหล่าน้ีส าหรบัการใช้โทรศัพทม์ือถือในโรงเรียน: 

To ensure that the environment contributes to the efficiency of the education, and for the 

benefits of the Carroll Prep students, please adhere to these rules for using mobile phones 

within the school premises.  

 

• ครูของ Carroll Prep ใช้แอปพลเิคช่ันต่างๆ มากมายเพื่อติดตามความคืบหน้า ประสานงานเรือ่งบทเรียน 

หรือ การเรียนการสอน รวมถงึใช้สื่อสารกบัผูป้กครอง ดังนัน้ ท่านอาจจะเห็นครูของเราใช้โทรศัพทร์ะหว่าง

คาบเรียน นี่เป็นส่วนหนึ่งของหน้าทีก่ารเก็บบันทึก และ ไม่รบกวนความสามารถในการสอนของพวกเขา การ

ใช้เทคโนโลยจีะช่วยเพิ่มความสามารถของเราในการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนมากขึ้น 

Carroll Prep’s teachers use various applications to track the students, cooperate with other 

teachers, and communicate with parents. Thus, you may see our teachers use their mobile 

phones during class time. This is considered a part of their task to take notes of any relevant 

information. Properly utilizing technology will increase their abilities to track the students’ 

progress.  

 

• นักเรียนที่มีอายุมากกว่า 5 ปขีองเราจะมีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ในระหว่างวัน

ของเรา เราเช่ือว่าการสอนนักเรียนให้ใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบจะเป็นทักษะทีส่ าคัญส าหรับชีวิต

ของพวกเขา โปรดช่วยสนับสนุนเราในเป้าหมายของเราโดยท าตามค าแนะน าของเราเกี่ยวกบัการให้เดก็ใช้เวลา

อยู่กับหน้าจอ และ การใช้โทรศัพท์ หรอื แท็บเล็ตทีบ่้าน 
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Students who are over five years old may use some electronics such as tablets and mobile 

phone during the day. We believe that teaching students how to use electronics responsibly 

is a valuable life skill. Please support our cause by adhering our recommendations 

concerning electronic usage for children.  

 

• ผู้ปกครองควรรบัโทรศัพท์ภายนอกอาคาร หรือ ในหอ้งรับรองผู้ปกครองของเรา Parents should answer 

their mobile phones outside of the building or in the parents’ lounge 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณจะไม่ดัง หรือ สั่นขณะอยู่ในอาคาร Please make sure that your 

phone is in silent mode in the school building 

• หากเป็นไปได้ โปรดเสนอใหร้ับโทรศัพท์มือถือที่โทรเข้ามาหลงัจากที่คุณออกจากเขตภายในอาคารโรงเรียน  

If possible, please answer your mobile phone after you have left the school premises 

สื่อ ประชำสัมพันธ์ กำรอนุญำตถ่ำยภำพและเผยแพร่ (Media, Public Relations, and Permission 

for Distributing Photographs)  

ในบางครั้งสื่อต่างๆ หนังสือพมิพ์ หรือ สถานีโทรทัศน์ต้องอาจต้องการน าเสนอ และ ถ่ายรปูเด็ก Carroll Prep 

บ้าง เช่น การออกไปทัศนศึกษา หรอื กิจกรรมที่โรงเรียน เรายังใช้ภาพถ่ายในบทความเกี่ยวกับกจิกรรม และ 

ความส าเรจ็ของนกัเรียนในเว็บไซต์ของโรงเรียน, Facebook และ/หรอื สิ่งพมิพ์ของ Carroll Prep ซึ่งคุณจะ

ถูกขอให้ลงนามในแบบฟอรม์สมัครเรียน  หากผู้ปกครองเลอืกที่จะไม่อนุญาตแล้วเปลี่ยนใจ ผูป้กครองสามารถ

แจ้งกบัทางโรงเรียน ซึง่ทางโรงเรียนจะเคารพในการตัดสินใจของท่านผู้ปกครอง 

In certain times, newspaper or news channel may want to take pictures of children at the 

Carroll Prep School during field trips or school activities. We may use photographs of the 

students on articles concerning activities and their success on the school’s website and 

