
**วันท่ีสมัคร กรุณาพานักเรียนมาด้วย **

การท าประกันอุบัติเหตุ
โรงเรียนท ำประกันอบัุติเหตุไว้ซึ่งจะคุ้มครอง

ตลอด 24 ช่ัวโมง ระยะเวลำคุ้มครอง 1 ปีกำรศึกษำ

vใบสมัคร
v ใบมอบตัว ติดรูปถ่ำย 1 นิ้ว
vส ำเนำสูติบัตรของนักเรียน
vส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียนที่มีเลขที่บ้ำนและ

เลขประจ ำตัวคนไทย 13 หลักชัดเจน

vส ำเนำบัตรประชำชนบิดำ-มำรดำ
v ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ำมี)
vเงินค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 6,000 บำท
เอกสารเพิ่มเติมส าหรับนักเรียนที่สมัคร อ. 2 - 3
• หนังสือรับรองช้ันเรียนสมุดรำยงำนประจ ำตัว
นักเรียน + ระเบียนสะสม (น ำมำให้เมื่อเปิดเรียน)
หมายเหตุ ในกรณีบุตรหลำนของท่ำนประสบปัญหำ
ด้ำนพฤติกรรมและได้รับกำรดูแลจำกแพทย์โปรดแสดง
หลักฐำนเพ่ือคุ้มครองสิทธิทำงกำรศึกษำบุตรหลำน  
ของท่ำน  

**เงินที่ท่านช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว  
หากท่านไม่น าบุตรหลานของท่านมาเรียน
โรงเรียนจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่คืนเงิน   
ค่าแรกเข้าต่างๆของ ***รายการข้อที่ 1***
ตลอดจนไม่สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้
นักเรียนคนอื่นได้
ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะพานักเรียนมาสมัครที่ 

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม   
โปรดตัดสินใจให้แน่นอน

J เกณฑ์การรับนักเรียน

ชั้นอนุบำล 2 เด็กมีอำยุครบ 4 ปีขึ้นไป เกิดก่อน 16 พ.ค. 62
ชั้นอนุบำล 3 เด็กมีอำยุครบ 5 ปีขึ้นไป เกิดก่อน 16 พ.ค. 61

J เอกสารท่ีใช้ในการสมัคร

J ก าหนดการส าหรับนักเรียนใหม่

http://pongsuwansaimai.org

79 หมู่ 4 ซอยสายไหม  39 แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
โทรศัพท์ : 0-2536-0188

E-mail : pongsaimai@gmail.com

- เปิดรับสมัคร ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เวลำ 08.30 - 16.00 น. (ทุกวันไม่เว้น

วันหยุดรำชกำร)

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่  
วันเสำร์ที่ 22 เมษำยน พ.ศ.2566
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงโรงเรียนจะประกำศให้ทรำบ  อีกคร้ัง

- เข้ากลุ่มปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
ต้ังแต่วันที่  24 เมษำยน - 5 พฤษภำคม พ.ศ.2566
เวลำ 08.00-15.00 น. 
(จ - ศ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หำกมีกำรเปล่ียนแปลงทำงโรงเรียนจะประกำศให้ทรำบ  อีกคร้ัง

- วันเปิดเรียนภาคต้น
วันอังคำรที่ 16 พฤษภำคม พ.ศ.2566

ชุดพละ (ปักช่ือ—สกุล )
ด้วยไหมสีเขียวด้านขวาชุดนักเรียน 

ด้วยไหมสีเขียว
ด้านขวา

ชุดวันพุธ
วันพระ

ประจ าโรงเรียน

ช่องทางติดต่อ 02-536-0188เพจโรงเรยีนผอ่งสวุรรณวทิยา สายไหม



โรงเรียนใช้หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ.2560 
ของกระทรวงศึกษำธิกำรโดยก ำหนดเนื้อหำกิจกรรม
ให้ เหมำะสมและเป็นกำรพัฒนำเด็กบนพ้ืนฐำน     
กำรอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้     
ที่สนองต่อธรรมชำติและพัฒนำกำรของเด็กแต่ละคน
ตำมศักยภำพภำยใต้บริบททำงสังคมวัฒนธรรมของ
ไทย และควำมเป็นสำกลเพ่ือสร้ำงรำกฐำนคุณภำพ
ชีวิตที่สมบูรณ์ ด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์  สังคม จิตใจ  
สติปัญญำ  และคุณธรรม

โรงเรียนจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรได้แก่ กิจกรรมตำมหลักสูตร 6 กิจกรรม 
กิจกรรม Montessoriกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยใ ช้
โครงงำน และกิจกรรมภำยใต้ควำมร่วมมือกับ
สถำบันวิจัยกำรเรียนรู้   โดยผ่ำนกำรเล่นกำรลงมือ
ท ำส่งเสริมกระบวนกำรคิด กำรปฏิสัมพันธ์ และ  
กำรท ำงำนร่ วมกับ ผู้อื่ น  สื่ อและแหล่ ง เรียนรู้           
ที่หลำกหลำยส่งเสริมให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดีและ     
มีทักษะในกำรใ ช้ชีวิตประจ ำวันอย่ำงมีคุณภำพ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรมให้เป็นส่วนหนึ่งของกำร
จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง

เนื่องจำกเด็กในวัย 3 - 6 ปี อยู่ในช่วงของจิต
ซึมซับซึ่งเปรียบเสมือนฟองน้ ำที่จะซึมซับข้อมูลและ
รำยละเอียดต่ำงๆ จำกสิ่งแวดล้อมรอบตัว ดังนั้นจึง
เป็นช่วงเวลำที่ส ำคัญในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนที่
ดีเพื่อกำรเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป

J วิชาพิเศษท่ีโรงเรียนจัดให้J อัตราค่าธรรมเนียมและรายละเอียดต่างๆJ หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ระดับอนุบาล

J การจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล

ข้อ รายการ รายละเอียด
จ านวนเงิน
(บาท)

1. ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
(ช ำระเงินสดวันสมัคร)

1.ค่ำเข้ำกลุ่ม 2 สัปดำห์
2. ค่ำเครื่องใช้อนุบำล
3. กระเป๋ำนักเรียน

6,000

2. ค่ำธรรมเนียมกำรเรียน 
+ ค่ำใช้จ่ำย / ภำคเรียน
(ช ำระก่อนเปิดเรียน)
1 ปี มี 2 ภำคเรียน

1. ค่ำธรรมเนียมกำรเรียน
(เบิกได้)

1,937

2. ค่ำใช้จ่ำย
- ค่ำอุปกรณ์เสริมทักษะและ

พัฒนำกำร
- ค่ำอำหำรกลำงวัน
- ค่ำอำหำรว่ำงตอนบ่ำย
- ค่ำเรียนคอมพิวเตอร์
- ค่ำเรียนว่ำยน้ ำ
- ค่ำเรียนภำษำอังกฤษกับ

ครูต่ำงชำติ
-ค่ำเรียนดนตรีสำกล
- ค่ำเรียนภำษำจีน

16,800

รวมค่ำธรรมเนียม แรก
เข้ำ + ค่ำธรรมเนียมกำร
เรียน (เบิกได้) +
ค่ำใช้จ่ำย(ภำคเรียนที่ 1)

ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ + ค่ำ
เล่ำเรียน (เบิกได้) +ค่ำใช้จ่ำย  
(ภำคเรียนที่ 1)

24,737

3. ค่ำธรรมเนียมกำรเรียน 
(เบิกได้) +ค่ำใช้จ่ำย   
ภำคเรียนที่ 2

ค่ำใช้จ่ำยตำมรำยกำรที่ 2 18,737

• ช าระค่าธรรมเนียมการเรียน 
เริ่มช ำระต้ังแต่วันที่ 1 เมษำยน 2566

โดยโอนเงินผ่ำนธนำคำรไทยพำณิชย์ 
หรือช ำระผ่ำนบัตรเครดิตที่ โรงเรียน 
(ค่ำธรรมเนียม 2%)

ภาษาอังกฤษ โรงเรียนใช้หลักสูตรและครูส่วนหนึ่ง
จำกสถำบัน กำรสอนภำษำอังกฤษ Fun Language ซึ่ง
สถำบันดังกล่ำว  เป็นสถำบัน กำรสอนภำษำอังกฤษที่มี
ประสบกำรณ์และผลงำนในกำรสอนภำษำอังกฤษให้
เด็กไทยอย่ำงแพร่หลำย โดยเด็กจะได้เรียนรู้ทักษะกำรพูด 
(Speaking) และทักษะกำรฟัง (Listening)จำกครูที่ เ ป็น
เจ้ำของภำษำ เช่นอเมริกำ อังกฤษ เป็นต้น

ในส่วนของเนื้อหำที่ต้องอำศัยควำมเข้ำใจ เช่น 
ค ำศัพท์ ภ ำษำอั งกฤษ (Vocabulary) และกำร เขี ยน 
(Writing) เด็กจะเรียนรู้กับครูชำวต่ำงชำติและครูประจ ำชั้น
ภาษาจีน เน้นเรื่องค ำศัพท์ประโยคและบทสนทนำง่ำย ๆ
ดนตรีสากล  สอนโดยอำจำรย์ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ

จำกสถำบันดนตรี Rockstar Academy of Music 
ว่ายน้ า  มุ่งให้นักเรียนของโรงเรียนทุกคนว่ำยน้ ำเป็น

และสำมำรถช่วยเหลือตัวเองให้พ้นจำกภัยทำงน้ ำได้ 
ตลอดจนช่วยให้สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
คอมพิวเตอร์ นักเรียน 1 คน ต่อ 1 เครื่องมุ่ง เน้น

ให้นักเรียนมีทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์

เพจโรงเรยีนผอ่งสวุรรณวทิยา สายไหม https://pongsuwansaimai.org 02-536-0188

รถรับส่ง ติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิรัชชา ทรานสปอร์ต
โทร. 085-493-5416 หรือ 081-813-2296

หรือแจ้งในวันประชุมผู้ปกครอง

ลงทะเบยีนทีน่ี่

“สแกน QR CODE เลยคะ่”

ระหว่าง วันที่ 18-20 ม.ค. 2566


