ระเบียบการ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อานาจคณูปถัมภ์)
โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอนภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษาหลักสูตร EBE (English Bilingual Education) ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นเนอร์สเซอร์รี่ (NURSERY) ชั้นอนุบาล1-3 (K.1-3) และประถมศึกษาปีที่ 1-6 (G.1-3)
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2560 เปิดทาการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และขยายชั้นเรียนทุกปีจนถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การสมัครเรียน
ผู้ปกครองสามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ตั้งแต่
เวลา 08.00 - 16.30 น. (รายละเอียดตามประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึงเรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน
ชั้นเนอสเซอรี – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) สามารถติดต่อโดยตรงกับ ผอ.คานวณ ทองมาก
โทร 081-9452019 หรือคุณครูจรรย์สมร ศราวณะวงศ์ โทร 086-8180920
การมอบตัวนักเรียน
ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. พร้อมทั้งชาระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลังจากมอบตัวนักเรียน โดยผู้ทาการมอบตัวต้องเป็นบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองที่บิดามารดามอบหมายให้เป็นผู้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเท่านั้น
เวลาเรียน กิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมยามเช้า 8.00 น. เวลาเรียน 8.30 น.– 15.30 น.
วันหยุด วันหยุดประจาสัปดาห์ คือ เสาร์-อาทิตย์ และหยุดตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
และ/หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
การแต่งกาย วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ แต่งกายชุดนักเรียน วันพุธ แต่งกายชุดพละ
โดยผู้ปกครองสั่งซื้อโดยตรงจากทางโรงเรียน ภายหลังการมอบตัว
หนังสือเรียน ผู้ปกครองสามารถสั่งซื้อหนังสือเรียนได้โดยตรงจากทางโรงเรียนภายหลังการมอบตัว

ค่าบารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ชั้น

เนอร์ส
เซอร์รี่

ค่าบารุง
การศึกษ
า/ภาค
เรียน

ค่าอาหาร
กลางวัน/
ภาคเรียน

ค่าอาหาร
ว่าง/
ภาคเรียน

เทอมละ
1,600
(วันละ20)

เทอมละ800
(วันละ10)

200

บริการฟรี

-

12,600

เทอมละ
1,600
(วันละ20)

เทอมละ800
(วันละ10)

200

บริการฟรี

-

12,600

10,000

เทอมละ
800
(วันละ10)

เทอมละ800
(วันละ10)

200

บริการฟรี

บริการ
ฟรี

11,800

12,000

เทอมละ
800
(วันละ10)

เทอมละ800
(วันละ10)

200

บริการฟรี

บริการ
ฟรี

13,800

10,000

(NURSERY)

อ.1
(K.1)
อ.2-3
(K.2-3)
ป.1-4
(G.1-4)

10,000

ค่าประกัน
อุบัติเหตุ/ปี

ค่าเรียน
ค่าทัศน
คอมพิวเตอร์ ศึกษา

รวม

การชาระค่าบารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ภาคเรียนที1่ ชาระเงินวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
ภาคเรียนที2่ ชาระเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 15 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
1. เมื่อชาระเงินแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิในคืนเงินทุกกรณี
2. ค่าหนังสือเรียนจ่ายตามความเป็นจริงหลังจากหักเงินเรียนฟรีค่าหนังสือเรียนแล้ว
3. ค่าเครือ่ งแบบจ่ายตามความเป็นจริงหลังจากหักเงินเรียนฟรีค่าเครื่องแบบแล้วโดยทางโรงเรียนเป็นผู้
จัดซื้อให้
4. ค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-4 ได้รับฟรีคนละ 195 บาท/ภาคเรียน
ในระดับอนุบาล 2 - 3ได้รับฟรีคนละ 100 บาท/ภาคเรียน

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นเนอสเซอรี – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ
(English Bilingual Education : EBE) ประจาปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อานาจคณูปถัมภ์) จะรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นเนอสเซอรี – ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ในโครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ (English
Bilingual Education : EBE) ประจาปีการศึกษา 2560 ดังนี้
ระดับชั้นอนุบาล
ชั้นเนอสเซอรี่ รับนักเรียนอายุ 2 ขวบครึ่ง (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560) จานวน 30 คน
ชั้นอนุบาล 1 รับนักเรียนอายุ 3 ขวบ (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560) จานวน 30 คน
ชั้นอนุบาล 2 รับนักเรียนอายุ 4 ขวบ (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560) จานวน 10 คน
ชั้นอนุบาล 3 รับนักเรียนอายุ 5 ขวบ (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560) จานวน 15 คน
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและบิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ รับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาสุติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ รับรองสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนบิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ รับรองสาเนาถูกต้อง
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
6. กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งนักเรียนและบิดามารดาต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ด้วย
7. เงินมัดจา 5,000 บาท
รับสมัคร วันที่ 19 ธันวาคม – 31 มกราคม 2560
มอบตัว วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. พร้อมทั้งชาระเงินค่าบารุงการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียนอายุ 6 ขวบ(นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560) จานวน 25 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รับนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 20 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รับนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 5 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 5 คน

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและบิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ รับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาสุติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ รับรองสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนบิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ รับรองสาเนาถูกต้อง
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
6. กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งนักเรียนและบิดามารดาต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลด้วย
รับสมัคร
ทดสอบความสามารถทางการเรียน
ประกาศผลการสอบ
มอบตัว

วันที่ 19 ธันวาคม – 31 มกราคม 2560
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น.
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.พร้อมทั้ง
ชาระเงินค่าบารุงการศึกษา

สอบถามรายละเอียด : โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง แผนกสองภาษา อาคาร อานาจพูนสุข ชั้น 2
โทรศัพท์ 081-9452019 (ผอ.คานวณ ทองมาก) หรือ 086-8180920 (คุณครูจรรย์สมร ศราวณะวงศ์)
หรือทาง เว็บไซต์ www.anubanbanbung.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559

(นายคานวณ ทองมาก)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อานาจคณูปถัมภ์)

เลขทีใ่ บสมัคร...........................

ใบสมัคร
ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อานาจคณูปถัมภ์)
หลักสูตร EBE (English Bilingual Education)ประจาปีการศึกษา 2560
สมัครวันที่................เดือน................................พ.ศ. .........................
************************************
 ชั้นเนอร์สเซอรี่

 ชั้นอนุบาล 1  ชั้นอนุบาล 2

 ชั้นอนุบาล 3

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1. ชื่อนักเรียน ด.ช./ด.ญ. .......................................................................
2. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ----
3. วันเดือนปีเกิด................................................อายุ.........ปี.........เดือน
(นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560)
4. ชื่อ-สกุล บิดา...............................................ชื่อ-สกุล มารดา........................................
5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก..........................................................................
6. หลักฐานการสมัคร
 สาเนาสูติบัตรของนักเรียน
 สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนบิดา  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนมารดา
 สาเนาทะเบียนบ้านบิดา
 สาเนาทะเบียนบ้านมารดา
 เงินมัดจา 5,000 บาท (กรณีที่สมัครเรียนชั้นเนอสเซอรี่ - ชั้นอนุบาล3)

ลงชื่อ.........................................ผู้ปกครอง
(....................................................)
ลงชื่อ.........................................ผู้รับสมัคร
(....................................................)