Facebook page. Your permission will be asked for in the enrollment form. If you decided not 

to grant your permission but change your mind, you may inform the school. The school will 

respect your decision either way. 
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ในกรณีดังกล่าว หากรปูภาพของบุตรหลานของคุณอาจยังปรากฏบนวัสดุที่ไดร้ับการออกแบบ และ พิมพ์ไป

แล้ว แต่รูปภาพของบุตรหลานจะไม่ถูกน ามาใช้ใหม่อกีต่อไปหลงัจากที่ท่านได้ลงนามภายหลัง 

In the case above where you withdraw your consent, your child’s picture may have already 

appeared on the school’s advertisement, flyers, and posters, among others. However, after 

your consent is withdrawn, their photographs will no longer be used for further 

advertisement, flyers, and posters, among others, and will not be further distributed by the 

school.  

นโยบำยกำรใช้สื่อ หน้ำจอกับเด็ก (Screen Time Policy) 

เรามุง่มั่นทีจ่ะสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทีจ่ะพฒันาการทักษะทางสังคม และ ส่งเสริมจินตนาการ

อันเข้มข้นของเด็ก ในการท าเช่นน้ัน สิ่งส าคัญคือเราได้ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยี และ สื่อที่มีตอ่

พัฒนาการของเดก็ 

We are determined to create an environment to foster development, education, social skills, 

and creativity in our students. In order to fulfill such goal, we acknowledge the impact of 

technology on children.  

 

พฤติกรรมทางสังคมของเดก็มักได้รบัอิทธิพลจากตัวอย่างที่ดใูนรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวิดีโอเกม เด็ก

ที่ดูเนื้อหาที่มีความรุนแรงและพฤติกรรมทางสังคมเชิงลบมจีะแนวโน้มที่จะก่อความขัดแย้งในลักษณะเดียวกัน  

A child’s social development skill is often influenced by their time watching television, 

movies, and playing video games. Children who watch media containing violence and other 

negative social behavior has a tendency to mimic such behaviors.  

 

เด็กที่ดูเนือ้หาสื่อทีเ่ป็นต้นแบบของลักษณะของพฤติกรรมทางสังคมเชิงบวก มีแนวโน้มที่จะมสี่วนร่วมในการ

แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสันติ และ มปีระสิทธิภาพมากกว่า 

Children who watch media containing positive behavior are more likely to contribute to 

problem solving, and can use such skills more effectively.  
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การดูสื่อยงัส่งผลอย่างมากต่อการเล่นตามจินตนาการของเดก็ๆ เมื่อนกัเรียนใช้เวลาส่วนใหญส่นุกสนานไปกับ

การดูสื่อโดยไม่ต้องออกแรงคิดหรือทำอะไร ทำให้นักเรียนสนใจกิจกรรมอื่นๆ ยากขึ้น  

Media intake can heavily influence the children’s imagination in playing pretend. When 

children find entertainment from only watching television or using other forms of technology 

without any exerting any efforts on their part, they have a harder time focusing on other 

activities. 

 

นอกจากนั้นเด็กๆ มกัมีพฤติกรรมตามสือ่ที่เขาดู พฤติกรรมเลียนแบบและความเช่ือต่างๆ ที่นักเรียนจำมาจาก

สื่อ เช่น เจ้าหญิงตอ้งสวยงามตลอดเวลาและไมป่ีนป่ายผาดโผน และ ต้องการความช่วยเหลอืจากผู้อื่นเสมอ 

หรือ วีรบุรุษต้องใช้ความรุนแรงต่อสู้ในการแก้ไขปัญหา ทำให้นักเรียนนำมาเล่นกบัเพื่อนที่โรงเรียน 

Children will also mimic the behaviors and ideology they have seen through the media, such 

as girls must always be pretty and should not climb and jump around, and should always 

wait for other’s help, or heroes must use violence to solve problems.  

