pย
ประวัติความเป็
นมา
โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ ชื่อเดิมคือ โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษา
บ้านไผ่ เป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินงานโดยคณะซิสเตอร์พระกุมารเยซู
เป็นสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพทาให้ได้รับรางวัลต่างๆเช่ น ได้รับสถานศึกษา
รางวัล พระราชทานได้รับการรั บรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.)ทุก รอบ และสถานศึ กษาพอเพี ย ง จากประสบการณ์ อั นยาวนาน
มากกว่า 40 ปี ในการจัดการศึกษาอบรมปลูกฝังเด็กวัย 2 ปี ถึง 5 ปี ให้
เด็กมีพัฒนาการความพร้อมแบบองค์รวมโดยคานึงถึงเด็กเป็นสาคัญ ด้วยการ
นาแนวคิดการสอนแบบมอนเตสซอรี่มาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก
โดยผ่านวิถีความเป็นไทย เพื่อส่งเสริม เด็กทุกคนให้ค้นพบคุณค่าความเป็น
คนดี คนเก่ง และสามารถดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขสันติในสังคม
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ส าหรั บ ผู้ ป กครองที่ ส นใจและสนั บ สนุ น บุ ต รหลานของท่ า นที่ ช อบ
ภาษาอังกฤษ ได้เลือกเรียนห้อง Mini English Program (MEP) ให้กับเด็ก
ประกอบด้วยวิชา Math Science Moral English และ Phonics เรียน
สัปดาห์ละ 15 คาบ มี 2 ห้องเรียน คือ อนุบาลปีที่ 2 และ อนุบาลปีที่ 3
ค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าหลักสูตร Mini English Program (MEP) ภาคเรียนละ
18,000 บาท โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ กิจกรรม
พิเศษของหลักสูตร Mini English Program (MEP) ได้แก่ Science Camp
English Camp และ Open House รับจานวนจากัดเพียงห้องเรียนละ 25
คน สอนโดยครู เจ้ า ของภาษาและมีค รูไทยประจ าชั้ นสอนกลุ่ม วิชาสาระ
นอกจากนั้นยังมีการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น ภาษาจีน คอมพิวเตอร์
ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ โครงงาน กิจกรรม ฯลฯ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของ
เด็กโดยเน้นเป็นรายบุคคล

เตรียมอนุบาล

ระเบียบการ
 การรับสมัครนักเรียน
 เปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง อายุ 2-5 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 17.00 น.
 ติดต่อสอบถาม โทร 04-327-2004,09-2152-8177,โทรสาร 04-327-4052

 หลักฐานการสมัครเรียน
1. สาเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองและสาเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง

ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
หมวด

ก

2. สูตบิ ัตรนักเรียนตัวจริงและสาเนาพร้อมสาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
3. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จานวน 6 รูป
4. สมัครเข้าเรียนอนุบาล 2-3 จะต้องนาใบรับรองจากสถานศึกษาเดิม
มาด้วย

 เตรียมความพร้อมนักเรียนภาคฤดูร้อน (Summer)
นักเรียนใหม่ทุกคน จะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมและเรียนรู้
การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560
ถึงวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เรียน เวลา 08.30–15.00 น. หยุดวัน
เสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข.

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 11.00 น.

 กาหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 สามารถขอรับทุนการศึกษาได้จากมูลนิธิพระกุมารเยซู
 สามารถผ่อนชาระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆได้

การชาระเงิน

จานวนเงิน

ค่าสมัครและเอกสารการสมัคร

เมื่อสมัครเรียน

50

ค่าบัตรประจาตัวนักเรียนและผู้ปกครอง

เมื่อสมัครเรียน

300

ค่าประกันอุบัติเหตุ

ตลอดปี
การศึกษา

200

ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าอาหารกลางวัน

ภาคเรียนที่ 1

12,500

ภาคเรียนที่ 2

10,000

ค่าอาหารเสริมนม เครื่องใช้ส่วนตัวและ
อุปกรณ์การเรียน

 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกชั้นและจาหน่ายหนังสือเรียน อ.1-3

 ชั้นเตรียมอนุบาล วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560
 ชัน้ อนุบาลปีที่ 1 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560
 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และอนุบาลปีที่ 3 วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม
2560

รายการ

ค.

ชุดพละ ( เสื้อพละ กางเกง หมวก)

300

กระเป๋านักเรียน

220

ที่นอนใยสังเคราะห์

250

เสื้อกันเปื้อนตัวละ 130 บาท 2 ตัว

260

เสื้อเหลืองดอกคูณ

130

อนุบาล 1 - 3

วิสัยทัศน์

ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ มุ่งสร้างนักเรียนทุกคนให้เป็นเด็กดี
มีความรู้ สุขภาพดี . บริหารแบบมีส่วนร่วม มาตรฐานเป็นสากล

การชาระเงิน

จานวน
เงิน

ค่าสมัครและเอกสารการสมัคร

เมื่อสมัครเรียน

50

ค่าบัตรประจาตัวนักเรียน

เมื่อสมัครเรียน

300

ค่าประกันอุบัติเหตุ

ตลอดปีการศึกษา

200

ค่าเครื่องใช้ส่วนตัว

ตลอดปีการศึกษา

1,350

ค่าใบงานและแฟ้มสะสมผลงาน

ตลอดปีการศึกษา

300

ค่าธรรมเนียมการเรียนบุตรข้าราชการ (เบิกได้)

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

2,700

ค่าธรรมเนียมการเรียน

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

2,400

ค่าอาหารกลางวัน

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

2,600

ค่าอาหารว่าง

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

400

ค่าเรียนคอมพิวเตอร์

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

500

ค่าเรียนดนตรี

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

800

ค่าปรับอากาศห้องนอน
ค่าเสริมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน
สอนโดยครูต่างชาติ

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

600

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

1,200

หมวด

ก.

ข.

ค.

รายการ

ชุดพละ ( เสื้อพละ กางเกง หมวก)

300

กระเป๋านักเรียน

220

ที่นอนใยสังเคราะห์

250

เสื้อกันเปื้อนตัวละ 130 บาท 2 ตัว

260

เสื้อเหลืองดอกคูณ

130

โจงกระเบนสีแดง

160

คาขวัญ
พัฒนาความพร้อม
มีจิตสาธารณะ

สะอาด

น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
รักษ์สิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์
นักเรียน
สดใส สุขภาพดี

มีคุณธรรม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน)
 ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทุกรอบ
 มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ “ดีมาก” ของกรมอนามัย
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางดนตรีสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
 รางวัลผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น หนึ่งแสนครูดี ครูของแผ่นดิน ฯลฯ
 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันแรลลี่วิชาการระดับอนุบาล
 ฟุตบอลเหรียญทองระดับอนุบาล
 สถานศึกษาพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ
 ฯลฯ

ปรัชญาของโรงเรียน
“ซื่อสัตย์ในคุณธรรม เข้มแข็งในหน้าที”่

641/61 ถนนเจนจบทิศ ตาบลในเมือง อาเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น 40110 โทร. 0-4327-2004, โทรสาร. 0-4327-4052
Website : www.ijsbanphai.ac.th , E-mail : ijsbanphai@gmail.com

