
ระเบยีบการรบัสมคัรนกัเรยีนปกีารศกึษา  2561 
 
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร  เปิดรับสมคัรนกัเรียนตั้งแต่ชั้น
เตรียมอนุบาล    อนุบาลปีท่ี  1  ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 
1.  ระดับช้ันอนุบาล 
    ชั้นเตรียมอนุบาล      อาย ุ  2   ปี    ข้ึนไป 
    ชั้นอนุบาลปีท่ี  1      อาย ุ  3   ปี    พฤษภาคม  2558 
    ชั้นอนุบาลปีท่ี  2      อาย ุ  4   ปี     พฤษภาคม  2557 
    ชั้นอนุบาลปีท่ี  3      อาย ุ  5   ปี     พฤษภาคม  2556 

*  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1     ตอ้งไดรั้บความรู้มา
จากอนุบาลปีท่ี 3  ของโรงเรียนเดิมในปีการศึกษา  2560 

*  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมธัยมศึกษา  
ตอ้งไดรั้บความรู้   มาจากโรงเรียนเดิม 
2.  ติดต่อซ้ือใบสมัครได้ทีห้่องธุรการ    
3.  หลกัฐานในการรับสมัคร 
     3.1  ส าเนาทะเบียนบา้นของเด็ก 
     3.2  ส าเนาทะเบียนบา้นและบตัรประชาชน 
            ของ บิดา – มารดา 
     3.3  ส าเนาสูติบตัร  (ใบเกิด) 
     3.4  ผลการเรียนส าหรับนกัเรียนชั้นประถม 
 -  ใบยา้ยโรงเรียน 
 -  ระเบียนสะสม 
 -  แบบรายงานพฒันาผูเ้รียน  (ปพ.6-9) 
4.  รูปถ่าย  1  นิว้  จ านวน   2  รูป 
 

5. ค่าธรรมเนียมการเรียนช้ันเตรียมอนุบาล   

เดือนละ 2,500  บาท  เทอมละ 10,000  บาท 
6.  ค่าธรรมเนียมการเรียนช้ันอนุบาลปีที ่ 1 
     พฒันาคุณภาพการศึกษา   2,756.75         
     อาหารกลางวนั       2,000         
     เคร่ืองปรับอากาศ       1,000 
     อุปกรณ์ตลอดปี          600           
     ประกนัอุบติัเหตุ                   250           
     เคร่ืองนอน + ซกัฟอก           500 
     ลงทะเบียนแรกเขา้               300            
   รวม                           7,406.75    
     
7.  ค่าธรรมเนียมอนุบาลปีที ่ 2 – 3   
  อนุบาลปีที ่ 2 อนุบาลปีที ่ 3 
พฒันาคุณภาพการศึกษา     2,756.75           2,756.75 
อาหารกลางวนั       2,000                2,000 
เคร่ืองปรับอากาศ      1,000                1,000 
เรียนวา่ยน ้า                 500                    500    
ค่าเอกสาร+ใบงาน      600        600 
ประกนัอุบติัเหตุ         250                    250 
คอมพิวเตอร์      1,200      1,200 
เคร่ืองนอน+ซกัฟอก  500                        - 
ลงทะเบียนแรกเขา้     300                     300 
 รวม      9,106.75      8,606.75 
 

   8.  ค่าธรรมเนียมช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1- 6   
  พฒันาคุณภาพการศึกษา            2,671.75 
  อาหารกลางวนั   2,000 
  เคร่ืองปรับอากาศ (เฉพาะ ป.1)   1,000 
  เรียนวา่ยน ้า                                    500      
  ประกนัอุบติัเหตุ                 250 
  ค่าเอกสาร+ใบงาน           800 
  คอมพิวเตอร์   1,200 
  บ ารุงหอ้งสมุด         250 
  ลงทะเบียนแรกเขา้                          300            
       รวม                         ป.1    =    8,971.75 
หมายเหตุ        ค่าเทอม ป.2-ป.6 = 7,971.75 

                              
  9.  ค่าธรรมเนียมช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1- 3 
   พฒันาคุณภาพการศึกษา ษา  2,381.25  
     เคร่ืองปรับอากาศ (เฉพาะม.1-ม.3)     1,000    
   ค่าประกนัอุบติัเหตุ     250 
   ค่าเอกสาร+ใบงาน           800 
   คอมพิวเตอร์   1,200 
   บ ารุงหอ้งสมุด     250 
   ลงทะเบียนแรกเขา้                         300 
       รวม                6,181.25 
 
 
  

(เฉพาะเทอม 2)   
     ปกติ = 5,756.75 
 
 
 