 

ในฐานะผู้ให้ศึกษา เราตระหนักดีว่าสื่อที่มีคุณค่า สามารถส่งผลดีต่อเด็กๆไดเ้ช่นกัน ถ้าเลือกอย่างรอบครอบ 

และมผีู้ปกครองนัง่ดูด้วยเพื่อช้ีแนะแนวทาง โรงเรียนจะไม่ตดัสินครอบครัวที่เลือกสื่อใดๆก็ตามใหบุ้ตรหลาน

ของท่าน แต่เราตระหนกัว่าประสบการณ์ของเด็กๆในบ้านกบัสื่อเหล่าน้ันจะถูกสง่ต่อไปยังประสบการณ์ใน

โรงเรียนของพวกเขา ด้วยเหตผุลนีเ้อง เราจงึขอให้คุณปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการใช้สือ่เหล่าน้ี ดังนี ้

As educators, we acknowledge the importance of media, and its capability to exert positive 

influence if chosen carefully with adults watching over them. We will not judge your choice 

of media selection for your child. However, the media they have seen at home will 

influence their experience at school. Thus, we respectfully ask you as parents to follow the 

guidelines below: 

1. เลือกรายการโทรทัศน์ และ ภาพยนตร์อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาการกระทำ และ คำพูดของตัวละครว่า

สะท้อนถึงค่านิยมเชิงบวกที่คุณต้องการปลูกฝังให้บุตรหลานของท่านหรือไม ่

Carefully select movies, series, cartoons, video games, and other media for your child. When 

doing to, take into consideration the dialogue of the characters, and discern if they reinforce 

positive or negative behaviors.   
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2. หลีกเลี่ยงการให้บุตรหลานของท่านดูสื่อในตอนเช้า เพื่อเพิ่มความพร้อมให้บุตรหลานของท่านในการเรียน

ช่วงเช้า Do not allow your child to watch television or play video games in the morning 

before class 

นโยบายเกี่ยวกับวินัย หรือ การทำโทษ และ ปรชัญาวินัยการทำโทษเชิงบวก (Disciplinary Policy and 

Positive Reinforcement)  

นโยบายด้านวินัยการทำโทษของโรงเรียน แคร์โรลล์ เพรพได้ถูกออกแบบมาใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญา

การศึกษาของโรงเรียน และ องิตามเทคนิคการทำโทษเชิงบวกที่ มิสเตอร์แคร์โรลล์ได้พฒันาข้ึน โดยมุ่งเน้นการ

ปกป้องสมาชิกของโรงเรียนทุกคน และ สง่เสริมโดยคำนึงถึงสภาพจิตใจ อารมณ์ ร่างกาย สังคมศลีธรรม และ 

จิตวิญญาณของหลกัสูตรของเราเป็นที่ตัง้ต้น  

Our disciplinary policy is designed in accordance with our philosophy, and utilizes 

positive reinforcements on children as Mr. Carroll has developed. Our goal of disciplinary 

action is to ensure the safety and well-being of the students, taking into consideration their 

mental health, emotional needs, physical needs, social skills, morality, and the spirit of our 

philosophy. 

แนวทางด้านระเบียบวินัยของเราไม่ได้ทำมาเพื่อกำหนดพฤติกรรมนักเรียน เพื่อความสะดวกของ

คุณครู แต่เพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนรู้วิธีทำงานร่วมกัน เคารพชุมชนของตน และคำนึงถึงความต้องการของผู้อื่น 

ด้วยเหตุน้ีนักเรียนแต่ละคนจะต้องประพฤติตนในลักษณะทีส่่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ในช้ันเรียน เคารพ

สิทธิของทกุคนในการใช้ชีวิต  เรียนรู้ในบรรยากาศทีป่ลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและทางอารมณ์ พัฒนา

ทักษะการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระและทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังสนับสนุนทักษะการแกป้ัญหาด้วยตนเองและรกัษา

จิตวิญญาณความเป็นตัวตนของนกัเรียน 

Our disciplinary action is not designed to control the students’ behavior for the 

benefits of the teachers, but for the students to learn to cooperate with each other, respect 

their community, understand the need of others, and learn to problem solve by themselves 

while respecting their identity. 
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วิธีการลงโทษของเรา มีแนวทางตามขั้นตอนดังนี้ (Our Disciplinary Action Procedures): 

1. นักเรียนจะได้รับการพูดคุย อธิบายในช้ันเรียน เด็ก ๆจะได้รับการสอนให้ใช้พื้นที่เพื่อท าให้ตนเองสงบและ

เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการท าให้ตนเองสงบ 

Students will receive an explanation in class that they will get a space to calm down, and 

learn various techniques of calming themselves. 

