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๑.
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่านออกเขียนได้
เหมาะสมกับวัย
๒.
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๓.
จัดการเรียนการสอนเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ มีความรู้
ทางวิชาการ มีสุขภาพกายและใจที่ดี
๔.
ส่งเสริ ม การจั ด กิ จ กรรมให้ ผู้เ รี ย นมี ทั กษะการใช้
ภาษา มีสุนทรียภาพ ทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์
๕.
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนให้มคี ุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย มีความประพฤติที่เหมาะสม รักวัฒนธรรมไทย ดาเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
๖.
ส่งเสริมการพัฒนาอาคารและสถานที่ การใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกให้
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

อัตลักษณ์
ไหว้สวย ยิ้มสดใส จิตใจงาม

เอกลักษณ์
วิชาการก้าวหน้า พัฒนาคุณธรรม นาเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์
ภายในปี พ.ศ.2562 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ
นักเรียนอ่านออกเขียนได้ สื่อภาษาถูกต้อง มีทักษะ
ด้านกีฬา ศิล ปะ ดนตรี นาฏศิลป์ อนุ รักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมที่ดี และมีทักษะการใช้เทคโนโลยี

ระเบียบกำรรับสมัครนักเรียน

ระดับชั้นอนุบำล-ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3
รับสมัครนักเรียนชำย-หญิง ไป-กลับ

พันธกิจ

ชั้น
เตรีมอนุบาล
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3

อายุ
2 ปีครึ่ง-3 ปี
อายุ 3 ปี
อายุ 4 ปี
อายุ 5 ปี
อายุ 6 ปี
อายุ 7 ปี
อายุ 8 ปี
อายุ 9 ปี
อายุ 10 ปี
อายุ 11 ปี
อายุ 12 ปี
อายุ 13 ปี
อายุ 14 ปี

ปีกำรศึกษำ 2560

กาหนดอายุ
เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2557
เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2556
เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2555
เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2554
เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2553
เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2552
เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2551
เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2550
เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2549
เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2548
เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2547
เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2546

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมำศ
(สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน)

หลักฐำนกำรสมัคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สาเนาใบเกิด(นักเรียน)
จานวน 1
สาเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน)
จานวน 1
รูปถ่าย 1 นิ้ว(นักเรียน)
จานวน 3
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา-มารดา/ผู้ปกครอง)
จานวน 1
สาเนาทะเบียนบ้าน(บิดา-มารดา/ผู้ปกครอง)
จานวน 1
ใบส่งตัวพร้อมเอกสาร/ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม และ

สมุดรายงานประจาตัวนักเรียน
หมำยเหตุ : ในกำรสมัครเรียนให้นำนักเรียนมำด้วย

ฉบับ
ฉบับ
ใบ
ฉบับ
ฉบับ

ปรัชญำ
ควำมรู้ คู่ คุณธรรม
ควำมรู้ หมำยถึง สิ่งที่เป็นสำระสำคัญในกำรดำเนินชีวิต
คุณธรรม หมำยถึง ควำมดีที่มนุษย์กระทำ

บริกำร รถรับ-ส่ง
* สายบ้านเลขที่ 5-บ้านสวนรังสี-วิวัฒน์นคร-บางปลา
* สายหมู4่ -หมู่บ้านสิวารัตน์
* สายเศรษฐกิจ-พันธุวงษ์-สุขถาวร
* สายมหาชัยเมืองใหม่-คอกกระบือ
* สายบางปิ้ง-ซอยเทพกาญจนา-หมู่บ้านอิม่ อาพร
* สายกิโล 2 คลองครุ-ศรีเมือง
* สายวัดทอง-ซอยรุ่งนภา-บริษัทเคเวิลด์
* สายท่าจีน-นิคมอุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมำศ
49/175 หมู่ที่ 7 ซอยวัดทองธรรมิกำรำม ตำบลท่ำทรำย
อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลำรำชกำร
โทร. 034-826196 โทรสำร 034-826199
www.suppamas.ac.th
www.facebook.com/suppamas.school

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนการสอนและค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ
รำยกำรค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการเรียน
ค่าอาหารกลางวัน-ของว่างบ่าย
ค่าอาหารเสริม(นม)
ค่าซักฟอกอุปกรณ์ประจาตัว
ค่าเครื่องใช้แรกเข้า
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์
รวม
รำยกำรค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการเรียน
ค่าอาหารกลางวัน-ของว่างบ่าย
ค่าอาหารเสริม(นม)
ค่าซักฟอกอุปกรณ์ประจาตัว
ค่าเครื่องใช้แรกเข้า
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์
รวม
รำยกำรค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการเรียน
ค่าอาหารกลางวัน-ของว่างบ่าย
ค่าซักฟอกอุปกรณ์ประจาตัว
ค่าเครื่องใช้แรกเข้า
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์
ค่าจ้างครูต่างประเทศ
*สอนภาษาอังกฤษและจีนกลาง
(สอนวิชาละ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
(เฉพาะอนุบาล 3)
รวม อนุบำล 2
รวม อนุบำล 3

