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ระเบียบการการรบัสมคัรนักเรียน   
229/1-8 ปากทางหมู่บา้นเศรษฐกิจ ถ.เพชรเกษม 102 บางแค กทม.10160 
โทร.02-809-1793-7 โทรสาร. 02-809-4209 www.denlaschool.com 

 
     ปณิธานโรงเรียนอนุบาลเดน่หลา้ 

1) มุ่งมัน่ พฒันาการศึกษาใหมี้ความเป็นเลิศ 

2) ตั้งมัน่ ในการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกคน 
3) ยดึมัน่ ในคุณธรรมและอุดมการณ ์

 
การรบัสมคัร : รบัสมคัรนักเรียนชาย-หญิง โดยผูป้กครองมาสมคัรพรอ้มหลกัฐาน(ฉบบัจรงิ+ถา่ยเอกสาร) ดงัน้ี 

1.1 ทะเบียนบา้น (ถ่ายเอกสาร) 1 ฉบบั 

1.2 สูติบตัร (ถ่ายเอกสาร) 1 ฉบบั 

1.3 ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

1.4 รูปถา่ยนกัเรียน ขนาดใดก็ได ้2 รูป 

1.5 รูปถา่ยครอบครวั (ขนาด Postcard) 

1.6  ไฟลรู์ปถา่ยเดี่ยวผูป้กครองหรือผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีรบั

นกัเรียนเพื่อจดัทาํบตัรประจาํตวัรบันักเรียน  

(ไม่เกิน 3 ทา่น)  ท่านละ 1 รปู  โดย save รูปลงใน 

Flash drive ,  ทาง Line งานทะเบียนโรงเรียน  หรือ 

ส่งมาทาง  E-mail :  infor1@denlaschool.ac.th 
1.7 ชาํระค่าอุปกรณแ์รกเขา้  

• จดัชั้นเรียนตามอายุ และวุฒิภาวะนักเรียน 
• ชาํระค่าธรรมเนียมการเรียน(ค่าเทอม)+ค่าใชจ้า่ยอื่นๆในวนัมอบตวั และภายในสปัดาหแ์รกของภาคเรียน 

 
ระยะเวลาเรียน : 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน  (เฉล่ีย 4 เดือนครึ่งตอ่ 1 ภาคเรียน) ดงัน้ี.... 

• ภาคเรียนท่ี  : เปิดเรียน เดือนพฤษภาคม (กลางเดอืน) ถึง เดือนกนัยายน 
• ภาคเรียนท่ี  : เปิดเรียน เดือนพฤศจกิายน (ตน้เดอืน)  ถึง เดือนมีนาคม (ตน้เดอืน) 

• เวลาเรียน   : ตั้งแต่เวลา  08.30 ถึง 14.30 น. เรียนจนัทร-์ศุกร ์(เวน้วนัเสาร-์อาทิตย ์/ วนัหยดุราชการ) 
นกัเรียนใหม่*ทุกคน*ตอ้งเขา้เรียนเพ่ือปรบัพ้ืนฐาน ในภาคเรียนพิเศษเดือนตลุาคม หรือภาคฤดรูอ้นเดือนเมษายน 

 
หลกัสูตร & การสอน : ใชห้ลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการแนวการสอนแบบประยกุตวิ์ชาการ-เตรียมความพรอ้ม  

โดยเนน้เด็กเป็นสาํคญั สรา้งนิสยัรกักีฬา มีระเบียบวินัย รกัการอ่าน กลา้แสดงออก อยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข เสริมวิชาภาษาองักฤษ  

ภาษาจีน วิทยาศาสตร ์หอ้งสมุด ICT. ศิลปะ ดนตรี พฒันาบุคลิกภาพ ว่ายน้ํา-ยมินาสติกโดยอาจารยผู์เ้ช่ียวชาญ   

• 3.1 จดัการเรียนการสอนเป็น 2 หลกัสูตร 

  หลกัสูตรบรูณาการ (Denla Integration Program) หลกัสูตรภาษาองักฤษ (Denla English Program) 

