โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์
Thienprasitsart School

มอบตัววันที่.......................................
เวลา 09.30 – 13.00 น.

6 ซอย สาทร 1 แขวงทุ่มมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120 โทร 0-2286-2588 , 0-2286-0492 , 0-0286-9978 , 085-119-9090 แฟกซ์ : 0-2679-7050
6 Soi Sathom 1 Sathomtai Rd,Khet Sathom Bangkok 10120 Tel. 0-2286-2588 , 0-2286-0492 , 0-0286-9978 , 085-119-9090 Fax : 0-2679-7050
E-mail : thienprasitsart@hotmail.com หรื อ www.thienprasitsart.com

รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นเตรียมอนุบาล ปี การศึกษา 2561
คุณสมบัติของผู้สมัคร : เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 (ผ่อนปรน 2 เดือน)
การรับสมัคร ผู้ปกครองยื่นหลักฐานการสมัครดังนี้
1. สาเนาสูติบตั รนักเรี ยน 1 ชุด
2. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรี ยน , บิดา , มารดา คนละ 1 ชุด
3. สาเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดา คนละ 1 ชุด
4. รู ปถ่ายนักเรี ยน 2 รู ป , บิดา – มารดา หรื อผูท้ ี่มารับนักเรี ยน คนละ 1 รู ป (ขนาด 1 นิ้ว)
5. ค่าสมัคร 1,000 บาท
วันมอบตัว ทางโรงเรียนฯจะแจ้ งให้ ทราบในวันที่ยื่นใบสมัคร
** พาเด็กมาวัดชุดนักเรียนและสแกนลายนิ้วมือด้ วย นะคะ **
ค่าใช้ จ่าย ( ไม่ มีค่าแรกเข้ า )
ภาคเรียนที่ 1 ชาระเงินในวันมอบตัว
1. ค่าเล่ าเรียน เป็ นเงิน 62,000 บาท
ได้แก่ - ค่าใช้จ่ายสาหรับธรรมเนียมการเรี ยนโครงการและกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ในเวลาเรี ยน
- ค่าเรี ยนภาษาอังกฤษ
- ค่าเรี ยนภาษาจีน
- ค่าอาหารกลางวัน ,อาหารว่าง และนม
- ค่าตรวจสุขภาพ และประกันอุบตั ิเหตุ 24 ชัว่ โมง
- ค่าวิเคราะห์ลายนิ้วมือ เพือ่ ค้นหาและเข้าใจศักยภาพลักษณะเฉพาะตัว โดย My DNA
2. ค่าเครื่องแบบเครื่องใช้ เป็ นจานวนเงิน 7,000 บาท
ได้แก่ - ชุดนักเรี ยน 4 ชุด , ชุดกีฬา 1 ชุด , เสื้อเอี้ยม 4 ตัว
- ทีน่ อน 1 ชุด , กระเป๋ านักเรี ยน 1 ใบ
3. ค่าเรียนเตรียมความพร้ อม (ภาคฤดูร้อน) เป็ นจานวนเงิน 14,000 บาท ไม่ บังคับเรียนค่ะ
ภาคเรียนที่ 2
1. ค่าเล่ าเรียน เป็ นจานวนเงิน 62,000 บาท ชาระเงินเดือนกันยายน 2561
หมายเหตุ - ระเบียบต่างๆจะแจกให้ในวันมอบตัว
- ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินที่มอบตัวแล้ว
- ชาระเป็ นเงินสด หรื อเช็ค กรณี เป็ นเช็คให้เขียนเช็คสัง่ จ่าย นามโรงเรี ยนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ ขีดคร่ อมเข้า บัญชี
เขียนชื่อ – นามสกุลจริ ง และชั้นของนักเรี ยนหลังเช็ค การมอบตัวจะสมบูรณ์เมื่อเช็คเรี ยกเก็บเงินได้เรี ยบร้อยแล้ว
- ถ้าไม่สะดวกเรื่ องกาหนดวันมอบตัว หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม กรุ ณาติดต่อฝ่ ายธุรการ

โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์
Thienprasitsart School

มอบตัววันที่.......................................
เวลา 09.30 – 13.00 น.