ระดับชั้นเตรียมอนุบำล
ปีกำรศึกษำ ชำระ2ครั้ง ชำระ4ครั้ง
9,000
4,500
2,250
3,400
1,700
850
1,200
600
300
600
300
150
700
250
15,150
7,100
3,550
ระดับชั้นอนุบำลปีที่ 1
ปีกำรศึกษำ ชำระ2ครั้ง ชำระ4ครั้ง
5,514
2,757
1,379
3,400
1,700
850
600
300
150
700
250
10,464
4,757
2,379
ระดับชั้นอนุบำลปีที่ 2-3
ปีกำรศึกษำ ชำระ2ครั้ง ชำระ4ครั้ง
5,514
2,757
1,379
3,400
1,700
850
600
300
150
700
250
1,000
500
250
1,000
500
250

11,464
12,464

5,257
5,757

2,629
2,879

รำยกำรค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการเรียน
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์
ค่าจ้างครูต่างประเทศ
สอนภาษาอังกฤษและจีนกลาง
(สอนวิชาละ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
รวม
รำยกำรค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการเรียน
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์
ค่าจ้างครูต่างประเทศ
สอนภาษาอังกฤษและจีนกลาง
(สอนวิชาละ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
รวม

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6
ปีกำรศึกษำ ชำระ2ครั้ง ชำระ4ครั้ง
5,344
2,672
1,336
250
1,000
500
250
2,000
1,000
500

8,594
4,172
2,086
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3
ปีกำรศึกษำ ชำระ2ครั้ง ชำระ4ครั้ง
4,763
2,382
1,191
250
1,000
500
250
2,000
1,000
500

8,013

3,882

1,941

การชาระเงิน
แบ่งชำระปีละ 2 ครั้ง ดังนี้
- ภาคเรียนที่ 1 ภายในเดือน มิถุนายน 2560
- ภาคเรียนที่ 2 ภายในเดือน ธันวาคม 2560
แบ่งชำระปีละ 4 ครั้ง ดังนี้
- งวดที่ 1 ภายในเดือน พฤษภาคม 2560
- งวดที่ 2 ภายในเดือน สิงหาคม 2560
- งวดที่ 3 ภายในเดือน พฤศจิกายน 2560
- งวดที่ 4 ภายในเดือน มกราคม 2561

หมำยเหตุ
● นักเรียนเข้าใหม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน(เทอม)
● ระดับอนุบาล ประถม มัธยมเรียนสอนเสริม ในเวลา15.30-16.30 น.
ชาระเป็นรายเดือนที่ครูประจาชั้น ( 300บาท/เดือน )
● อาหารกลางวันนามาจากบ้านหรือซื้อที่โรงเรียน
● ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับอุดหนุนค่าอาหาร
เสริม (นม) จากรัฐบาลฟรีตลอดการศึกษา
● ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ จากรัฐบาลฟรีตลอดการศึกษา
● ผู้ปกครองที่มีสิทธิเ์ บิกค่าเล่าเรียนได้ดังนี้
อนุบาล 1 – 3 จานวน 5,513.50 บาท/ปี
ประถม 1 – 6 จานวน 5,343.50 บาท/ปี
มัธยม 1 – 3 จานวน 4,432.50 บาท/ปี
● ผู้ปกครองที่มีบุตร 3 คน(บิดา-มารดาคนเดียวกัน) จะได้รับทุน 3 พี่น้อง
(ฟรีค่าธรรมเนียมการเรียนเฉพาะคนที่ 1)

เรียนภาคฤดูร้อน (Summer course)
วันที่ 28 มีนำคม ถึงวันที่ 2 พฤษภำคม 2560 เวลำ08.30 -15.00 น.
ขำยเสื้อผ้ำทุกระดับชั้น วันที่ 3 เมษำยน 2560 เป็นต้นไป
ขำยหนังสือ ทุกระดับชั้นวันที่ 1พฤษภำคม-4พฤษภำคม2559 (4วัน)
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

เปิดเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560
วันที่ 15 พฤษภำคม 2560 (เวลำเรียน 07.40 – 15.30 น.)
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560 (เวลำเรียน 07.40 – 15.30 น.)

