
 
-  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    เวลา 08.30 - 16.00 น. ทุกวนัไม่เวน้วนัหยุดราชการ 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่   
วนัเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ( เวลา 09.00 - 10.00 น. ) 
- เข้ากลุ่มปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ (จ - ศ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
  ตั้งแต่วนัที่ 26 เมษายน  - 7 พฤษภาคม 2564  (2 สัปดาห์) 
   เวลา  08.00 - 15.00 น. 
 - วันเปิดเรียนภาคต้น วนัจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 
-  ชุดนักเรียน  ชุดพละ  ชุดนอน   จ าหน่ายตามขนาดของนักเรียน (วนัสมคัร) 
- รถรับส่ง ติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิรัชชา ทรานสปอร์ต 

  โทร. 085-493-5416 หรือ 081-813-2296  หรือแจง้ในวนัประชุมผูป้กครอง 

การท าประกันอุบัติเหตุ 
      โรงเรียนท าประกนัอุบติัเหตุไวก้บับริษทั เอไอเอ ซ่ึงจะคุม้ครองตลอด 24 ชัว่โมง 
ทัว่ราชอาณาจกัร ระยะเวลาคุม้ครอง 1 ปี เม่ือไดบ้ตัรประกนัการคุม้ครอง ดงัน้ี 
        1. เจบ็ป่วยเน่ืองจากอุบติัเหตุ เบิกไดต้ามท่ีจ่ายจริง คร้ังละไม่เกิน 10,000 บาท 
(ส่วนเกินผูป้กครองเป็นผูรั้บผดิชอบ) เม่ือนักเรียนเจบ็ป่วยจากอุบติัเหตุ ผูป้กครอง
สามารถพาเดก็เขา้รักษาไดท้ี่โรงพยาบาลของรัฐบาล เอกชน หรือคลินิก แลว้น า
ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทยม์ายืน่ที่ห้องธุรการเพื่อยืน่เบิก ในกรณีที่เดก็
เจบ็ป่วยทางโรงเรียนจะปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ หากพิจารณาวา่เดก็ตอ้งพบแพทยท์าง
โรงเรียนพาไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนและแจง้ให้ผูป้กครองทราบ 
        2. เสียชีวติจากอุบตัิเหตุ ไดรั้บเงนิชดเชย 100,000 บาท 
  หมายเหตุ    กรณีเกิดอุบตัิเหตุที่เก่ียวกบัฟันตอ้งแจง้ประกนัภายใน 7 วนั 

ใบสมคัร 
 ใบมอบตวั ติดรูปถ่าย 1 น้ิว 
ส าเนาสูติบตัรของนกัเรียน 
ส าเนาทะเบียนบา้นของนกัเรียนท่ีมีเลขท่ีบา้นและ 
      เลขประจ าตวัคนไทย 13 หลกัชดัเจน 
ส าเนาบตัรประชาชนบิดา-มารดา 
 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ (ถา้มี) 
เงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 6,000 บาท 
หมายเหตุ  ในกรณีบุตรหลานของท่านประสบปัญหา 
ดา้นพฤติกรรมและไดรั้บการดูแลจากแพทยโ์ปรดแสดง 
หลกัฐานเพ่ือคุม้ครองสิทธิทางการศึกษาบุตรหลานของท่าน    
 

             ******* วนัทีส่มคัร กรุณาพานักเรียนมาด้วย ******** 

 ชุดพละ (ปักช่ือ—สกุล ) 
ด้วยไหมสีเขียวด้านขวา 

            ชุดนักเรียน  
ด้วยไหมสีเขียวด้านขวา 

**เงินที่ท่านช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้วหากท่านไม่น า 
บุตรหลานของท่านมาเรียนโรงเรียนจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ  

ไม่คืนเงินค่าแรกเข้าต่างๆของ ***รายการข้อที่ 1*** 
ตลอดจนไม่สามารถโอนสิทธ์ิดังกล่าวให้นักเรียนคนอ่ืนได้ 

ดังน้ัน ก่อนทีท่่านจะพานักเรียนมาสมัครที่ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม    
โปรดตัดสินใจให้แน่นอน 

 

เกณฑ์การรับนักเรียน 
ชั้นอนุบาล 1 เด็กมีอายคุรบ 3 ปีข้ึนไป เกิดก่อน 16 พ.ค. 61 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

 ชุดวันพระประจ าโรงเรียน 

ก าหนดการส าหรับนักเรียนใหม่ 

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 
ระเบียบการ ปีการศึกษา 2564 

ระดบัอนุบาล 1 

79 หมู่ 4   ซอยสายไหม  39 แขวงสายไหม 
 เขตสายไหม กรุงเทพ 10220 

โทรศัพท์ : 0-2536-0188, E-mail : pongsaimai@gmail.com 



             โรงเรียนใชห้ลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2560 ของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยก าหนดเน้ือหากิจกรรมให้เหมาะสมและ 
เป็นการพฒันาเด็กบนพ้ืนฐานการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการของเด็ก 
แต่ละคนตามศกัยภาพภายใตบ้ริบททางสังคมวฒันธรรมของไทย 
และความเป็นสากลเพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตท่ีสมบูรณ์ 
ดา้นร่างกาย  อารมณ์   