2. ยอมรับ สอนใหรู้้จักอารมณ์โกรธ ความรู้สกึรุนแรงลบๆ และใหท้างออกที่ดีกว่า เช่น แนะน าให้แยกไปพัก 

เปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่น หรือออกแรงตี ตอก กับอปุกรณ์ที่เหมาะสม 

Telling them that anger and other strong negative feelings are normal, and teach them how 

to channel their anger.  

3. ใช้การเตอืนและการพักให้สงบตนเอง  

Warning them and let them have their alone time 

4. พูดคุยกับนกัเรียนเกี่ยวกบัปญัหาที่เกิดข้ึน ฟังและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมี และติดตามตรวจสอบ

ผลที่เกิดข้ึน เราจะมีการพูดคุยและฝึกฝนเทคนิคการสงบสตอิารมณ์ของเด็กๆ 

Talking to the students, cooperate with them to solve the problem, and tracking their 

progress. We will have various methods to calm down the students 

5. หากเตือนด้วยค าพูดหลายครั้งแล้วนักเรียนยังท าพฤติกรรมเดิมอยู่ นักเรียนอาจขอใหเ้ก็บงานทีท่ า และออก

จากพื้นทีก่ารเรียนรู้นั้นเพื่อไปใช้พื้นที่อื่น จนกว่าจะสามารถควบคุมตัวเองใหท้ าตามกฎ  

If multiple warning is already given, the students maybe asked to move to another space 

until they can follow the rules. 

6. เมื่อนักเรียนถึงจุดที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ อารมณ์ท่วมท้น อาจมีความจ าเป็นต้องเข้าแทรกแซง ช่วยเหลือแบบ

ตัวต่อตัว คุณครูอาจขอให้คุณครูอีกท่านเข้ามาช่วย แยกนักเรียนออก จนกว่านักเรียนจะพร้อมท ากจิกรรมกลุม่

อีกครั้ง  

When students cannot control themselves, there may be a need to individually intervene. 

Teachers may ask other teachers to help separate the students until he or she is ready to 

partake in an activity again. 
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7. โดยทั่วไป สภาพแวดล้อมของห้องเรียนและกจิกรรมของเราได้รับการออกแบบเพื่อหลกีเลี่ยงการห้าม ครู

ของเราไดร้ับการฝกึฝนให้จัดพื้นที่ใหเ้หมาะกับเด็กทีสุ่ด  เพือ่ช่วยควบคุมบรรยากาศในห้องเรียนให้กลายเป็น

บรรยากาศที่สนกุสนาน มีความสุข ครูจะมอบแต่ผลตอบรบัเชิงบวก และความรักแก่เดก็ๆ ปรับเปลี่ยนจงัหวะ

ของกิจกรรมในระหว่างวันเพือ่มอบประสบการณ์ที่จะน าความซึ่งความสุขในแตล่ะวัน 

In general, the environment of our school and activities are designed to prevent 

disallowing students. Our teachers are trained to best organize a suitable space for the 

students to facilitate entertaining learning sessions. Teachers will discipline the students 

using positive reinforcements, and will switch activities throughout the day.  

ครูมีวัสดุอปุกรณ์มากมายหลากหลายให้เลือกใช้งาน เพื่อใหเ้ด็กสามารถระบายพลงังานตามธรรมชาติ 

ในกรณีที่นักเรียนทะเลาะกัน คุณครูจะไม่เข้าไปห้ามในทันท ีคุณครูมีหน้าที่เฝ้ามองและหยุดเมื่อนักเรียนเริ่มใช้

ความรุนแรง พูดคุยกับนกัเรียนเกี่ยวกบัทางเลือกอื่นที่สามารถท าได้  การเข้าไปแทรกแซงในทันทีจะตัดโอกาส

ที่นักเรียนจะพูดคุย ต่อรอง กันเอง ซึง่เป็นทักษะทีส่ าคัญมากในการอยู่ในสังคม  

The teachers have various equipment to facilitate the students’ natural energy. If the 

students start arguing, the teachers will not immediately intervene. The teachers have a 

duty to watch and intervene if only such conflict leads to a physical fight. Immediately 

intervening will cut off any chances for the students to learn how to resolve problems and 

negotiate, which is a fundamental social skill.  
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จรรยำบรรณของผู้ใหญ่ (Adult Ethics) 

ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ในชุมชนของเราน้ี เหล่าคุณครูของ Carroll Prep เจ้าหน้าที่ และ ผูป้กครองควรเป็น

แบบอย่างในการร่วมมือร่วมใจกัน เราขอใหผู้้ปกครองและสมาชิกที่เปน็ผู้ใหญ่ทกุคนสนับสนุน และเข้าใจ

วิธีการ นโยบาย ต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงการน าไปปรบัใช้ที่บ้าน เป้าหมายส าคัญของเรา คือ การแก้ไขความ

ขัดแย้งด้วยการเรียนรู้มากกว่าวิธีการท าโทษ  

As adults within this community, the teachers of Carroll Prep, staff, and parents shall 

cooperate with each other. We respectfully ask the parents and all adult members to 

understand and support our policies, including applying them at home. Our goal is to 

resolve conflicts by learning rather than punishing.  

 

หากสมาชิกท่านใดในชุมชน Carroll Prep แสดงการไมเ่คารพสมาชิกท่านอื่นๆในชุมชนของเรา รวมถึงการใช้

ภาษาหรือท่าทางที่ไม่เหมาะสมตอ่เด็ก ต่อคุณครู  เจ้าหน้าทีข่องโรงเรียน ผู้ปกครองท่านอื่น หรือไม่ร่วมมือใน

การไกลเ่กลี่ยแก้ปญัหา เพือ่แก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งตามข้ันตอนที่ระบุไว้ Carroll Prep มสีิทธ์ิในการ

ขอให้ครอบครัวที่มปีัญหาออกจากโรงเรียนและยุติสญัญาของครอบครัวกับ Carroll Prep ในทันท ี

 

If members of the Carroll Prep Community show any signs of disrespectfulness towards 

other members, including exhibiting inappropriate behaviors, language, or gestures to other 

parents, teachers, or staff, or refusing to cooperate and resolve problems by following the 

aforementioned procedures, Carroll Prep reserves the right to remove such family from the 

school and immediately terminate the contract between the family and Carroll Prep. 

 

กระบวนกำร เมื่อผู้ปกครองมีควำมกังวล (Procedures for Dealing with Concerned Parents) 

 ในฐานะโรงเรียนทีมุ่่งเน้นการอยูร่่วมกัน ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการสื่อสารด้วยความเหน็อกเห็นใจใน

แบบทีเ่ราต้องการให้ลกูมองเป็นตัวอย่าง  ผู้ใหญ่ของ Carroll Prep ต้องตระหนกัถึงผลกระทบเชิงลบซึ่งอาจ

เป็นผลมาจากการสื่อสารเชิงลบที่ท าเป็นประจ าโดยนิสัย ดังนั้นผู้ปกครองควรงดเว้นจากการใช้ภาษาที่เป็นเชิง

ลบต่างๆ เมื่อพูดถึงเด็กคนอื่น  ลกูของตนเอง  และผู้ใหญ่ในโรงเรียน 

As the school emphasizes on co-living, adults should be good examples for students by 
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communicating to others with empathy. Adults of Carroll Prep should consider the negative 

impact of bad communication habits. Thus, parents should avoid speaking negatively of your 

own child, other students, or the teachers.  

 เป็นเรื่องปกติทีเ่ด็กจะอยากรู้เกี่ยวกบัร่างกายของตนเองและเพื่อน ดังนั้นเด็กที่มอีายุ 4 ปีข้ึนไป อาจ

พฤติกรรมสนใจเกี่ยวกบัเพศ พ่อแม่ไม่ควรลงโทษลูกส าหรบัพฤติกรรมนี้ แต่ให้มองว่าเป็นโอกาสในการหารือ

เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกาย สอนเกี่ยวกับเพศ และความเหมาะสม เวลา สถานที่ ของการท ากิจกรรมทาง

เพศ หากการกระท าดังกล่าวยังคงอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนจะหารือกบัผูป้กครองเกี่ยวกับแผนการดูแลที่

นักเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนมุง่ความสนใจไปท ากจิกรรมอื่นในที่สุด 

It is normal for children to be curious about their own bodies and their friends’. Children of 

age fours years or older may exhibit interest in topics related to sex. Parents should not 

punish these behaviors, but should view them as a chance to educate them about sex, 

appropriateness of time and place. If such behaviors still persist, the principal will discuss 

with the parents for a plan help the students divert their attention. 