หมายเหตุ  เรียน IEP 
แลว้แต่ความสมคัรใจ 
เทอมละ 3,500  บาท 

(เฉพาะเทอม 2)   
     ปกติ = 6,256.75 

 
(เฉพาะเทอม 2 )ป.1    
     ปกติ = 6,171.75 

(เฉพาะเทอม 2) ป.2-ป.6 
     ปกติ = 5,171.75 
 
 
หมายเหตุ  เรียน IEP 
แลว้แต่ความสมคัรใจ 
เทอมละ 3,500  บาท 
 

 

             (เฉพาะเทอม 2)  
             ปกติ = 3,381.25 



   ประกาศข่าวดี  ปีการศึกษา 2561 
         
          ทางโรงเรียนเปิดรับสมคัรนกัเรียนเขา้ร่วม
โครงการการส่งเสริมการสอนวชิาภาษาองักฤษ  
INTENSIVE  ENGLISH  PROGRAM (IEP)  ตั้งแต่
ระดบั อนุบาล 1 – มธัยม 3 
โครงการการส่งเสริมการสอนวิชาภาษาองักฤษ  INTENSIVE  ENGLING 
PROGRAM (IEP)  ของโรงเรียนดีอยา่งไร 

1. หลกัสูตรที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษตรงตามหลกัสูตรแกนกลาง
กระทรวงศึกษาฯ  พ.ศ.2551 

2. จัดการเรียนการสอน เป็นภาษาองักฤษ ใช้ต าราเป็น
ภาษาองักฤษ 

3. มีครูประจ าหลกัสูตรคุณภาพเยีย่ม ทีส่ื่อสารได้อย่างเจ้าของ
ภาษา 

4. มีการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ประกอบทุกวชิา 
5. ช่ือส่ือและเทคโนโลยช้ัีนน าระดบัโลกประกอบการเรียนการ

สอน 
6. บริหารจัดการหลกัสูตรโดย สถาบันผลิตปัญญา  ผู้ให้บริการ

หลกัสูตร IEP ในโรงเรียนช่ือดังต่าง ๆกว่า 40 โรงเรียน  จึงมี
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหลกัสูตรอย่างเข้มข้น 

7. การันตีผลงานของหลกัสูตรด้วยการฝึกซ้อมนักเรียนไปคว้า
รางวลัในการประกวดแข่งขันต่าง ๆ มากมาย 

8. พฒันาการทักษะทางภาษาของนักเรียนเพิม่ขึน้อย่างเห็นชัด  
นักเรียน 80 %  ฟังออก  พูดได้  อ่านง่าย  เขียนคล่อง  โต้ตอบ
และปฏิบัติตามได้ด ี ผู้เรียนมีความพงึพอใจอย่างมากต่อ
หลกัสูตร 

9. คะแนน O-NET  วชิาภาษาองักฤษในสภาพรวมของนักเรียน
เพิม่สูงขึน้ 

10. นักเรียนมีพฒันาการทางภาษาพร้อมขึน้และสูงขึน้  เดก็ ๆ  
สนุกกบัการเรียน   

 

 
 

1. นกัเรียนของท่านจะมีพฒันาการเรียนรู้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 
2. นกัเรียนของท่านจะมีความรู้ และทกัษะทางภาษา ท่ีเพ่ิมข้ึน 
3. ดว้ยหลกัสูตรท่ีเขม้ขน้ และฝึกให้นกัเรียนไดพ้ดูตลอดเวลา  จะ

ท าให้นกัเรียนสามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นท่ีสุด 
4. ใชวิ้ธีเรียนภาษาแบบสทัศาสตร์ หรือ Phonics  ซ่ึงเป็นวิธี

เดียวกบัท่ีเจา้ของภาษาเรียนท าให้นกัเรียนสามารถประสมค า 
ออกเสียงค า  อ่านและเขียนค า  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว 

5. ดว้ยส่ือโปรแกรมมลัติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้จะดึงดูดความสนใจ
ของนกัเรียนให้มีสมาธิกบัการเรียนเพ่ิมข้ึน 

6. เนน้การฝึกฝนท าขอ้สอบต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพนูคะแนนสอบ  อีก
ทั้งยงัเสริมดว้ยความรู้อ่ืน ๆ ผา่นการสอนเป็นภาษาองักฤษ  ท า
ให้การเรียนแบบบูรณาการ ไดผ้ลยิง่ข้ึน 

7. ไดเ้รียนรู้กบัครูประจ าหลกัสูตรท่ีเป็นเลิศทั้งความรู้  
ความสามารถทางภาษาองักฤษและความเขา้ใจในเด็กเล็ก 

8. มีส่ือและเทคโนโลยกีารสอนท่ีใชก้นัทัว่โลก 
9. นกัเรียนจะมีความพร้อมทางภาษา  เพ่ือกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
10. ดว้ยราคาถูกท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา  นบัเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าอยา่ง

ท่ีสุด 
 

เปิดสอนว่ายน้้าตั้งแต่ระดับอนุบาล 2-3 
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 
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