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ระเบียบการสมัครเข้ าเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
เรี ยนดี กีฬาเด่น ดนตรี ดงั พรั่งพร้อมคุณธรรม
คติธรรม
สัจเจอัตเถจ ธมเมจ อหุสันโต ปติฏฐิตา สัตตบุรุษ(บัณฑิต) ย่อมมัน่ คงอยูใ่ นสัจจะ
1) การรับนักเรียน
1.1 ) รับนักเรี ยน ชาย-หญิง (ไป-กลับ) อายุต้ งั แต่ 2 ปี ขึ้นไป – 12 ปี
1.2 ) หลักฐานการรับสมัคร
1.
ใบสมัครเรี ยนกรอกรายละเอียดพร้อมติดรู ป
2.
ใบรับรองแพทย์วา่ สุ ขภาพแข็งแรง (มีเรี ยนว่ายน้ า)
3.
สาเนาใบสู ติบตั รของนักเรี ยน 2 ใบ
4.
สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรี ยน บิดา และมารดาคนละ 2 ใบ
5.
สาเนาบัตรประชาชน บิดา , มารดา คนละ 2 ใบ
6.
รู ปถ่ายนักเรี ยนขนาด 1/1/2 นิ้ว จานวน 4 ใบ ( ภาพถ่ ายไม่ เกิน 3 เดือน )
7.
สาเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อนักเรี ยนหรื อบิดาหรื อมารดา 2 ใบ (ถ้ามี)
8.
หลักฐานใบแสดงผลการเรี ยน ใบแจ้ งย้าย / ปพ.1 / ปพ.4 / ปพ.6 /ปพ.7 / ปพ.8 / ปพ.9
และต้องผ่านการทดสอบความพร้อมและตรวจพื้นความรู ้เดิมจากโรงเรี ยน ยกเว้นระดับอนุบาล 1

โปรแกรม Intensive English Program
 ตามหลักสู ตรและพระราชบัญญัติการศึกษาในยุคสหัสวรรษใหม่โดยยึดกระทรวงศึกษาธิ การ ในวิชากลุ่มวิชา
พื้นฐานเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เน้นแนวปฏิบตั ิเปิ ดโลกเทคโนโลยีทนั สมัย เน้นคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาได้ปลูกฝัง
คุณธรรม จริ ยธรรม ( เรี ยนที่นี่ตอ้ งเป็ นเด็กดีแน่นอน )
 โครงสร้างหลักสู ตรการเรี ยนการสอนอ้างอิงจากระบบการจัดการศึกษาประเทศอังกฤษ โดยเน้นเนื้ อหาวิชา
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่มีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษคงยึดตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 และหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ของทางกระทรวงศึกษาธิ การควบคู่กบั การเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
ทั้งทางด้านการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน เพื่อนักเรี ยนสามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
 ประสบการณ์วชิ าการพิเศษ
 ว่ายน้ า
 นาฎศิลป์ ( ราไทย , ลีลาศ , กิจกรรมเข้าจังหวะ )
 ดนตรี สากล ( วงโยธวาทิต , ดนตรี ไทย )
 คอมพิวเตอร์ ( Internet , CAI , Ms - Office )
 ภาษาจีน (Chiness Program)

2) ชั้นเรียน
 เปิ ดสอนในระดับชั้นเตรี ยมอนุบาล – ชั้นประถมปี ที่ 6
3) เวลาเรียน
 ระดับชั้นเตรี ยมอนุบาล ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.
 ระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 - ประถมศึกษาปี ที่ 6 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
4) การวัดผลการศึกษา
- ระดับชั้นอนุบาล ประเมินผลพัฒนาการทางด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และประเมินผล
พัฒนาการตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 , การวัดและประเมินผลความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ
- ระดับชั้นประถมศึกษา ประเมินผลตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษา , การวัดและประเมินผลความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ
5) ภาคเรียน
 แบ่งเป็ น 2 ภาค คือ ภาคต้ น ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันที่ 10 ตุลาคม
ภาคปลาย ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 10 มีนาคม
6) วันหยุด
 หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามนักขัตฤกษ์
 หยุดประจาภาค ภาคต้ น ตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
ภาคปลาย ตั้งแต่วนั ที่ 11 มีนาคม ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม
*** วันหยุดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมแต่จะมีการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า ***
7) อัตราค่ าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและค่ าธรรมเนียมอืน่ ๆ
ค่าธรรมเนียมการเรี ยนและค่าธรรมเนียมอื่น เก็บตามที่ได้รับอนุญาตจากสานักบริ หารงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
8) การออกหลักฐานการศึกษา
โรงเรี ยนปฎิบตั ิตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และ นักเรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลตามหลักสู ตร
Intensive English Program ในแต่ละระดับชั้นจะได้รับ Academic Certificate รับรองผลการเรี ยนด้านหลักสู ตร
English Program นอกเหนือจากการวัดผลประเมินผลในระบบปกติ
9) การติดต่ อระหว่ างผู้ปกครองกับโรงเรี ยน
10.1 ผูป้ กครองไปพบกับทางโรงเรี ยนทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
10.2 เรื่ องการเรี ยน ความประพฤติ และ พัฒนาการ โรงเรี ยนจะส่ งรายงานหรื อจดหมายไปยังผูป้ กครอง
เป็ นประจาทุกเดือน
10) การแต่ งกาย
การแต่งกายตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยเครื่ องแบบนักเรี ยนและนักศึกษา พ.ศ. 2527
และ ประกาศ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2528