กระบวนกำรแก้ไขข้อขัดแย้ง (Conflict Resolution)  

เราต้องการรับฟงัความคิดเห็นจากท่าน เพราะเรามุ่งมั่นที่จะท าให้ Carroll Prep เป็นชุมชนที่ตอบสนองความ

ต้องการของทุกคน และให้เกียรติซึง่กันและกัน 

We need your opinion, as we aim to make Carroll Prep a community which addresses 

everyone’s needs and for everyone to respect each other. 

 

ท้ายที่สุดแล้ว ปัญหาจะไมส่ามารถแก้ไขได้หากบุคลากรของโรงเรียนไมท่ราบถึงปญัหาหรือไมเ่ข้าใจว่า

สถานการณ์ นโยบาย นั้นเป็นปญัหา และสร้างความกังวลให้ท่าน ทางโรงเรียนมีค าแนะน าดังนี ้

Problems will not be addressed if they are not known to staff and members of the school, 

or do not understand such concerns. 

 

1. ระบุค้นหาต้นตอของข้อขัดแย้ง (Finding the Source of Conflict) 

• รับรู้ว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ และไม่ได้ท าให้คุณอ่อนแอหรือเป็นคนผิด ดังนั้นที่จะรู้ถึง

ความรู้สึกของเราและเผชิญหน้ากบับุคคลที่เรามีความขัดแย้งโดยตรงตอ้งใช้ความกล้าหาญอย่างแท้จริง  
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Please understand that conflict is normal, and does not make you weak or at fault 

• จริงๆ แล้วปญัหาคืออะไร คุณสามารถระบปุัญหาโดยไม่โทษบุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นไดห้รือไม่  

“ฉันต้องการ….ฉันต้องการ….ฉันรู้สกึ…” แทนทีจ่ะคิดว่า “เขาท าสิ่งนีห้รือเขาไม่ได้ท าอย่างนั้น”  

ตระหนักถึงความรูส้ึกที่แทจ้รงิของคุณและความรู้สกึของผู้อืน่  

Can the root of the conflict be identified without first blaming others? Priority should be 

given to what you want and how you feel rather than how someone did not do something 

you expected. 

 

2. หาวิธีที่ทีจ่ะระบายความรูส้ึกกังวลโดยไมท่ าลายบรรยากาศส่วนรวม ความรู้สึกของเรามีอทิธิพลอย่างมาก

และจะส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน รูเ้ท่าทันความคิดของตนเอง หลีกเลี่ยงการกระจายปัญหาไปยังผู้อื่น 

หรือสร้างความรูส้ึกทีรุ่นแรงข้ึน  

Find a way to channel your frustration and anxiety without ruining the overall atmosphere. 

Your feelings are very powerful, and will influence the student’s behavior. Please avoid 

spreading the conflict to others or intensify the conflict.  

 

หากเป็นไปได้ เราขอแนะน าให้ร่วมมอืกับครูของบุตรหลานของท่าน (หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง) เมื่อคุณมีข้อกังวล

เกี่ยวกับบุตรหลาน และสถานการณ์ในห้องเรียน  ด้วยวิธีนีบุ้คคลากรทีม่ีความสามารถในการแก้ไขปญัหา

เหล่าน้ันจะสามารถช่วยเหลอืได ้

If possible, we highly recommend you to cooperate with your child (or related persons) 

when you have any concerns for them and any class incidents. With this method, you will 

get help from the people who have the skills to solve the conflict.  

 

หมำยเหตุ: ในสงัคมของโรงเรียน ข้อขัดแย้งส่วนมากมกัได้รบัการแก้ไขในสองข้ันตอนแรก เมื่อมีการร่วมพูดคุย

ถึงข้อขัดแย้งหรอืข้อกังวลโดยตรงกับครู เรามกัจะพบว่าจะเป็นเรือ่งของการสื่อสารทีผ่ิดพลาด ข้อมูลที่

ผิดพลาด ข้อมลูที่ไม่ครบถ้วน หรือความเข้าใจผิด  

Note: In the school’s community, most conflict are resolved within the first two steps. When 
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there are discussions on the conflict or concerns directly to the teachers or managers, we 

often find that conflicts often arise from miscommunications, which is easy is resolve.  

3. หากคุณรู้สึกว่าจ าเป็นต้องแก้ไขปญัหาหรือข้อกังวลเพิ่มเติม (หลงัจากผ่านข้ันตอนน้ีแล้ว) คุณสามารถนัด

หมายกบัอาจารย์ใหญ่  โดยการเขียนถึงข้อกงัวลเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุข้อกังวลและความต้องการของ

ท่าน รวมถึงแนวทางการแก้ไขที่ท่านต้องการน าเสนอ เราขอแนะน าให้ท่านเขียนให้ชัดเจนและรัดกมุมากที่สุด 

If you feel the need to further address the issue or concern (after the previous steps have 

been conducted), you may appoint a meeting with the Principal, and make a written 

complaint. We recommend that you should be as precise and clear as possible.  

4. ใหเ้ช่ือใจและคาดหวังว่าครูหรือผู้อ านวยการจะรบัฟงัข้อกังวลของท่าน โรงเรียนอาจใช้เวลาในการแกป้ัญหา 

ให้เวลาครูและผู้อ านวยการวิเคราะห์ สังเกตสถานการณ์โดยตรง รวบรวมข้อมลูต่างๆ โปรดให้เวลาเราได้ตอบ

กลับซึ่งอาจใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห ์

Please trust that we will address your concern. The school my take some time to resolve 

the problem, as the teachers and the principal must take their time to discuss and reflect 

on the issue. This requires them to examine the issue first hand. Please give the school a 

few days or weeks to address the issue. 

 

5. เช่ือใจว่าครหูรอืผู้อ านวยการอยูฝ่ั่งเดียวกับท่าน และพยายามจะแก้ไขปญัหาใหท้่าน 

Trust that the principal and the teachers are on your side, and are actively trying to resolve 

your issue 

6. ร่วมกันตกลงกันในการแก้ปญัหา ซึง่อาจต้องมีการประนปีระนอม โปรดจ าไว้ว่าการแก้ปญัหาไม่ได้มีวิธีที่

ตายตัวชัดเจน แต่เป็นสิ่งที่ทัง้สองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะพยายามแกไ้ขร่วมกัน 

Cooperate in solving problems, which may require mediation. Please remember that 

problem solving can be done in various ways, but require participation from both parties.  

8. การติดตามผล หลงัจากเวลาผา่นไปพอสมควร เช็คให้แนใ่จว่าคุณรู้สึกดีข้ึนในเรื่องที่ขัดแย้งนั้น ถ้าหาก

ผู้ปกครองพอใจกบัผลลัพธ์  โปรดแจง้ให้อกีฝ่ายทราบและหากผู้ปกครองได้ส่งข้อกงัวลเป็นลายลกัษณ์อักษร 

กรุณาเขียนความพึงพอใจของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเช่นกัน – หากข้อขัดแย้งไม่ได้รับการแก้ไขตาม

ความพึงพอใจของท่าน โปรดเริ่มกระบวนการใหม่อีกครัง้  
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Do a follow up after an appropriate amount of time has passed. Be sure that you are 

satisfied with the result of the resolution. If you are satisfied with the outcome, please 

inform the other party of your satisfaction. If you are informed of the other party’s 

satisfaction, please also reply them of your satisfaction.   

 

การแก้ไขข้อขัดแย้งแบบครอบครัวต่อครอบครัว (Resolving Issues Between Different Families) 

ทุกสถานการณ์ที่ขัดแย้งหรือความอึดอัดนั้นไมเ่หมือนกัน อาจจ าเป็นต้องแก้ไขด้วยวิธีที่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม

จากประสบการณ์หลายปีของเรา เราพบว่าสถานการณ์บางอย่างอาจแก้ไขได้ดีที่สุดด้วยความช่วยเหลือจาก

บุคคลคณะที่ปรึกษาของโรงเรียน หนึ่งในสถานการณ์เหล่าน้ันคือเมื่อพ่อแม่/ลกู/ครอบครัวมีข้อกงัวล หรือ ข้อ

