
 
 
 

 
 
 

 

 
 

จากใจครูกบฉบับที ่2 วันที ่22 พฤษภาคม 2565  
 
เราเปิดโรงเรยีนมาเป็นปีที ่33 คะ่ วันนี้มคีวามทุกขใ์จและเกรงใจทุกท่านเป็นทีส่ดุ เกรงใจ
ทัง้ผูป้กครอง ครู และ ชุมชน ในเรือ่งการใชถ้นนซอย รถตดิในซอย และการเสยีเวลาใน
การมาสง่ - มารับนักเรยีน เป็นอยา่งยิง่ 
 

ความทกุขใ์จ – ปัญหาชว่งโรงเรยีนเลกิ 
 

วันที ่20 พฤษภาคม 2565 รถในลานเต็มตัง้แต่ยังไม่เลกิเรยีน รถจงึตดิเป็นอย่างมาก 
ผูป้กครองเสียเวลานานในการมารับนักเรียน ตอ้งขออภัยจริงๆ ค่ะ เราพยายาม
ออกแบบการรับนักเรยีนดว้ยระบบ line แตด่เูหมอืนจะไม่คอ่ยไดผ้ล เราขอทดลองอกี 
1 สปัดาหน์ะคะ ถา้ไมส่ าเร็จ อาจตอ้งหาวธิใีหม ่หรอืเหลือ่มเวลาเลกิเรยีน 
 

วันศกุรท์ีผ่า่นมาเราเปิดเรยีนครบทกุชัน้ เรือ่งราวของปัญหาเป็นดังนี้คะ่ 
 

ปัญหาทีพ่บชว่งโรงเรยีนเลกิ 
 

1. ลานจอดรถเต็มตัง้แตก่อ่นนักเรยีนเลกิเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิง่ทีเ่กดิขึน้ สรา้งความล าบากใจเป็นอยา่งยิง่ และทีส่ าคัญ สง่ผลเสยีตอ่นักเรยีน
โดยตรงทีต่อ้งเรง่ท างานหรอืเรยีนไมจ่บในคาบสดุทา้ยตามทีค่ณุครู
วางแผนไว ้และทีต่อ้งรบีเลกิเรยีนกอ่นเวลาคะ่ 

ลานจอดรถเต็ม
ตัง้แต ่ 15 นาทกีอ่น
นักเรยีนเลกิเรยีน 

รถเริม่ตดิอยา่งหนัก 
หางแถวยาวไป
จนถงึถนนใหญ ่

ผูป้กครองทีม่าที
หลังจงึเขา้ 

ลานจอดไมไ่ด ้

เสยีงโทรศัพทเ์ริม่
ดัง แจง้วา่รถตดิมาก 

เกดิความ
เดอืดรอ้นทั่ว
บรเิวณ 

ครจูงึตอ้งปลอ่ย
นักเรยีนกอ่น

เวลา 



2.  ปัญหาเรือ่งการสง่ line ขอรับนักเรยีน 
 
เป้าหมายของการสง่ line มารับนักเรยีน คอื เพือ่ไมใ่หนั้กเรยีนลงมารอขา้งลา่งและ
เกดิความแออัดในช่วงโควดิ-19 นักเรียนที่ผูป้กครองใกลม้าถงึจงึค่อยลงมารอ  
เมือ่ผูป้กครองมาถงึโรงเรยีนจะสามารถรับนักเรยีนไดท้ันท ี
 
แตห่นา้งานจรงิกลับไม่ประสพความส าเร็จคะ่ มผีูป้กครองมารอนักเรยีนจ านวนมาก 
เป็นไปไดห้ลายกรณี บางจังหวะมทีัง้นักเรยีนและผูป้กครองมารอจ านวนมาก แต่
จับคูก่ลับบา้นไมไ่ด ้ดังนี้ 

• ผูป้กครองลมืสง่ line ครดูา้นบนจงึไมท่ราบ  
• คนมารับไม่ได เ้ป็นคนส่ง line เอง เวลาการส่ง line จึงไม่

สอดคลอ้งกบัเวลาทีม่ารับ  
• บางบา้นสง่ line มาลว่งหนา้ตัง้แต ่13.00 น. โรงเรยีนยังไมเ่ลกิ 

• มกีารสง่ line ผดิหอ้ง 
• มกีารสง่ line มาแจง้วา่มาถงึแลว้ แตไ่มบ่อกชือ่นักเรยีน  
• ผูป้กครอง line มาแตเ่ขา้ซอย และหาทีจ่อดรถไมไ่ด ้นักเรยีนจงึ

มารอนาน 
• ผูป้กครองมาถงึโรงเรยีนแลว้ไมไ่ด ้line แจง้ ผูป้กครองจงึรอนาน 
• นักเรยีนมาน่ังรอ แต่ผูป้กครองจ านักเรยีนไม่ได ้เพราะใส ่mask 

จงึหากนันาน 
 

 

ทางแกไ้ขชว่งโรงเรยีนเลกิ 
 

1. ทางโรงเรยีนขอสนับสนุนการเดนิทางกลับบา้นดว้ยรถ BTS คะ่  นักเรยีนชัน้ ป.6 ที่
ผูป้กครองไวใ้จ สามารถท าจดหมายมาแจง้ทางโรงเรยีน เพือ่อกบัตรกลับบา้นเองให ้
ถา้ไดพ้านักเรยีนซอ้มเดนิทาง และบอกชอ่งทางแกปั้ญหา เชน่ แตะบัตรแลว้ประตู
ทางออกไมเ่ปิด ตอ้งเดนิไปทีไ่หน บอกใคร จะดมีากคะ่ (กรณีนี้ผูป้กครองมาเลา่คะ่) 

 
2. ขอเปลีย่นเวลาการ line โดยขอใหส้ง่ line เมือ่ทา่นมาถงึลานจอดรถแลว้ ไมต่อ้งสง่
ตัง้แตส่ะพานบางบัว หรอื บา้นบางเขนคะ่ คอืทางโรงเรยีนขอเปลีย่นแผนคะ่ 

 
3. โรงเรียนขอขยายเวลาใหค้รูประถม อยู่กับนักเรยีนอกี 15 นาทคี่ะ และขยายเวลา
แนะน าการมารับนักเรยีน เพราะขณะนี้ ครูที่สอนคาบสุดทา้ยแจง้มาว่าสอนไม่ทัน 
โดยสรุป ชัน้ประถมจะเลกิเวลา 13.45 น. เวลาทีท่่านสามารถรับไดค้อื 13.45 น. – 
15.45 น. 

 
4. เราจะเปิด – ปิด ลานจอดรถเป็นเวลา 

 

• รอบอนุบาล เปิดเวลา 11.50 น. – 13.00 น. หลังจากนัน้จะปิดประตคูะ่ 
(ระบบปิดประตนูี้เป็นระบบเดมิเมือ่กอ่นชว่งโควดิ) 

• รอบประถม เปิดเวลา 13.45 น. กรณุาอยา่มากอ่นนะคะ หากคาดวา่จะ
มาถงึกอ่น กรณุาแวะทีอ่ืน่กอ่นคะ่ 

 
 

 



5. เรือ่งขอรอ้ง 
 

• ขอรอ้งผูป้กครอง ไมใ่หม้าจอดรถรอกอ่นโรงเรยีนเลกิ ขอรอ้งใหท้ยอย
กนัมารับคะ่ 

• ผูป้กครองทีม่นัีกเรยีนอนุบาล และ ประถม ควรมารบัพรอ้มพีป่ระถม หาก
มารับนอ้งอนุบาลรอบแรก ตอ้งออกจากบรเิวณโรงเรยีน ไมส่ามารถน่ังรอ
พีป่ระถมในโรงเรยีนได ้

• ขอรอ้งใหม้ารับนักเรยีนประถมชา้ลงคะ่ เวลาทีล่านจอดรถเริม่คลีค่ลาย 
คอื 14.45 น. 

• ขอรอ้งใหม้ารับนักเรยีนมัธยมหลงั 15.00 น. คะ่ 

 
ความทกุขใ์จ – ปัญหาชว่งเชา้ 

 

ตัง้แต่เปิดเทอมมา ครูกบไปโบกรถดว้ยทุกวันค่ะ รูส้กึทุกขใ์จจรงิๆ ทัง้ๆ ทีนั่กเรยีนมา
ดว้ยรถ BTS จ านวนมากแลว้ จ านวนรถเขา้ซอยก็ยังมากอยู่ และทางโรงเรียนไม่
สามารถจัดการจราจรให ้flow ไดค้ะ่ ดังนี้ 
 

ปัญหาชว่งเชา้ 
 
1. มจี านวนรถมากขึน้เนื่องจากไมม่รีถโรงเรยีน 
2. มกีารช ารดุของไหลถ่นนซอยชว่งโคง้ ท าใหร้ถสวนกนัไดล้ าบาก 
3. เขา้ใจไดว้่าเราตอ้งใส่ใจเรือ่งความปลอดภัย แต่การทีนั่กเรยีนเล็กๆ น่ัง Car seat 

ท าใหใ้ชเ้วลานานขึน้ในการลงจากรถ 
 

ทางแกไ้ขชว่งเชา้ 
 
1. ทางโรงเรยีนขอสนับสนุนการเดนิทางดว้ยรถ BTS  
2. ผูป้กครองนักเรียนป.6 - มัธยม สามารถส่งนักเรยีนที่ปากซอยพหลโยธนิ 53 ให ้

นักเรยีนเดนิเขา้โรงเรยีนทางซอยพหลโยธนิ 53 แยก 7 ค่ะ ช่วงเชา้มนัีกเรยีนเดนิ
เขา้มาจ านวนมาก และเดนิเป็นกลุม่ ดปูลอดภัยคะ่ 

3. ขอความกรณุาจัดใหนั้กเรยีนทีน่ั่ง car seat น่ังฝ่ังซา้ยของตัวรถ และกรณุาชว่ยปลด 
seat belt เมือ่ใกลถ้งึโรงเรยีนคะ่ 

4. ขอความกรณุาผูป้กครองไมล่งจากรถ และจัดใหนั้กเรยีนลงจากรถอยา่งรวดเร็วคะ่ 
  

ทีต่อ้งขอรอ้งท่านในหลายเรือ่งขา้งตน้ ก็เพือ่ใหทุ้กท่านไม่เสยีเวลาในการมาสง่ – มา
รับนักเรยีนคะ่ หากแกปั้ญหาได ้น่าจะไดร้ับความสะดวกขึน้กนัทกุฝ่ายคะ่ หวังเป็นอยา่ง
ยิง่วา่ เมือ่เวลาผา่นไปสกั 1 สปัดาห ์สถานการณ์ตา่งๆ จะดขีึน้คะ่ 

 
 
             ขอบคณุคะ่ 
                   ครกูบ 
        22 พฤษภาคม 2565   