• 3.2 จดุมุ่งหมายเพ่ือสอบเขา้เรียนตอ่โรงเรียนท่ีผูป้กครองตอ้งการ เช่น  
• โรงเรียนชาย-หญิง(สห) : อสัสมัชญัธนบุรี   อสัสมัชญัหลกัสูตรภาษาองักฤษ (แคมปัสพระราม 2)  

: ยอแซฟอุปถมัภ ์ นานาชาติ  หลกัสูตรสามภาษา-สองภาษา  ราชินี   

: โรงเรียนในเครือสาธิตฯ (สาธิตจฬุา/ บา้นสมเดจ็/ สวนสุนันทา/ เกษตรฯ) 

• โรงเรียนชาย   : กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั  อสัสมัชญัแผนกประถม เซนตค์าเบรียล 

• โรงเรียนหญิง   : เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต ์ อสัสมัชญัคอนแวนต ์เซนตฟ์รงัซีสซาเวียรค์อนแวนต ์

: ซางตาครูส้คอนแวนท ์เขมะสิริอนุสสรณ ์ 

โรงเรียนจดัแนะแนวผูป้กครอง+เตรียมความพรอ้ม(ติวพิเศษ)ใหน้กัเรียนเพ่ือเตรียมตวัเขา้ชั้นเรียนชั้นประถมศึกษา  
การรบั-ส่งนักเรียน : รถรบั-ส่งนักเรียนเป็นรถตูป้รบัอากาศ  มีครูประจาํรถคอยดแูลตลอดเวลารบั-ส่งนักเรียน 

• 4.1 กรณีผูป้กครองรบั-สง่ ดว้ยตนเอง   : ตอ้งนําบตัรประจาํตวัรบันักเรียนมาแสดงทุกครั้ง  
(กรณีไม่ไดน้าํบตัรมาโปรดแสดงบตัรประชาชนเพ่ือขอรบัใบแทน) 

• 4.2 กรณีบตัรชาํรุด สูญหายหรือเปล่ียนแปลง  : ผูป้กครองแจง้งานทะเบียนทนัที เพื่อยกเลิกบตัรเก่า + ทาํบตัรใหม่ 
• 4.3 เวลารบันกัเรียนกลบับา้น    : ใหร้บัตามเวลาท่ีโรงเรียนกาํหนด (14.30 น.เป็นตน้ไป) 
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รายละเอียดค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใชจ้า่ยตา่งๆ 
  

ค่าสมคัรและค่าอุปกรณ ์(Application Fee) ชาํระครั้งเดียวจนจบอนุบาล 3 (One Time Only) …………………………… บาท 

รวมค่าเครื่องใชแ้ละอปุกรณก์ารเรียนทั้งหมด ตั้งแตเ่ขา้เรียนจนจบอนุบาล 3  

(หนังสือ สมดุ ดนิสอ กระดาษสอบ กระดาษการบา้น อุปกรณก์ารเรยีนศิลปะตา่งๆ และเครื่ องนอน ฯลฯ)  
  
ค่าธรรมเนียมการเรียน (Tuition Fee) :  หลกัสูตรภาษาองักฤษ(Denla English Program : DEP) …………………..… บาท 

หลกัสูตรบูรณาการ(Denla Integration Program : DIP……………….………… บาท 

(ปีละ 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 4 ½ เดือน) รวมค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ตลอดภาคเรียน ดงัน้ี 

2.1 ค่าธรรมเนียมการเรียน (Tuition) หอ้งเรียนโปรง่โล่งสบาย ติดพดัลม เครื่องปรบัอากาศ เครื่องฟอกอากาศ-พดัลมระบายอากาศ 

2.2 ค่านม อาหารกลางวนั และอาหารว่าง เชา้ – บ่าย (Lunch & Meals) 

2.3 ค่าธรรมเนียมการเรียนกิจกรรมเสริมพิเศษ (Activities) ในเวลาเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 ไดแ้ก่ 

2.3.1 ภาษาองักฤษ (English lessons) ทุกวนั    โดย อาจารยเ์จา้ของภาษา (Native Speaker) 

2.3.2 ภาษาจนี (Chinese lessons)     โดย อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา 

2.3.3 กิจกรรมไอซีที (ICT) และ Active Learning เฉพาะ อ.1–อ.3  โดย อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา 

2.3.4 ว่ายนํ้า และยมินาสติก (Swimming and Gymnastic)   โดย อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา 

2.3.5 ศิลปะ (Art & Craft)      โดย อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา 

2.3.6 ดนตรี (Music) ต.อ.-อ.2 , Violin เฉพาะ K.1-K.3   โดย อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา 

2.3.7 กิจกรรมหอ้งสมุดหรือวิทยาศาสตร ์(Library or Science)  โดย อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา 

2.3.8 กิจกรรมพฒันาบุคลิกภาพ เฉพาะนกัเรียน ต.อ./ อ.1/ อ.2  โดย อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา 

2.3.9 กิจกรรมพฒันาศกัยภาพเด็กเล็ก(Play Club) เฉพาะ ต.อ.  โดย อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา 

โรงเรียนไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน หรือคา่ใชจ้า่ยอ่ืนใดเพ่ิมเติมทั้งสิ้ น 
  
ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ (Other Expenses) :        …………………………… บาท 

3.1 ค่ารถ (Transportation)คิดตามระยะทาง (รถตูป้รบัอากาศ+ครูประจาํรถดูแลรบั-ส่ง) ……………… บาท 

3.2 ค่าประกนัอบุตัิเหต ุ(24 ชัว่โมง)   เป็นรายบุคคล : ปีการศึกษา ……………… บาท 

3.3 ค่าเครื่องแบบนกัเรียน (School Uniforms)  รวม 1 ชุด = 8 รายการ   ประกอบดว้ย 

1) เครื่องแบบนกัเรียน 3-4 ชุด (พรอ้มปักช่ือ)  2) ชุดพละ1-2 ชุด  3) เส้ือวอรม์ 1 ตวั 

4) กระเป๋านกัเรียน 1 ใบ   5) ถงุเทา้ 5 คู่   6) รองเทา้พละ(สีขาว) 1 คู่ 

7) รองเทา้นกัเรียน (สีดาํ) 1 คู่   8) เสื้ อกีฬาสี 1 ตวั   ฟร ีผา้กนัเป้ือนคลอ้งคอ 5 ผืน 

3.4 ค่า Set ชุดว่ายนํ้า (Swimming Suit): ชุดว่ายน้ํา+หมวก+แว่นตา+ผา้เช็ดตวั+กระเป๋า  …………… บาท 
    

ภาคเรยีนพิเศษเดือนตุลาคมและภาคฤดูรอ้นเดือนเมษายน (October / April Session) 

 ค่าธรรมเนียมการเรียน (Tuition) รวมอาหารกลางวนั นม อาหารวา่ง ___________บาท 

  ค่ารถ (Transportation) เฉพาะนักเรยีนท่ีขึ้นรถโรงเรยีน ___________บาท 

 หมายเหต ุ

• หา้มนักเรียนนําส่ิงของมีค่ามาโรงเรียนเด็ดขาด 

• ผูป้กครองตอ้งปฏบิติัตามระเบียบ และคาํแนะนําของโรงเรียนโดยเคร่งครดั 

• โรงเรียนยนิดีรบัขอ้คิดเห็นและคาํแนะนําต่างๆ จากผูป้กครอง เพื่อประโยชน์ในการพฒันานักเรียนใหดี้ท่ีสุด 

• ค่าอุปกรณแ์รกเขา้และค่าธรรมเนียมการเรียน เม่ือชาํระแลว้ไม่สามารถเรียกคืนหรือโอนสิทธ์ิไดใ้นกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

ไม่มีเงินกินเปล่าใดๆ ทั้งสิ้ น 
ปรบัปรงุ 3 กนัยายน 2563 
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