6 ซอย สาทร 1 แขวงทุ่มมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120 โทร 0-2286-2588 , 0-2286-0492 , 0-0286-9978 , 085-119-9090 แฟกซ์ : 0-2679-7050
6 Soi Sathom 1 Sathomtai Rd,Khet Sathom Bangkok 10120 Tel. 0-2286-2588 , 0-2286-0492 , 0-0286-9978 , 085-119-9090 Fax : 0-2679-7050
E-mail : thienprasitsart@hotmail.com หรื อ www.thienprasitsart.com

รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล 1 ปี การศึกษา 2561
คุณสมบัติของผู้สมัคร : เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558 (ผ่อนปรน 2 เดือน)
การรับสมัคร ผู้ปกครองยื่นหลักฐานการสมัครดังนี้
1. สาเนาสูติบตั รนักเรี ยน 1 ชุด
2. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรี ยน , บิดา , มารดา คนละ 1 ชุด
3. สาเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดา คนละ 1 ชุด
4. รู ปถ่ายนักเรี ยน 2 รู ป , บิดา – มารดา หรื อผูท้ ี่มารับนักเรี ยน คนละ 1 รู ป (ขนาด 1 นิ้ว)
5. ค่าสมัคร 1,000 บาท
วันมอบตัว ทางโรงเรียนฯจะแจ้ งให้ ทราบในวันที่ยื่นใบสมัคร
** พาเด็กมาวัดชุดนักเรียนและสแกนลายนิ้วมือด้ วย นะคะ **
ค่าใช้ จ่าย ( ไม่ มีค่าแรกเข้ า )
ภาคเรียนที่ 1 ชาระเงินในวันมอบตัว
1. ค่าเล่ าเรียน เป็ นเงิน 61,000 บาท
ได้แก่ - ค่าใช้จ่ายสาหรับธรรมเนียมการเรี ยนโครงการและกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ในเวลาเรี ยน
- ค่าเรี ยนภาษาอังกฤษ
- ค่าเรี ยนภาษาจีน
- ค่าอาหารกลางวัน ,อาหารว่าง และนม
- ค่าตรวจสุขภาพ และประกันอุบตั ิเหตุ 24 ชัว่ โมง
- ค่าวิเคราะห์ลายนิ้วมือ เพือ่ ค้นหาและเข้าใจศักยภาพลักษณะเฉพาะตัว โดย My DNA
2. ค่าเครื่องแบบเครื่องใช้ เป็ นจานวนเงิน 7,000 บาท
ได้แก่ - ชุดนักเรี ยน 4 ชุด , ชุดกีฬา 1 ชุด , กระเป๋ านักเรี ยน 1 ใบ
- ชุดเครื่ องนอน 1 ชุด
3. ค่าเรียนเตรียมความพร้ อม (ภาคฤดูร้อน) เป็ นจานวนเงิน 14,000 บาท นักเรียนใหม่ ทุกคนบังคับเรียนค่ะ
ภาคเรียนที่ 2
1. ค่าเล่ าเรียน เป็ นจานวนเงิน 61,000 บาท ชาระเงินเดือนกันยายน 2561
หมายเหตุ - ระเบียบต่างๆจะแจกให้ในวันมอบตัว
- ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินที่มอบตัวแล้ว
- ชาระเป็ นเงินสด หรื อเช็ค กรณี เป็ นเช็คให้เขียนเช็คสัง่ จ่าย นามโรงเรี ยนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ ขีดคร่ อมเข้า บัญชี
เขียนชื่อ – นามสกุลจริ ง และชั้นของนักเรี ยนหลังเช็ค การมอบตัวจะสมบูรณ์เมื่อเช็คเรี ยกเก็บเงินได้เรี ยบร้อยแล้ว
- ถ้าไม่สะดวกเรื่ องกาหนดวันมอบตัว หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม กรุ ณาติดต่อฝ่ ายธุรการ

ภาคฤดูร้อน

ภาคเรียนที่ 1 , 2
กิจกรรม
1. ว่ายน้ า

กิจกรรมพิเศษ (ไม่ บังคับเรียน)
1. เรี ยนว่ายน้ า (2 ครั้ง/สัปดาห์) เลือกเรี ยนในเวลาเรี ยนหรื อหลังเลิกเรี ยน
2. เรี ยนศิลปะ Child Art Image เรี ยนวันจันทร์ + พุธ + ศุกร์
3. เรี ยนศิลปะ Leaning of Clay เรี ยนวันอังคาร + พฤหัส
4. เลือกรี ยนวิทยาศาสตร์ Mad Science เรี ยนวันจันทร์ + พุธ หรื อ วันอังคาร + พฤหัสฯ
กิจกรรมพิเศษสาหรับนักเรี ยนที่เคยเรี ยนและไม่เคยเรี ยน
ตารางกิจกรรม มีดังต่ อไปนี้
วัตถุประสงค์
วัน – เวลา เรียน
* เตรี ยมความพร้อมของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ฝึ กการควบคุม
อวัยวะบางส่ วน เป็ นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการว่ายน้ า
คุน้ เคยกับน้ า และสามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่ออยูใ่ นน้ า