ร้องเรียนเกี่ยวกับเด็กคนอื่นหรือครอบครัวอื่น เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนซึ่งต้องการความเห็นอก

เห็นใจและความกล้าหาญอย่างยิง่ ในกรณีเหล่าน้ีเรามกัจะขอให้ทั้งสองครอบครัว (หรือหลายครอบครัว) พบ

กับทีป่รึกษา และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปญัหาเหล่านี้ 

Every conflict is different, and require a different solution. However, from our experience, 

some issues are best resolved by allowing the school’s personnel. One of the issues that 

require such involvement is when you or your child has concern about another child or their 

parents. In these situations, a delicate problem-solving skill and mediation is required. We 

respectfully ask the families involved to talk to the school and other parties to solve the 

conflict.  
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ฟอร์มลำยมือชื่อ (Signature Form)  

 

ฟอร์มการสมัครเข้าเรียน (Student Enrollment Application) 
ข้าพเจ้าขอยอมรับว่าข้อมูลที่กรอกในใบสมัครน้ันถูกต้องและเป็นความจริง ข้อมูลดังกล่าวสามารถเปิดเผยได้ส าหรับการใช้งาน

ในโรงเรียน  I confirm that all information written on the enrollment form is correct and true, and can be 

disclosed as necessary for its use in the school. 

 

(____________________________________) 

ลายมือช่ือผู้ปกครอง (Parent/Guardian Signature) 

 

ประวัติสุขภาพ Medical History & Permission 
ข้าพเจ้าขอยอมรับว่าข้อมูลที่กรอกในเอกสารทางการแพทย์ถูกต้องและเป็นความจริง ข้อมูลดังกล่างสามารถเปิดเผยได้ส าหรับ

การใช้งานในโรงเรียน I confirm that all medical information is correct and true, and can be disclosed as 

necessary for its use in the school. 

 

 

(____________________________________) 

ลายมือช่ือผู้ปกครอง (Parent/Guardian Signature) 
 

หนังสือคู่มือผู้ปกครอง  Parent Handbook  (PDF : Parents HANDBOOK_Year 2022) 
ข้าพเจ้าได้อ่านนโยบายและขั้นตอนทั้งหมดในหนังสือคู่มือผู้ปกครองแล้ว ข้าพเจ้ายอมรับและเข้าใจว่า การไม่ปฏิบัติตาม

นโยบายเหล่าน้ีท าให้สัญญาหรือการให้บริการสิ้นสุดลง I have read and agreed to all policies and procedures in 

the Parent Handbook. I acknowledge that not complying to these policies can lead to a termination of 

enrollment contract.  
 

(____________________________________) 

ลายมือช่ือผู้ปกครอง (Parent/Guardian Signature) 

 

 

ช่ือ-สกุลนักเรียน (Name and Surname of the Student) 
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การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition & Fee) 
ข้าพเจ้าตกลงที่จะช าระค่าเล่าเรียนที่ก าหนดไว้ตามอัตราที่แจ้งโดย Carroll Preparatory Primary & Preschool ฉันเข้าใจว่า

ฉันจะได้รับแจ้งเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงถึงค่าธรรมเนียมใดๆ 30 วันก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้  

I agree to pay all the fees as stipulated by the Carroll Preparatory Primary & Preschool. I understand that I 

will be notified of any changes to any fees from the school within 30 days prior to the enforcement of 

the change. 

 

(____________________________________) 

ลายมือช่ือผู้ปกครอง (Parent/Guardian Signature) 

 

ยินยอมและยอมรับการสิ้นสุดสถานะการเป็นนักเรียนของแคร์โรลล์ เพรพ ในกรณีที่บุตรหลานของข้าพเจ้าได้มีการขาดเรียน

ติดต่อกันมากกว่า 5 วัน โดยที่ข้าพเจ้าไม่ได้มีการติดต่อหรือแจ้งกับทางส านักงานของแคร์โรลล์เพรพ ให้รับทราบเป็นลาย

ลักษณ์อักษร 

I agree and accept the termination of the student status by Carroll Prep in the case that my child has 

been absent for five days or more without any written communication to the school.  

 

 

(____________________________________) 

ลายมือช่ือผู้ปกครอง (Parent/Guardian Signature) 

 

 


