ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561
โรงเรี ยนยอแซฟพิจิตร เปิ ดรับสมัครนักเรี ยนตั้งแต่ช้ นั
เตรี ยมอนุบาล อนุบาลปี ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
1. ระดับชั้ นอนุบาล
ชั้นเตรี ยมอนุบาล อายุ 2 ปี ขึ้นไป
ชั้นอนุบาลปี ที่ 1 อายุ 3 ปี พฤษภาคม 2558
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 อายุ 4 ปี พฤษภาคม 2557
ชั้นอนุบาลปี ที่ 3 อายุ 5 ปี พฤษภาคม 2556

*

นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ต้องได้รับความรู้มา

จากอนุบาลปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนเดิมในปี การศึกษา 2560

*

นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา
ต้องได้รับความรู ้ มาจากโรงเรี ยนเดิม
2. ติดต่ อซื้อใบสมัครได้ ทหี่ ้ องธุรการ
3. หลักฐานในการรับสมัคร
3.1 สาเนาทะเบียนบ้านของเด็ก
3.2 สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
ของ บิดา – มารดา
3.3 สาเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด)
3.4 ผลการเรี ยนสาหรับนักเรี ยนชั้นประถม
- ใบย้ายโรงเรี ยน
- ระเบียนสะสม
- แบบรายงานพัฒนาผูเ้ รี ยน (ปพ.6-9)
4. รู ปถ่ าย 1 นิว้ จานวน 2 รู ป

5. ค่ าธรรมเนียมการเรียนชั้ นเตรียมอนุบาล
เดือนละ 2,500 บาท เทอมละ 10,000 บาท
6. ค่ าธรรมเนียมการเรียนชั้ นอนุบาลปี ที่ 1
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,756.75
อาหารกลางวัน
2,000
เครื่ องปรับอากาศ
1,000
อุปกรณ์ตลอดปี
600
ประกันอุบตั ิเหตุ
250
เครื่ องนอน + ซักฟอก
500
ลงทะเบียนแรกเข้า
300
รวม
7,406.75

(เฉพาะเทอม 2)
ปกติ = 5,756.75

หมายเหตุ เรี ยน IEP
แล้วแต่ความสมัครใจ
เทอมละ 3,500 บาท

7. ค่ าธรรมเนียมอนุบาลปี ที่ 2 – 3
อนุบาลปี ที่ 2 อนุบาลปี ที่ 3
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,756.75
2,756.75
(เฉพาะเทอม 2)
อาหารกลางวัน
2,000
2,000
ปกติ = 6,256.75
เครื่ องปรับอากาศ 1,000
1,000
เรี ยนว่ายน้ า
500
500
ค่าเอกสาร+ใบงาน 600
600
ประกันอุบตั ิเหตุ
250
250
คอมพิวเตอร์
1,200
1,200
เครื่ องนอน+ซักฟอก 500
ลงทะเบียนแรกเข้า 300
300
รวม
9,106.75
8,606.75

8. ค่ าธรรมเนียมชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1- 6
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2,671.75 (เฉพาะเทอม 2 )ป.1
ปกติ = 6,171.75
อาหารกลางวัน
2,000
เครื่ องปรับอากาศ (เฉพาะ ป.1) 1,000
เรี ยนว่ายน้ า
500
ประกันอุบตั ิเหตุ
250
ค่าเอกสาร+ใบงาน
800
(เฉพาะเทอม 2) ป.2-ป.6
คอมพิวเตอร์
1,200
ปกติ = 5,171.75
บารุ งห้องสมุด
250
ลงทะเบียนแรกเข้า
300 หมายเหตุ เรี ยน IEP
รวม
ป.1 = 8,971.75 แล้วแต่ความสมัครใจ
เทอมละ 3,500 บาท
หมายเหตุ ค่าเทอม ป.2-ป.6 = 7,971.75
9. ค่ าธรรมเนียมชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1- 3
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ษา 2,381.25
เครื่ องปรับอากาศ (เฉพาะม.1-ม.3) 1,000
ค่าประกันอุบตั ิเหตุ
250
ค่าเอกสาร+ใบงาน
800
คอมพิวเตอร์
1,200
บารุ งห้องสมุด
250
ลงทะเบียนแรกเข้า
300
รวม
6,181.25

(เฉพาะเทอม 2)
ปกติ = 3,381.25

ประกาศข่าวดี ปีการศึกษา 2561
ทางโรงเรี ยนเปิ ดรับสมัครนักเรี ยนเข้าร่ วม
โครงการการส่ งเสริ มการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
INTENSIVE ENGLISH PROGRAM (IEP) ตั้งแต่
ระดับ อนุบาล 1 – มัธยม 3
โครงการการส่ งเสริ มการสอนวิชาภาษาอังกฤษ INTENSIVE ENGLING
PROGRAM (IEP) ของโรงเรี ยนดีอย่างไร
1. หลักสู ตรที่ใช้ เป็ นภาษาอังกฤษตรงตามหลักสู ตรแกนกลาง
กระทรวงศึกษาฯ พ.ศ.2551
2. จัดการเรียนการสอน เป็ นภาษาอังกฤษ ใช้ ตาราเป็ น
ภาษาอังกฤษ
3. มีครูประจาหลักสู ตรคุณภาพเยีย่ ม ทีส่ ื่ อสารได้อย่ างเจ้ าของ
ภาษา
4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบทุกวิชา
5. ชื่ อสื่ อและเทคโนโลยีช้ ันนาระดับโลกประกอบการเรียนการ
สอน
6. บริหารจัดการหลักสู ตรโดย สถาบันผลิตปัญญา ผู้ให้ บริการ
หลักสู ตร IEP ในโรงเรียนชื่ อดังต่ าง ๆกว่า 40 โรงเรียน จึงมี
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหลักสู ตรอย่างเข้ มข้ น
7. การันตีผลงานของหลักสู ตรด้ วยการฝึ กซ้ อมนักเรียนไปคว้ า
รางวัลในการประกวดแข่ งขันต่ าง ๆ มากมาย
8. พัฒนาการทักษะทางภาษาของนักเรียนเพิม่ ขึน้ อย่างเห็นชัด
นักเรียน 80 % ฟังออก พูดได้ อ่านง่ าย เขียนคล่ อง โต้ ตอบ
และปฏิบัติตามได้ ดี ผู้เรียนมีความพึงพอใจอย่ างมากต่ อ
หลักสู ตร
9. คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษในสภาพรวมของนักเรียน
เพิม่ สู งขึน้
10. นักเรียนมีพฒ
ั นาการทางภาษาพร้ อมขึน้ และสู งขึน้ เด็ก ๆ
สนุกกับการเรียน

ด้วยหลักสูตรของเรา เรากล้าประกัน...
นักเรี ยนของท่านจะมีพฒั นาการเรี ยนรู ้ ในระดับที่น่าพอใจ
นักเรี ยนของท่านจะมีความรู้ และทักษะทางภาษา ที่เพิ่มขึ้น
ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น และฝึ กให้นกั เรี ยนได้พดู ตลอดเวลา จะ
ทาให้นกั เรี ยนสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ในที่สุด
4. ใช้วิธีเรี ยนภาษาแบบสัทศาสตร์ หรื อ Phonics ซึ่งเป็ นวิธี
เดียวกับที่เจ้าของภาษาเรี ยนทาให้นกั เรี ยนสามารถประสมคา
ออกเสี ยงคา อ่านและเขียนคา ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ ว
5. ด้วยสื่ อโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการเรี ยนรู้จะดึงดูดความสนใจ
ของนักเรี ยนให้มีสมาธิ กบั การเรี ยนเพิ่มขึ้น
6. เน้นการฝึ กฝนทาข้อสอบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนคะแนนสอบ อีก
ทั้งยังเสริ มด้วยความรู ้อื่น ๆ ผ่านการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ ทา
ให้การเรี ยนแบบบูรณาการ ได้ผลยิง่ ขึ้น
7. ได้เรี ยนรู ้กบั ครู ประจาหลักสู ตรที่เป็ นเลิศทั้งความรู ้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษและความเข้าใจในเด็กเล็ก
8. มีสื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ใช้กนั ทัว่ โลก
9. นักเรี ยนจะมีความพร้อมทางภาษา เพื่อก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
10. ด้วยราคาถูกที่สุดเท่าที่เคยมีมา นับเป็ นการลงทุนที่คุม้ ค่าอย่าง
ที่สุด
1.
2.
3.

เปิดสอนว่ายน้้าตั้งแต่ระดับอนุบาล 2-3
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
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