
แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ปีการศึกษา 2566 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ที ่ ชื่อหลักสูตร รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน ประมาณการค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 
1 โครงการพัฒนาการสอน

ภาษาอังกฤษสู่ยุค Thailand 
4.0 (หลักสูตรปกติ) 

(The Development of 
English Language towards 

Thailand 4.0 Project) 

จำนวนคาบเรียน/สัปดาห ์
สอนโดยครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 
ภาษาอังกฤษ ๒ คาบ        ภาษาจีน 2 คาบ 

    รวม ๔ คาบ 
สอนภาษาอังกฤษ โดยครูไทย ๓ คาบ 
สอนวิชาอื่น ๆ โดยครูไทย 28 คาบ 

รวม 35 คาบ 
 

ห้องเรียน (ปกต)ิ 
ภาคเรียนที ่

1 2 
1. ค่าบำรุงการศึกษา 

    - ค่าจ้างครูที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 

1,000 1,000 

2. ค่าประกันอุบัติเหต ุ 120 - 
รวม 1,120 1,000 

 

ค่าใช้จ่ายอื่น
โดยประมาณ 

๒ โครงการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 

สู่สากล 
(Junior 21st Century 

English Program : JCEP) 

จำนวนคาบเรียน/สัปดาห ์
สอนเป็นภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ 3 คาบ 
 วิทยาศาสตร์ 2 คาบ 

ภาษาอังกฤษ 7 คาบ 
ภาษาจีน 2 คาบ 

รวมสอนเป็นภาษาต่างประเทศ 14 คาบ 
สอนวิชาอื่น ๆ โดยครูไทย 21 คาบ 

รวม 35 คาบ  

ห้องเรียน (JCEP) 
ภาคเรียนที ่

1 2 
1. ค่าบำรุงการศึกษา 8,500 8,500 
2. ค่าหนังสือเรียน ๒,๐00 - 
3. ค่าประกันอุบัติเหต ุ 120 - 

รวม 10,๖20 8,500 
 

ราคาหนังสือตามจริง (ไม่เกิน 2,000 บาท) 

*ค่า English Camp 
เก็บเม่ือมีการจัด
ค่าย 
 

๓ โครงการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อสู่

สากล 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- 
คณิตศาสตร์(Science and 

Mathematics  
English : SME) 

จำนวนคาบเรียน/สัปดาห ์
สอนเป็นภาษาต่างประเทศ 
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  2  คาบ       การอ่านการเขียน  2  คาบ 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน   ๕  คาบ     ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 คาบ 
วิชาภาษาจีน                2  คาบ 
รวมสอนเป็นภาษาต่างประเทศ  14 คาบ 
สอนเป็นภาษาไทย  
วิชาวิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม  2 คาบ 
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม   3 คาบ  
รายวิชาอื่น ๆ               16 คาบ 
                   รวม   35   คาบ  

ห้องเรียน (SME) 
ภาคเรียนที ่

1 2 
1. ค่าบำรุงการศึกษา 8,500 8,500 
2. ค่าหนังสือเรียน ๒,๐00 - 
3. ค่าประกันอุบัติเหต ุ 120 - 

รวม 10,๖20 8,500 
 

ราคาหนังสือตามจริง (ไม่เกิน 2,000 บาท) 

*ค่า SME Camp 
จัดเก็บเมื่อมีการ
จัดค่าย 
 

 
 
 
 

 



    
แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ปีการศึกษา 2566 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ที ่ ชื่อหลักสูตร รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน ประมาณการค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 
4 โครงการจัดการเรียนการ

สอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็น

ภาษาอังกฤษ 
(English Program : EP) 

จำนวนคาบเรียน/สัปดาห ์
สอนเป็นภาษาต่างประเทศ 
     คณิตศาสตร์ 4 คาบ                    วิทยาการคำนวณ 1 คาบ 
     วิทยาศาสตร์ 2 คาบ                   ศิลปะ 1 คาบ 
     ภาษาอังกฤษ 7 คาบ                   ภาษาจีน 2 คาบ 
     สุขศึกษาและพลศึกษา 2 คาบ 
รวมสอนเป็นภาษาต่างประเทศ 19 คาบ 
สอนวิชาอื่น ๆ โดยครูไทย 16 คาบ 

รวม 35 คาบ  

ห้องเรียน 
(English Program) 

ภาคเรียนที ่
1 2 

1. ค่าบำรุงการศึกษา 17,200 17,200 
2. ค่าหนังสือเรียน ๒,๕๐๐ - 
3. ค่าประกันอุบัติเหต ุ 120 - 

รวม 19,๘๒๐ 17,200 
 

ราคาหนังสือตามจริง (ไม่เกิน 2,500 บาท) 

*ค่า English 
Camp เก็บ
เมื่อมีการจัด
ค่าย 
 

5 โครงการห้องเรียนสามภาษา 
(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

และภาษาจีน) 
(Three Language T.E.Ch.  
Program : T.E.Ch.  三
语课堂项目) 

จำนวนคาบเรียน/สัปดาห ์
สอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ  10 คาบ/สัปดาห ์
สอนเป็นภาษาจีน โดยครูต่างชาติจีน    10 คาบ/สัปดาห ์
         รวมสอนโดยครูต่างชาติ    20  คาบ/สัปดาห ์
สอนเป็นภาษาไทย โดยครูไทย      15  คาบ/สัปดาห ์
                                 รวม   35 คาบ/สัปดาห ์

 

ห้องเรียน  
(สามภาษา) 

ภาคเรียนที่ 
หมายเหตุ 

1 2 
ค่าบำรุงการศึกษา            
    ค่าใช้จ่ายอื่น 

22,500 22,500 
ค่าหนังสือเรียนอังกฤษ,จีน 
ค่าจ้างครูต่างชาต ิ
ค่าครุภณัฑส์ื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

2. ค่าประกัน    
    อุบัติเหตุ 

120 - 

รวม 22,620 22,500  

*ค่า English 
Camp จัดเก็บ
เมื่อมีการจัด
ค่าย 

คุณสมบัติผู้สมัคร  เป็นเด็กที่เกิด พ.ศ. ๒๕๕9 หรือจบการศึกษาช้ันก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 
หลักฐานประกอบการสมัคร นักเรียน  1. สำเนาสูติบัตร  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. หลักฐานแสดงหมู่เลือด 
    บิดา/มารดา 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  3. สำเนาทะเบียนสมรส 
    ผู้ปกครอง (ในกรณีที่บิดา/มารดาไม่ได้อยู่กับนักเรียน) 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 


