เกณฑ์ การรับนักเรียน
ชั้นอนุบาล 2 เด็กมีอายุครบ 4 ปี ขึ้นไป เกิดก่อน 16 พ.ค. 58
ชั้นอนุบาล 3 เด็กมีอายุครบ 5 ปี ขึ้นไป เกิดก่อน 16 พ.ค. 57

เอกสารที่ใช้ ในการสมัคร
• ใบสมัคร
• ใบมอบตัว ติดรู ปถ่าย 1 นิ้ว
• สาเนาสู ติบตั รของนักเรี ยน
• สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรี ยนที่มีเลขที่บา้ นและ
เลขประจาตัวคนไทย 13 หลักชัดเจน
• สาเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา
• สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
• เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า

เอกสารเพิม่ เติมสาหรับนักเรียนทีส่ มัคร อ.2 - 3
• หนังสื อรับรองชั้นเรี ยน
สมุดรายงานประจาตัวนักเรี ยน+ระเบียนสะสม (นามาให้เมื่อเปิ ดเรี ยน)
หมายเหตุ ในกรณี บุตรหลานของท่านประสบปัญหา
ด้านพฤติกรรมและได้รับการดูแลจากแพทย์โปรดแสดง
หลักฐานเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิทางการศึกษาบุตรหลานของท่าน
ชุดพละ (ปักชื่ อ—สกุล )
ด้ วยไหมสี เขียวด้ านขวา
ชุดนักเรี ยน (ปักชื่ อ-สกุล )
ด้ วยไหมสี เขียวด้ านขวา

ชุดวันพระ
ประจาโรงเรี ยน

กาหนดการสาหรับนักเรียนใหม่
- เปิ ดรั บสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้เป็ นต้ นไป
เวลา 08.30 - 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
- ประชุมผู้ปกครองนักเรี ยนใหม่
วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2562 ( เวลา 09.00 - 10.00 น. )
- เข้ ากลุ่มปรั บพื้นฐานนักเรี ยนใหม่ (จ - ศ ไม่ เว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ตั้งแต่วนั ที่ 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 (2 สัปดาห์)
เวลา 08.00 - 15.00 น.
- วันเปิ ดเรี ยนภาคต้ น วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
- ชุดนักเรี ยน ชุดพละ ชุดนอน จาหน่ ายตามขนาดของนักเรี ยน (วันสมัคร)
- รถรั บส่ ง ติดต่ อ ห้ างหุ้นส่ วนจากัด นิรัชชา ทรานสปอร์ ต
โทร. 085-493-5416 หรื อ 081-813-2296 หรื อแจ้งในวันประชุมผูป้ กครอง
การทาประกันอุบัติเหตุ
โรงเรี ยนทาประกันอุบตั ิเหตุไว้กบั บริ ษทั สยามซิต้ ี ประกันภัย ซึ่งจะคุม้ ครอง
ตลอด 24 ชัว่ โมง ทัว่ ราชอาณาจักร ระยะเวลาคุม้ ครอง 1 ปี ตั้งแต่วนั แรก
ที่นักเรี ยนมาเข้ากลุ่ม โดยได้รับการคุม้ ครอง ดังนี้
1. เจ็บป่ วยเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ เบิกได้ตามที่จ่ายจริ ง ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท
(ส่ วนเกินผูป้ กครองเป็ นผูร้ ับผิดชอบ) เมื่อนักเรี ยนเจ็บป่ วยจากอุบตั ิเหตุผปู ้ กครอง
สามารถพาเด็กเข้ารักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐบาล เอกชน หรื อคลินิก แล้วนา
ใบเสร็ จรับเงินและใบรับรองแพทย์มายืน่ ที่ห้องธุรการเพื่อยืน่ เบิก ในกรณี ที่เด็ก
เจ็บป่ วยทางโรงเรี ยนจะปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากพิจารณาว่าเด็กต้องพบแพทย์
ทางโรงเรี ยนพาไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนและแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบ
2. เสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุ ได้รับเงินชดเชย 100,000 บาท
หมายเหตุ กรณี เกิดอุบตั ิเหตุที่เกี่ยวกับฟั นต้องแจ้งประกันภายใน 7 วัน

**เงินที่ท่านชาระค่ าธรรมเนียมแรกเข้ าแล้ วหากท่ านไม่ นา
บุตรหลานของท่ านมาเรี ยนโรงเรี ยนจะถือว่ าท่ านสละสิ ทธิ์
ค่ าแรกเข้ าต่ างๆของ ***รายการข้ อที่ 1***
ตลอดจนไม่ สามารถโอนสิ ทธิ์ดังกล่ าวให้ นักเรี ยนคนอื่นได้
ดังนั้น ก่ อนทีท่ ่ านจะพานักเรี ยนมาสมัครที่ โรงเรี ยนผ่ องสุ วรรณวิทยา สายไหม
โปรดตัดสิ นใจให้ แน่ นอน

โรงเรียนผ่ องสุ วรรณวิทยา สายไหม
ระเบียบการ ปี การศึกษา 2562
ระดับอนุบาล 2 และอนุบาล 3

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

อัตราค่าธรรมเนียมและรายละเอียดต่ างๆ

หลักสู ตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับ
ข้ อ

โรงเรี ยนใช้หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกาหนดเนื้อหากิจกรรมให้เหมาะสมและ
เป็ นการพัฒนาเด็กบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่ งเสริ มกระบวน
การเรี ยนรู ้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตาม
ศักยภาพภายใต้บริ บททางสังคม วัฒนธรรมของไทย และ
ความเป็ นสากลเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ดา้ นร่ างกาย
อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา และคุณธรรม

รายการ

จานวนเงิน
(บาท)

1.

