หลักสู ตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับเตรียมอนุบาล
หลักสูตรเตรี ยมอนุบาลโรงเรี ยนใช้การบูรณาการ
กิจกรรม Montessori ร่ วมกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 วิธีการสอนระดับเตรี ยมอนุบาล
การจัดการเรี ยนรู ้ในระดับเตรี ยมอนุบาลโรงเรี ยนมุ่งเน้น
การเตรี ยมความพร้อมเด็กในด้านพัฒนาการด้านร่ างกาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาก่อนที่จะเข้าเรี ยนใน
ระดับอนุบาล

เกณฑ์ การรับนักเรียน
ชั้นเตรี ยมอนุบาล เด็กมีอายุครบ 2 ปี ขึ้นไป
( เกิดก่อน 16 พ.ค. 63)

กาหนดการสาหรับนักเรียนใหม่
- เปิ ดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้เป็ นต้ นไป
เวลา 08.30 - 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่
ทางโรงเรียนจะประกาศให้ ทราบผ่ านเว็บไซต์
- เข้ ากลุ่มปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่

ตั้งแต่วนั ที่ 25 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.00-15.00 น.
(จ - ศ ไม่ เว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

โรงเรียนผ่ องสุ วรรณวิทยา สายไหม
ระเบียบการ ปี การศึกษา 2565
ระดับเตรียมอนุบาล

วันเวลาทางโรงเรี ยนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เอกสารที่ใช้ ในการสมัคร
 ใบสมัคร / ใบมอบตัว ติดรู ปถ่าย 1 นิ้ว
 สาเนาสูติบตั รของนักเรี ยน
 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรี ยนที่มีเลขที่บา้ นและ
เลขประจาตัวคนไทย 13 หลักชัดเจน
 สาเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา
 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า 6,000 บาท
หมายเหตุ ในกรณี บุตรหลานของท่านประสบปัญหา
ด้านพฤติกรรมและได้รับการดูแลจากแพทย์โปรดแสดง
หลักฐานเพื่อคุม้ ครองสิทธิทางการศึกษาบุตรหลานของท่าน

- วันเปิ ดเรียนภาคต้ น
ทางโรงเรียนจะประกาศให้ ทราบผ่ านเว็บไซต์

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

อัตราค่าธรรมเนียมและรายละเอียดต่ างๆ
การแต่ งกายของนักเรียน

ข้ อ

ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดนอน
จาหน่ายตามขนาดของนักเรี ยน (วันสมัคร)

รายการ

รายละเอียด

จานวนเงิน
(บาท)

1. ค่าแรกเข้า
1.ค่าเข้ากลุ่ม 2 สัปดาห์
(ชาระเงินสดวันสมัคร) 2. ค่าเครื่ องใช้อนุบาล
3. กระเป๋ านักเรี ยน

6,000

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

15,237

การทาประกันอุบัติเหตุ
โรงเรี ยนทาประกันอุบตั ิเหตุไว้กบั ประกันภัย ซึ่งจะคุม้ ครอง
ตลอด 24 ชัว่ โมง ทัว่ ราชอาณาจักร ระยะเวลาคุม้ ครอง 1 ปี

ชุดนักเรียน ( ปักชื่ อ-สกุล)
ด้ วยไหมสีเขียวหน้ าอกด้ านขวา

ชุดพละ (ปักชื่ อ—สกุล )
ด้ วยไหมสีเขียวหน้ าอกด้ านขวา

- ค่าอุปกรณ์
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว่างตอนบ่าย
- ค่าเรี ยนว่ายน้ า
- ค่าเรี ยนภาษาอังกฤษ

รวมค่าแรกเข้า +
ค่าแรกเข้า + ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย ภาคเรี ยนที่ 1
3. รวมค่าใช้จ่าย
ภาคเรี ยนที่ 2

ชุดวันพระประจาโรงเรียน

ค่าใช้จ่ายตามรายการ
ข้อที่ 2

รถรับส่ ง ติดต่อ ห้ างหุ้นส่ วนจากัด นิรัชชา ทรานสปอร์ ต
โทร. 085-493-5416 หรื อ 081-813-2296 หรื อแจ้งในวันประชุม

21,237

15,237

ชาระค่ าธรรมเนียมการเรี ยน
เริ่ มชาระตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2565 โดยโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิ ชย์ หรื อ
ชาระผ่านบัตรเครดิตที่โรงเรี ยน (ค่าธรรมเนี ยม 2%)


**เงินที่ท่านชาระค่ าธรรมเนียมแรกเข้ าแล้ วหากท่ านไม่ นา
บุตรหลานของท่ านมาเรี ยนโรงเรี ยนจะถือว่ าท่ านสละสิ ทธิ์
ไม่ คืนเงินค่ 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

