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เคร ือ่งแตง่กาย

ชดุนักเรยีน ชดุพละ 
ทางโรงเรยีนมจี าหน่าย
เป็นแบบของโรงเรยีน

รองเทา้นักเรยีน ควรเป็น
รองเทา้สดี าหุม้สน้และ 
รองเทา้พละควรเป็น  

รองเทา้กฬีาส าหรบัใส่วิง่  

เสือ้ผา้เปลีย่นกลบับา้น
ตอ้งน ามาทกุวนั วนัละ 

1 ชดุ

ชดุนอน 1 ชดุ (ไม่จ ากดัแบบ) 
ตอ้งน ามาโรงเรยีนทกุวนั

(เฉพาะนักเรยีนช ัน้เตรยีมอนุบาล)

หา้มนักเรยีนแตง่เคร ือ่ง
ประดบัหรอืน าสิง่ของ
ทีม่คีา่มาโรงเรยีน 



2. - แปรงสฟัีน ยาสฟัีน
น ามาภาคละ 1 คร ัง้

- แป้งกระป๋อง สบู่
น ามาปีการศกึษาละ
1 คร ัง้

3. หวปีระจ าตวันักเรยีน
มชี ือ่นักเรยีนตดิอยูเ่ห็น
ชดัเจนน ามาปีการศกึษาละ 
1 คร ัง้

4. รองเทา้แตะ 1 คู ่
(สามารถท าความ
สะอาดไดบ้่อยๆ)

5. ผา้ปูทีน่อน ผา้ห่ม 
ปลอกหมอน ผา้เชด็ตวั ถงุ
ส าหรบัใสเ่สือ้ผา้ และแถบผา้ปัก
ชือ่นักเรยีน ทางโรงเรยีนจดัหา
และตดิชือ่ใหเ้พือ่ความเป็น
ระเบยีบและความสะดวกของ
ผูป้กครอง

เคร ือ่งใช้

1. เคร ือ่งใชทุ้กชิน้ จะตอ้งมี
ช ือ่นักเรยีนตดิอยูใ่หเ้ห็น
อยา่งชดัเจน (โดยเฉพาะ ถงุ
เทา้ รองเทา้  ผา้เชด็หนา้)

การรบันกัเรยีน
- รบัเฉพาะนักเรยีนไปกลบั
- ทัง้ชาย-หญงิ อายุ 2-6 ปี
- การบรรจนัุกเรยีน จะถอืตามอายุ
และความสามารถ

- ตอ้งมผูีป้กครองครองน ามาฝาก
ดว้ยตนเอง

สิง่ทีต่อ้งน ามามอบใหโ้รงเรยีนในวนัสมคัร
- สูตรตบิตัรและส าเนาทะเบยีนบา้น

(ถา่ยเอกสาร) 1 ชดุ
- ใบรบัรองแพทย ์(แบบฟอรม์ของ

โรงเรยีน)
- รปูถา่ยเด็ก ขนาด 2 นิว้ 3 รปู 

(ถา่ยไม่เกนิ 3 เดอืน)

การสมคัร



เวลาเรยีน
8.30 ถงึ 15.00 น. ภาคเรยีน

แบ่งออกเป็น 2 ภาค 

โดยมกี าหนดการเปิดและปิด
ภาคเรยีนโดยประมาณ 

ภาคตน้ 

ภายปลาย

วนั

ทัง้นีส้ าหรบันักเรยีนแรกเขา้โรงเรยีนจะเปิดใหเ้ร ิม่
เรยีนคร ึง่วนั

ประมาน 6 วนั กอ่นวนัเปิดภาคเรยีนจรงิตามที่
ก าหนดในแตล่ะปี

ทางโรงเรยีนใหบ้ดิา หรอื มารดาเทา่น้ัน 
อยู่เฝ้าเด็กได ้2-3 วนั (ทัง้นีไ้ม่อนุญาตใหค้นเลีย้งเด็กอยู่แทน

บดิาหรอืมารดา) และใหผู้ป้กครองรบัเด็กกลบับา้น
คร ึง่วนัในสปัดาหแ์รก นับแตว่นัเปิดภาคเรยีนของนักเรยีนแรกเขา้

นกัเรยีนแรกเขา้

- นักเรยีนคนใดเป็นโรคตดิต่อ (รวมถงึโรคหวดั) 
จะตอ้งหยุดเรยีนจนกว่าจะหาย

- ถา้นักเรยีนหยุดเรยีนเพราะป่วย หรอืเหตอุืน่ตอ้งแจง้
ใหท้างโรงเรยีนทราบในวนัน้ันทางโทรศพัทห์รอือเีมล ์

- ไม่มกีารสอบ แตจ่ะพจิารณาตามอายุและ
ความพรอ้มทางพฒันาการตามวยัของ

นักเรยีน
- เมือ่จบช ัน้อนุบาลปีที ่3 จะไดร้บั
ประกาศนียบตัร

- หยุดประจ าสปัดาห ์
(วนัเสาร ์และวนัอาทติย)์

- หยุดตามวนัหยุดราชการและหยุดประจ าภาค
- หยุดระหว่างภาค ภาคละ 2 วนั 

(ตามทีก่ าหนดในปฎทินิโรงเรยีน)

วนัหยุด

การหยุด

การเลือ่นช ัน้



นักเรยีนเขา้ใหม่จะตอ้งช าระเงนิทัง้เทอมในวนัสมคัร
ส่วนภาคตอ่ๆไปโปรดช าระในเวลาทีโ่รงเรยีนก าหนด 

โดยทางโรงเรยีนจะแจง้ใหท้ราบโดยแตล่ะภาค

9.00 - 10.00 น.     ผลไมต้ามฤดกูาล
11.30 – 12.00 น.     อาหารกลางวนัและของหวาน
14.30 – 15.00 น.     นม และขนมปัง

คา่สมคัร                                6,000 บาท
คา่เคร ือ่งทีน่อน                                       3,500 บาท
คา่ชดุนักเรยีน ชดุละ                                   600 บาท
คา่ชดุพละ ชดุละ                                        500 บาท
คา่ธรรมเนียมการศกึษาและคา่อาหาร 
ภาคเรยีนละ 58,300 บาท
คา่อปุกรณก์ารเรยีนและกจิกรรม ปีการศกึษาละ        
(แลว้แตล่ะช ัน้เรยีน)

การช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา
และคา่อาหารกลางวนั

อตัราคา่ใชจ้า่ย

การรบั-ส่ง

1. ทางโรงเรยีนจะออกบตัรรบันักเรยีนใหก้บัผูป้กครอง
2. ผูท้ีม่ารบันักเรยีนจะตอ้งแสดงบตัรแกค่รเูวรทุกคร ัง้

ทีม่ารบั
3. โรงเรยีนจะมอบใหเ้ด็กกลบัไดก้บัผูท้ีม่บีตัรรบัเด็กของ

โรงเรยีนมาแสดงทุกคร ัง้ทีม่ารบั ดงัน้ันเป็นหนา้ทีข่อง
ผูป้กครองทีจ่ะดแูลและเก็บรกัษาบตัรรบัเด็กที่
โรงเรยีนออกใหใ้นแตล่ะปี
ไวอ้ยา่งดทีีส่ดุ ทางโรงเรยีนจะไม่รบัผดิชอบถา้มผูีน้ า
บตัรมาแอบอา้งรบันักเรยีน   

4. ถา้บตัรสญูหายหรอืฉีกขาด ผูป้กครองตอ้งแจง้ให ้
ทางโรงเรยีนทราบโดยทนัท ีเพือ่ใหท้างโรงเรยีน
ยกเลกิบตัรเกา่และออกบตัรใหม่ใหแ้กผู่ป้กครอง

5. ทางโรงเรยีนจะไม่ใหเ้ด็กกลบับา้นกบัผูท้ีไ่ม่มบีตัร 
หรอืผูท้ีน่ าบตัรรบัเด็กทีท่ าการยกเลกิแลว้มาแสดง

การลาออก

ในกรณีทีผู่ป้กครองตอ้งการใหนั้กเรยีนลาออก 
ผูป้กครองตอ้งแจง้ใหท้างโรงเรยีนทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร


