เอกสารทีใ่ ช้ ในการสมัคร
• ใบสมัคร
• ใบมอบตัว ติดรู ปถ่าย 1 นิ้ว
• สาเนาสู ติบตั รของนักเรี ยน
• สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรี ยนที่มีเลขที่บา้ นและ
เลขประจาตัวคนไทย 13 หลักชัดเจน
• สาเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา
• สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
• เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า
• หนังสื อรับรองชั้นเรี ยน
• สมุดรายงานประจาตัวนักเรี ยน อ.3 (สาหรับการสมัครชั้นป.1
นามาให้เมื่อได้รับเอกสารจากโรงเรี ยนเดิม)
• ปพ.1, ระเบียนสะสม (สาหรับนักเรี ยนที่สมัครชั้นป.2- ป.6
นามาให้เมื่อได้รับเอกสารจากโรงเรี ยนเดิม) (สาเนาถ่ายเอกสาร)
• วันสมัครพานักเรี ยนมาด้วย เพื่อวัดตัวชุดเทควันโด

** เงินที่ท่านชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว และท่านไม่นา
บุตรหลานของท่านมาเรี ยน ทางโรงเรี ยนจะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
โดยทางโรงเรี ยนจะไม่คืนเงินและไม่ให้เครื่ องใช้อุปกรณ์
การเรี ยนแก่นกั เรี ยนที่ไม่มาเรี ยน ตลอดจนไม่สามารถโอนการ
ใช้สิทธิ์ ดังกล่าวให้นกั เรี ยนคนอื่นได้

อัตราค่าธรรมเนียมและรายละเอียดต่ างๆ
ข้ อ

รายละเอียด

จานวนเงิน
(บาท)

1.

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(ชาระเงินสดวันสมัคร)

1. ค่าเข้ากลุ่ม 2 สัปดาห์,
2. ค่าหนังสือทั้งปี
3. ประกันอุบตั ิเหตุท้งั ปี
4. กระเป๋ านักเรี ยน

6,000

2.

ค่าธรรมเนียมการเรี ยน +
ค่าใช้จ่าย / ภาคเรี ยน
(ชาระก่อนเปิ ดเรี ยน)
1 ปี มี 2 ภาคเรี ยน

1. ค่าธรรมเนียมการเรี ยน
(เบิกได้)

1,702

2. ค่าใช้จ่าย
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าเรี ยนว่ายน้ า

15,300

โรงเรียนผ่ องสุ วรรณวิทยา สายไหม
ระเบียบการปี การศึกษา 2561
ระดับประถมศึกษา

- ค่าเรี ยนคอมพิวเตอร์
- ค่าเรี ยนภาษาอังกฤษกับ
ครู ต่างชาติ
- ค่าเรี ยนดนตรี สากล
- ค่าเรี ยนเทควันโด
- ค่าเรี ยนภาษาจีน
3.

4.

ดังนั้นก่อนทีท่ ่านจะพานักเรียนมาสมัครเรียนที่
โรงเรียนผ่องสุ วรรณวิทยา สายไหม
โปรดตัดสินใจให้ แน่ นอน

รายการ

รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้า
+ ค่าธรรมเนียมการเรี ยน
(เบิกได้) +ค่าใช้จ่าย
(ภาคเรี ยนที่ 1)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า +
ค่าธรรมเนียมการเรี ยน

ค่าธรรมเนียมการเรี ยน
(เบิกได้) +ค่าใช้จ่าย
ภาคเรี ยนที่ 2

ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ 2

23,002

17,002

• ชาระค่ าธรรมเนียมการเรี ยน
เริ่ มชาระตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิ ชย์ หรื อ
ชาระผ่านบัตรเครดิตที่โรงเรี ยน (ค่าธรรมเนี ยม 2%)

79 หมู่ 4 ซอยสายไหม 39 แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
โทรศัพท์ : 0-2536-0188, E-mail : Psaimai@hotmail.com

การจัดการเรียนการสอนระดับประถม
โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้หลักสู ตรการศึกษาแกนกลาง
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1– 6 โดยจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การทางาน
เป็ นกลุ่มจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยลงมือปฏิบตั ิ ศึกษานอก-สถานที่เพื่อ
ให้คิดเป็ นทาเป็ น ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริ มที่พฒั นาให้ผเู ้ รี ยนมีสุขภาพพลานามัย
ที่สมส่ วน มีวนิ ัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริ ยธรรม
ภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนใช้ หลักสู ตรและครู ส่วนหนึ่งจากสถาบันการสอน
ภาษาอังกฤษ Fun Language ซึ่งสถาบันดังกล่าว เป็ นสถาบันการสอน
ภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์และผลงานในการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กไทยอย่าง
แพร่ หลาย โดยเด็กจะได้เรี ยนรู ้ทกั ษะการพูด (Speaking ) และทักษะการฟั ง
(Listening) จากครู ที่เป็ นเจ้าของภาษา เช่น อเมริ กา อังกฤษ เป็ นต้น

ในส่ วนของเนื้ อหาที่ตอ้ งอาศัยความเข้าใจ เช่น คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
(Vocabulary) และ การเขียน (Writing) เด็กจะเรี ยนรู ้กบั ครู ชาวต่างชาติและ
ครู ประจาชั้น
ภาษาจีน เน้ นเรื่ องคาศัพ ท์ ประโยคและบทสนทนาง่ าย ๆ
ดนตรี สากล สอนโดยอาจารย์ ที่มีความรู้ ความสามารถจากสถาบันดนตรี
(Rockstar Academy of Music )
เทควันโด สอนโดยอาจารย์ ที่มีความรู้ ความสามารถ
ว่ ายน้า มุ่งให้ นักเรี ยนของโรงเรี ยนทุกคนว่ ายน้าเป็ นและสามารถช่ วยเหลือ
ตัวเองให้พน้ จากภัยทางน้ าได้ ตลอดจนช่วยให้สุขภาพร่ างกายแข็งแรง
คอมพิวเตอร์ นักเรี ยน 1 คน ต่ อ 1 มุ่งเน้ นให้ นักเรี ยนมีทกั ษะทางด้ าน
รถรั บส่ ง ติดต่ อ ห้ างหุ้นส่ วนจากัด นิรัชชา ทรานสปอร์ ต
โทร. 085-493-5416 หรื อแจ้งในวันประชุมผูป้ กครอง

 การวัดความรู้ พื้นฐาน
สาหรับนักเรี ยนที่สมัครเข้าเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6
วัดความรู ้พ้นื ฐานของนักเรี ยนใน วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561
เริ่ มเวลา 09.00น. - 12.00น. ความรู ้พ้นื ฐานที่วดั คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และคณิ ตศาสตร์ ทางโรงเรี ยนจะนาผลการวัดความรู ้พ้นื ฐานของนักเรี ยนมา
วิเคราะห์เพื่อจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้กบั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลใน
ช่วงเข้ากลุ่ม

กาหนดการ สาหรับนักเรียนใหม่
- เปิ ดรั บสมัคร (ตั้งแต่ วันนี้ - เป็ นต้ นไป )

ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดเทควันโด
จาหน่ ายตามขนาดของนักเรี ยน (มีจาหน่ ายตั้งแต่วนั รับสมัคร)
++++ ปั กด้วยไหมสี เขียว ด้านขวา ++++

•  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่
การประชุมผูป้ กครองของนักเรี ยนใหม่เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดที่โรงเรี ยนและ
ผูป้ กครองจะได้ทาความเข้าใจให้ตรงกันในเรื่ องที่เกี่ยวกับระเบียบของ
โรงเรี ยน กิจกรรมการเรี ยนการสอน กิจกรรมพิเศษ การวัดและประเมินผล
ความร่ วมมือระหว่างบ้านและโรงเรี ยน ขอเชิญท่านผูป้ กครองประชุม
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น -10.00 น.

 การทาประกันอุบัตเิ หตุ
ทางโรงเรี ยนทาประกันอุบตั ิเหตุไว้กบั บริ ษทั สยามซิต้ ี ประกันภัย
จากัด ซึ่งจะคุม้ ครองตลอด 24 ชัว่ โมง ทัว่ ราชอาณาจักร ระยะเวลา
การคุม้ ครอง 1 ปี ตั้งแต่วนั แรกที่นกั เรี ยนเข้ากลุ่ม โดยได้รับการ
คุม้ ครองดังนี้
1. เจ็บป่ วยเนื่องจากอุบตั ิเหตุ เบิกได้ตามที่จ่ายจริ ง
ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท เมื่อนักเรี ยนเจ็บป่ วยจากอุบตั ิเหตุ
ผูป้ กครองสามารถพานักเรี ยนไปรักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ
เอกชนหรื อ คลินิก เมื่อเสร็ จสิ้ นการรักษาแล้วโรงเรี ยนจะเป็ น
ผูด้ าเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กบั ท่าน (นาใบเสร็ จรับเงินและ
ใบรับรองแพทย์มายืน่ ที่ห้องธุรการ) ในกรณีที่นกั เรี ยนเจ็บป่ วยทาง
โรงเรี ยนจะมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน เมื่อพิจารณาว่านักเรี ยน
ต้องพบแพทย์ ทางโรงเรี ยนจะส่ งนักเรี ยนไปรับการรักษาที่
โรงพยาบาลเอกชนและแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบ
2. เสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุ ได้รับเงินชดเชย 100,000 บาท
หมายเหตุ กรณี เกิดอุบตั ิเหตุที่เกี่ยวกับฟั นต้องแจ้งประกันภายใน 7 วัน

ชุดนักเรียน

ชุดพละ

ชุดลูกเสื อ-เนตรนารีสารอง

ชุดลูกเสื อ-เนตรนารีสามัญ

 วันเปิ ดเรียนเข้ ากลุ่มปรับพื้นฐาน
ตั้งแต่วนั ที่ 23 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.00-15.00 น. (จ - ศ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
• วันเปิ ดเรียนภาคต้น เปิ ดเรียนวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561

ชุดวันพุธ วันพระประจาโรงเรียน