- เรี ยน 2 ครั้ง/สัปดาห์ (ครั้งละ 50 นาที ) จานวน 26 ครั้ง
- เลือกเรี ยนวันจันทร์ + พุธ หรื อ วันอังคาร + พฤหัสฯ
(เวลา 14.30 – 15.20 น.)
- เลือกเรี ยนในเวลา (โรงเรี ยนจัดให้ไม่กระทบการเรี ยน)
- เรี ยน 1 ครั้ง/สัปดาห์ (ครั้งละ 50 นาที) จานวน 14 ครั้ง
- เลือกเรี ยน วันพุธ หรื อ พฤหัสฯ (14.30 – 15.20 น.)

2. ศิลปะ Child Art Image * ส่ งเสริ มจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อปลูกฝัง
พัฒนาการ 4 ด้าน สู่การปรับตนได้อย่างมีความสุ ขใน
สังคม ผ่านการทากิจกรรมจากวัสดุที่หลากหลาย
3. ศิลปะ
* ส่ งเสริ มจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เน้น
- เรี ยน 1 ครั้ง/สัปดาห์ (ครั้งละ 50 นาที) จานวน 14 ครั้ง
พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ผ่านกิจกรรมการปั้น ฝึ กให้เด็ก - เรี ยนวันพฤหัสฯ (14.30 – 15.20 น.)
Leaning of Clay
มีความมัน่ ใจและรู้จกั แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
Program
4.วิทยาศาสตร์
Mad Science

* กิจกรรมที่ตอ้ งทดลอง และลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
- เรี ยน 1 ครั้ง/สัปดาห์ (ครั้งละ 50 นาที) จานวน 14 ครั้ง
พัฒนากระบวนการคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผล การเรี ยนรู้ดว้ ยการ - เลือกเรี ยนวันพฤหัสฯ หรื อ วันศุกร์ (14.30 – 15.20 น.)
ตั้งคาถาม เพื่อกระตุน้ ให้รู้จกั แก้ปัญหาอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
และมีส่วนร่ วม
5. ต่อเลโก้
* ส่ งเสริ มพัฒนาการด้านต่างๆ เสริ มความรู้และสร้าง
- เรี ยน 1 ครั้ง/สัปดาห์ (ครั้งละ 50 นาที) จานวน 12 ครั้ง
Bricks 4 Kidz
ทักษะการคิดแบบเป็ นระบบ การแก้ปัญหา การทางานเป็ น - เรี ยนวันอังคาร (14.30 – 15.20 น.)
ทีม พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังความเชื่อมัน่
ในตัวเองผ่านการเล่าเรื่ อง และพูดคุยกับครู ผสู้ อน
6. ดนตรี (ครู ต่)ู
* กระตุน้ การเรี ยนและการทางานของสมอง พัฒนาด้าน
- เรี ยน 1 ครั้ง/สัปดาห์ (ครั้งละ 50 นาที) จานวน 15 ครั้ง
ทักษะการฟัง การรัองเพลง ใช้และคุน้ เคยกับอุปกรณ์ดนตรี - เลือกเรี ยนวันจันทร์ หรื อ วันพุธ หรื อ วันศุกร์
ที่หลากหลาย
(14.30 – 15.20 น.)
7. ภาษาอังกฤษ
* เน้นการออกเสี ยงภาษาอังกฤษให้พดู ได้อย่างถูกต้อง มี
- เรี ยน 2 ครั้ง/สัปดาห์ (ครั้งละ 50 นาที) จานวน 20 ครั้ง
Jolly Phonic
ทักษะการรวมคา การจาแนกคา และสะกดคาเหมาะสม
- เรี ยนวันอังคาร หรื อ วันพฤหัสฯ
โดยครู เจ้าของภาษา
ตามวัย แบบเข้าใจง่าย
* เวลาเรี ยนโรงเรี ยนจัดให้ *
8. ภาษาจีน
* กระตุน้ ศักยภาพทางด้านภาษาให้ได้ใช้อย่างเต็มที่ เตรี ยม - เรี ยน 1 ครั้ง/สัปดาห์ (ครั้งละ 50 นาที) จานวน 15 ครั้ง
ความพร้อมพื้นฐานในการเรี ยนรู้และเกิดความภาคภูมิใจ - เลือกเรี ยนวันอังคาร หรื อ วันพฤหัส (14.30 – 15.20 น.)
ในการเรี ยนรู้ ความรู้ใหม่
9. ดูแลพิเศษ หลังเลิกเรี ยน * ทบทวนความพร้อมการอ่าน เขียนที่ผา่ นมา พร้อมกับ - เรี ยนวันจันทร์ – พฤหัสฯ
บูรณาการทักษะเชาวน์ปัญญา
(15.30 – 16.20 น.)
บริ การพิเศษ
** บริ การ ส่ งซักแห้งเครื่ องนอนด้วยระบบซิลิโคน เป็ นระบบที่ทนั สมัย ไม่มีปฏิกิริยาเคมี หรื อสารเคมีตกค้าง
ซักแห้งที่นอน
ให้ความเป็ นมิตรต่อสุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม ไม่ทาลายโอโซน ช่วยลดภาวะโลกร้อน
หมายเหตุ
 วันเรียน อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
 ทุกกิจกรรมรับจานวนจากัด

กิจกรรมพิเศษ (ไม่ บังคับเรียน)

-

กิจกรรมศิลปะ Child Art Image
ส่งเสริ มจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อปลูกฝังพัฒนาการ 4 ด้าน สู่การปรับตนได้อย่างมี
ความสุขในสังคม ผ่านการทากิจกรรมจากวัสดุที่หลากหลาย
กิจกรรมศิลปะ Leaning of Clay Program
ส่งเสริ มจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เน้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ผ่านกิจกรรมการปั้นฝึ กให้
เด็กมีความมัน่ ใจและรู ้จกั แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็ นการเตรี ยมความพร้อมทั้ง 4 ด้าน
กิจกรรมดูแลพิเศษหลังเลิกเรียน
เปลี่ยนจากการรอคอยเป็ นเวลากิจกรรมเพือ่ พัฒนาการและดูแลบุตร – หลานท่านเป็ นพิเศษ เด็กๆ
จะได้รับความสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ พร้อมกับอิ่มท้องด้วยอาหารมื้อเย็น สบายตัวก่อนกลับบ้านด้วย
การอาบน้ า เปลี่ยนเครื่ องแต่งกาย โดยครู ประจาชั้นเตรี ยมอนุบาล
ภาคฤดูร้อน
 เรี ยนศิลปะ Child Art Image
- เรี ยนวันจันทร์ + พุธ + ศุกร์ ( 14.30 – 15.20 น. )
 เรี ยนศิลปะ Leaning of Clay Program
- เรี ยนวันอังคาร + พฤหัสบดี ( 14.30 – 15.20 น. )
ภาคเรียนที่ 1 , 2
 เรี ยนศิลปะ Child Art Image
- เลือกเรี ยน วันพุธ หรื อ วันพฤหัสบดี ( 14.30 – 15.20 น. )
 เรี ยนศิลปะ Leaning of Clay Program
- เรี ยนวันพฤหัสบดี ( 14.30 – 15.20 น. )
 ดูแลพิเศษ หลังเลิกเรี ยน
เรี ยนวันจันทร์ – พฤหัสบดี ( 15.30 – 18.00 น. )

บริการพิเศษ
เนื่องด้วย ทางโรงเรี ยนฯจัดให้นกั เรี ยนทุกระดับชั้นได้นอนพักผ่อนช่วงเวลาพักกลางวัน ซึ่ง
นักเรี ยน จะต้องนาเครื่ องนอนมาในวันจันทร์ และนากลับไปซักทุกวันศุกร์
เพือ่ เป็ นการแบ่งเบาภาระของผูป้ กครอง ที่ไม่สะดวกในการนาเครื่ องนอนกลับไปซัก และนา
กลับมาส่ง นักเรี ยนยังต้องแบกสัมภาระเพิม่ ในวันจันทร์และวันศุกร์ ทาให้ไม่คล่องตัว มีการสูญหาย และของ
สลับกัน จึงได้เปิ ดบริ การรับ – ส่งซักแห้งเครื่ องนอนด้วยระบบซิลิโคน ไม่มีปฏิกิริยาเคมี หรื อสารเคมีตกค้าง
ให้ความเป็ นมิตรต่อสุขภาพละสิ่งแวดล้อม ไม่ทาลายโอโซน และช่วยลดภาวะโลกร้อน
หมายเหตุ

* วันเรี ยน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
* ค่าเรี ยนกิจกรรมพิเศษ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ค่ะ