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(ชาระเงินสดวันสมัคร)

1.ค่าเข้ากลุ่ม 2 สัปดาห์
2. ค่าหนังสื อทั้งปี
3.ประกันอุบตั ิเหตุท้ งั ปี
4. ค่าเครื่ องใช้
5. กระเป๋ านักเรี ยน

6,000

2.

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

1. ค่าธรรมเนี ยมการเรี ยน
(เบิกได้)

1,937

2. ค่าใช้จ่าย
- ค่าอุปกรณ์เสริ มทักษะและ
พัฒนาการ
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว่างตอนบ่าย
- ค่าเรี ยนว่ายน้ า
- ค่าเรี ยนคอมพิวเตอร์
- ค่าเรี ยนภาษาอังกฤษกับ
ครู ต่างชาติ
- ค่าเรี ยนดนตรี สากล
- ค่าเรี ยนภาษาจีน

14,300

การจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล
โรงเรี ยนจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ ได้แก่
กิจกรรมตามหลักสู ตร 6 กิจกรรม กิจกรรมมอนเตสซอริ กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานและกิจกรรมภายใต้ความร่ วมมือกับสถาบันวิจยั
การเรี ยนรู ้ โดยผ่านการเล่น การลงมือทาส่ งเสริ มกระบวนการคิด
การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การมีปฏิสัมพันธ์กบั สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ที่
หลากหลาย ส่ งเสริ มให้เด็กมีลกั ษณะนิสัยที่ดีและมีทกั ษะในการใช้
ชีวิตประจาวันอย่างมีคุณภาพ สอดแทรกคุณธรรมให้เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากเด็กในวัย 3-6 ปี อยูใ่ นช่วงของจิตซึมซับซึ่งเปรี ยบ
เสมือนฟองน้ าที่จะซึมซับข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ จากสิ่ งแวดล้อม
รอบตัว ดังนั้น จึงเป็ นช่วงเวลาที่สาคัญในการสร้างองค์ความรู ้พ้นื ฐาน
ที่ดีเพื่อการเรี ยนรู ้ในขั้นสู งต่อไป

รายละเอียด

3.

4.

ภาษาอังกฤษ โรงเรียนใช้ หลักสู ตรและครูส่วนหนึ่งจากสถาบัน
การสอนภาษาอังกฤษ Fun Language ซึ่งสถาบันดังกล่าว
เป็ นสถาบันการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์และผลงานใน
การสอนภาษาอังกฤษให้เด็กไทยอย่างแพร่ หลาย โดยเด็กจะได้เรี ยนรู ้
ทักษะการพูด (Speaking ) และทักษะการฟัง (Listening) จากครู ที่เป็ น
เจ้าของภาษา เช่น อเมริ กา อังกฤษ เป็ นต้น
ในส่ วนของเนื้อหาที่ตอ้ งอาศัยความเข้าใจ เช่น คาศัพท์
ภาษาอังกฤษ (Vocabulary) และ การเขียน (Writing) เด็กจะเรี ยนรู ้
กับครู ชาวต่างชาติและครู ประจาชั้น
ภาษาจีน เน้ นเรื่ องคาศัพ ท์ประโยคและบทสนทนาง่ าย ๆ
ดนตรีสากล สอนโดยอาจารย์ทมี่ คี วามรู้ความสามารถจาก
สถาบันดนตรี (Rockstar Academy of Music )

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

22,237

ค่าธรรมเนียมการเรี ยน
(เบิกได้) +ค่าใช้จ่าย
ภาคเรี ยนที่ 2

16,237

ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ 2

วิชาพิเศษที่โรงเรียนจัดให้

• ชาระค่ าธรรมเนียมการเรียน
เริ่ มชาระตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562โดยโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อ
ชาระผ่านบัตรเครดิตที่โรงเรี ยน (ค่าธรรมเนี ยม 2%)

ว่ายนา้ มุ่งให้ นักเรียนของโรงเรียนทุกคนว่ายนา้ เป็ นและสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองให้พน้ จากภัยทางน้ าได้ ตลอดจนช่วยให้สุขภาพ
ร่ างกายแข็งแรง

คอมพิวเตอร์ (เริ่มเรีย น อ.2) นักเรีย น 1 คน ต่อ 1 เครื่ องหลักสู ตร
CAI หรื อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเสริ มการเรี ยนรู้ทางด้านคณิ ตฯ
อังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ

