เปดสอน

หองเรียนโครงการ Intensive English Program (IEP)
และหองเรียนหลักสูตรสามัญ

อัตลักษณของนักเรียน

“ความดีมีฝากไวที่ธนาคาร”

เอกลักษณของโรงเรียนโสมาภา

“โรงเรียนพัฒนาเด็กใหเปนคนดีของสังคม”

ปรัชญาการศึกษา

“ความรูดี เทคโนโลยีเดน เนนคุณธรรม
เลิศล้ำพลานามัย เอาใจใสสิ่งแวดลอม พรอมสูโลกกวาง”

วิสัยทัศนของโรงเรียน

“โรงเรียนโสมาภาสถาบันแหงนวัตกรรม และปญญา พัฒนาผูเรียนโดยองครวม เต็มศักยภาพ
ของความเปนมนุษยที่สมบูรณ สรางสังคมแหงการเรียนรูสูสากล ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

CONTACT US:


Tel. 0-2734-8865

www.somapa.ac.th

@somapanawamin

somapanawamin School

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
คายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / คายพุทธบุตร
คายภาษาอังกฤษ / ทัศนศึกษาประจำป / คายพัฒนาวิชาการ เปนตน

กิจกรรมพัฒนาทักษพิเศษ
ดานเสริมสรางพลานามัย ไดแก วายน้ำ เทควันโด ฟุตบอล
ดานสุนทรียภาพ ไดแก เปยโน นาฏศิลป อูคูเลเล ดนตรีไทย กีตาร รองเพลง ศิลปะ
ดานวิชาการ ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย จินตคณิต สังคมศึกษา คอมพิวเตอร
ดานเสริมทักษะภาษาตางประเทศ (อังกฤษ,จีนกลาง)

การเปดภาคเรียน

(1 ปการศึกษา แบงเปน 2 ภาคเรียน)

ภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม - กันยายน (ปดภาคเรียนเดือนตุลาคม)
ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม (ปดภาคเรียนเดือนมีนาคม-เมษายน)
(กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร)

รถบริการรับสง
คาบริการคิดอัตราตามระยะทางรับ-สงนักเรียน โดยเริ่มตนประมาณ 4,800-9,500 บาท/ภาคเรียน
ผูปกครองที่มีความประสงคใชบริการรถโรงเรียน กรุณาเตรียมแผนที่สถานที่รับ-สงนักเรียนอยาง
ละเอียดชัดเจน และสามารถติดตอไดที่หองอำนวยการ

การชำระคาธรรมเนีียมการเรียน

ภาคเรียนที่ 1 กอนวันเปดภาคเรียน 1 เมษายน - 5 พฤษภาคม ของปการศึกษานั้นๆ
ภาคเรียนที่ 2 ชำระไมเกินวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกป

เวลาเรียน

อนุบาล ตั้งแตเวลา 08:30-15:00 น.
ป.1-6 ตัง้ แตเวลา 08:30-15:30 น.

แบบเรียน

อนุบาล โรงเรียนจัดใหเมื่อเปดภาคเรียน
ป.1-6 โรงเรียนจัดจำหนาย (สามารถซื้อไดตามวันที่กำหนด)

การบริการอาหารแกนักเรียน

แบงเปน 3 ชวงไดแก อาหารวางเชา อาหารกลางวัน และดื่มนมในชวงบาย

ระเบียบการ
หลักฐานที่ตองนำมาในวันสมัคร
ชั้นอนุบาล 1-3 ( เอกสารรายการละ 2 ฉบับ)
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบานนักเรียน,บิดา,มารดา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา,มารดา
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล นักเรียน,บิดา,มารดา (ถามี)
5. รูปถายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป
6. ใบรับรองการเปนนักเรียน (เฉพาะอนุบาล 2-3)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (เอกสารรายการละ 2 ฉบับ)
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบานนักเรียน,บิดา,มารดา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน,บิดา,มารดา
(กรณีอายุ 7 ขวบขึ้นไป)
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล นักเรียน บิดา,มารดา (ถามี)
5. รูปถายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป
6. ใบรับรองการเปนนักเรียนอนุบาล 3