    
  ภาษาองักฤษ  โรงเรียนใช้หลกัสูตรและครูส่วนหน่ึงจากสถาบัน 
  การสอนภาษาองักฤษ Fun Language    ซ่ึงสถาบนัดงักล่าว  
  เป็นสถาบนัการสอนภาษาองักฤษท่ีมีประสบการณ์และผลงานใน
การสอนภาษาองักฤษให้เดก็ไทยอยา่งแพร่หลาย โดยเดก็จะไดเ้รียนรู้
ทกัษะการพูด (Speaking ) และทกัษะการฟัง (Listening) จากครูท่ีเป็น
เจา้ของภาษา เช่น อเมริกา องักฤษ เป็นตน้ 
           ในส่วนของเน้ือหาท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจ เช่น ค าศพัท์
ภาษาองักฤษ (Vocabulary) และ การเขียน (Writing)  เดก็จะเรียนรู้กบั
ครูชาวต่างชาติและครูประจ าชั้น 
  
  ภาษาจีน  เน้นเร่ืองค าศัพท์ประโยคและบทสนทนาง่าย  ๆ
 
  ดนตรีสากล  สอนโดยอาจารย์ทีม่คีวามรู้ความสามารถจาก 
สถาบนัดนตรี Rockstar Academy of Music  
 
   ว่ายน า้  มุ่งให้นักเรียนของโรงเรียนทุกคนว่ายน า้เป็นและสามารถ       
  ช่วยเหลือตวัเองให้พน้จากภยัทางน ้าได ้ตลอดจนช่วยให้สุขภาพ 
   ร่างกายแข็งแรง 
 
 

               โรงเรียนจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ  ไดแ้ก่    
กิจกรรมตามหลกัสูตร 6 กิจกรรม กิจกรรม Montessori 
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน และกิจกรรมภายใตค้วามร่วมมือ
กบัสถาบนัวิจยัการเรียนรู้ โดยผา่นการเล่นการลงมือท าส่งเสริม
กระบวนการคิด การปฏิสัมพนัธ์และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ส่ือ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายส่งเสริมให้เด็กมีลกัษณะนิสัยท่ีดี 
และมีทกัษะในการใชชี้วิตประจ าวนัอยา่งมีคุณภาพสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรมให้เป็นส่วนหน่ึงของการจดัประสบการณ์ 
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
               เน่ืองจากเด็กในวยั 3 - 6 ปี อยูใ่นช่วงของจิตซึมซบัซ่ึง
เปรียบเสมือนฟองน ้าท่ีจะซึมซับขอ้มูลและรายละเอียดต่างๆ  
จากส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ดงันั้นจึงเป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัในการสร้าง
องคค์วามรู้พ้ืนฐานท่ีดีเพ่ือการเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป 

รายการ รายละเอยีด จ านวน
เงิน 
(บาท) 

ข้อ 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
(ช าระเงินสดวนัสมคัร) 
 

1.ค่าเขา้กลุ่ม 2 สัปดาห์ 
2. ค่าเคร่ืองใชอ้นุบาล 
3. กระเป๋านักเรียน 

6,000 1. 

1. ค่าธรรมเนียมการเรียน 
(เบิกได)้ 

1,937 ค่าธรรมเนียมการเรียน + 
ค่าใชจ่้าย / ภาคเรียน 
(ช าระก่อนเปิดเรียน) 
 1 ปี มี 2 ภาคเรียน 

2. 

2. ค่าใชจ่้าย 
- ค่าอุปกรณ์เสริมทกัษะและ 
   พฒันาการ 
- ค่าอาหารกลางวนั 
- ค่าอาหารวา่งตอนบ่าย 
- ค่าเรียนวา่ยน ้ า 
- ค่าเรียนภาษาองักฤษกบั 
    ครูต่างชาต ิ
-ค่าเรียนดนตรีสากล 
- ค่าเรียนภาษาจีน 

13,300 

รวมค่าธรรมเนียมแรกเขา้ + 
ค่าธรรมเนียมการเรียน (เบิก
ได)้ +ค่าใชจ่้าย    
(ภาคเรียนที่ 1) 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ + ค่าเล่าเรียน 
(เบิกได)้ +ค่าใชจ่้าย   
 (ภาคเรียนที่ 1) 

21,237  

ค่าธรรมเนียมการเรียน  
(เบิกได)้ +ค่าใชจ่้าย    
ภาคเรียนที่ 2 

ค่าใชจ่้ายตามรายการที่ 2  15,237 3. 

วชิาพเิศษที่โรงเรียนจัดให้ 

   • ช าระค่าธรรมเนียมการเรียน  
   เร่ิมช าระตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2564 โดยโอนเงินผา่นธนาคารไทยพาณิชย ์หรือ 
   ช  าระผา่นบตัรเครดิตที่โรงเรียน (ค่าธรรมเนียม 2%) 

อตัราค่าธรรมเนียมและรายละเอยีดต่างๆ หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดบัอนุบาล 

การจดัการเรียนการสอนระดบัอนุบาล 