หมายเหตุ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2-6 (รายการละ 2 ฉบับ)
1. กรณีนักเรียนมิใชผูมีสัญชาติไทย
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
ขอใหสงสำเนาหนังสือเดินทาง
2. สำเนาทะเบียนบานนักเรียน,บิดา,มารดา
ของนักเรียน,บิดาและมารดา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน,บิดา,มารดา
2. กรณีรับนักเรียนเปนบุตรบุญธรรม
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล นักเรียน บิดา,มารดา (ถามี)
หรือรับเด็กมาอุปการะอยูในความดูแล
5. รูปถายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป
ของผูปกครองกรุณาแนบ
6. ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน
สำเนาเอกสารหลักฐาน
7. ปพ.6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล
(กรณีสมัครเขาเรียนภาคเรียนที่ 2 ใหรับรองเวลาเรียนของภาคเรียนที่ 1 มาดวย)
8. ปพ.7 ใบรับรองการเปนนักเรียน (นำมาในวันสมัครเรียน)
9. ปพ.8 ระเบียนสะสม
10. ปศ.20 หนังสือสงเด็กขอยายเขามาเรียน
(รายการที่ 5-7,9-10 สามารถนำมาเพิ่มเติมภายหลังได)

การรับนักเรียน
1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 รับอายุตั้งแต 2.8-5 ป โดยยึดความพรอม
และอายุของเด็กนับถึงวันที่ 16 พฤษภาคมของทุกป
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
3. รับนักเรียน ไป-กลับ ทั้งชาย/หญิง

เครื่องแบบนักเรียน

ชุดนักเรียน
อนุบาล 1-3

ชุดพละอนุบาล 1-3
และ ประถม 1-6

ชุดนักเรียน
ประถม 1-3

ชุดลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชุดลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ประถม 1-3
ประถม 4-6

ชุดนักเรียน
ประถม 4-6

ชุดคณะสี ประถม 1-6

หมายเหตุ 1. การแตงกายของนักเรียนจะกำหนดไวในตารางเรียนทุกระดับชั้น
2. โรงเรียนจัดจำหนายตามวันเวลาที่กำหนด

CHOOL

เจาหนาที่
ติดตอสอบถาม โทรศัพท 0 2734 8865

INTENSIVE ENGLISH PROGRAM
IEP คือ โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเขมขน
โดยครูชาวตางชาติเจาของภาษา

CONTACT US:


Tel. 0-2734-8865
@somapanawamin

www.somapa.ac.th
somapanawamin School

IEP
HOW IS OUR IEP CLASS CONDUCTED
นักเรียนไดอะไรจากหองเรียน IEP
นักเรียนจำนวน 25-30 คน ตอหองเรียน
จัดการเรียนเปน Thematic Unit เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูการใชภาษาอังกฤษ
ภายใตบรรยากาศเปนกันเอง และ เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย
รายงานผลการเรียนประจำภาคเรียนรูปแบบ Report card ใหกับนักเรียนทุกคน
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาใหกับนักเรียนโดยไมมีคาใชจาย
(English Learning Development)
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และ ฝกปฏิบัติจนเกิดความรู
และทักษะทางภาษา (Project Exhibition)
มีกิจกรรมสงเสริมการใชภาษา กลาแสดงออกอยางสรางสรรค
และการทำงานเปนทีมอยางสนุกสนาน (IEP Showtime)
มีกิจกรรมที่ทาทายความสามารถทางภาษาเพื่อกระตุนและสงเสริมการเรียนรู
ภายใตกิจกรรม (Spelling Bee , English Fest)
เตรียมนักเรียนดานภาษาเพื่อการแขงขันสูความเปนสากล (Grade 6 Interview)

IEP
HOW IS OUR IEP CLASS CONDUCTED
นักเรียนไดอะไรจากหองเรียน IEP
นักเรียนไดเรียนรูและฝกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษอยางเขมขนโดยจัดการเรียนทั้งหมด
ในชั่วโมง (School Hour)
สอนโดยครูตางชาติเจาของภาษา (Native Speaker) ที่มีความชำนาญและประสบการณ
สอนภาษาอังกฤษ
ใชสื่อการสอนที่ทันสมัยและวิธีการนำเสนออยางหลากหลาย (Teaching Approach)
ดูแลและควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา เพื่อใหมั่นใจวานักเรียนทุกคน
จะมีพัฒนาการทางภาษาและวิชาการอยางไดผล
นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมไทยและตางชาติโดยผานกระบวนการ
จัดการเรียนรูทางภาษาอังกฤษ

Intensive English Program

ปฐมวัย

ษเขมขม
นักเรียนเรียนวิชาภาษาอังกฤ

หองสามัญ 2 คาบ / สัปดาห
หอง IEP 5 คาบ / สัปดาห

ประถมศึกษา

นักเรียนเรียนวิช

าภาษาอังกฤษเข
มขน
หองสามัญ 4 ค
าบ / สัปดาห
หอง IEP 8 คาบ
/ สัปดาห

