1. การจัดการเรียนการสอนแบบคริสเตียนมอนเตสซอรี่
จัดการเรียนการสอนแบบคริสเตียนมอนเตสซอรี่ โดยสหพันธคริส
เตียนมอนเตสซอรี่แหงเอเชีย เปนผูใหการอบรม ติดตาม และใหคําแนะนํา
อยางใกลชิดโดยการสอนแบบคริสเตียนมอนเตสเซอรี่ เปนการจัดการเรียนการ
สอนที่นําการทรงสรางจากพระคริสตธรรมคัมภีรเปนพื้นฐานในการจัดเนื้อหา
มี แ นวคิ ด เน น การมี ป ระสบการณ จ ริ ง เป น สํ า คั ญ เด็ ก จะมี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม มีอิสระในขอบเขตที่กําหนดภายใตสภาพแวดลอมที่เตรียมไวอยางมี
จุดมุงหมาย เด็กสามารถคนพบสิ่งตางๆ ดวยตนเองผานทางประสาทสัมผัส
เป น การสอนแบบมุ ง สร า งหลั ก การเรี ย นรู ใ ห กั บ เด็ ก ในทางที่ ถู ก ต อ ง มี
กระบวนการคิดอยางมีระบบ และมีระเบียบมีวินัย

2. การเตรียมความพรอมและการสอน
เตรียมอนุบาล : มุงเนนฝกใหเด็กชวยเหลือตนเอง ปรับตัวเขาสังคม
ความพรอมทางอารมณ –จิตใจ จิตวิญญาณ ฝกกลามเนื้อการสังเกตและความมี
ระเบียบผานอุปกรณการเลน การออกเสียงรวมถึงการรองเพลง
อนุบาล 1 : เรียนรูการชวยเหลือตนเอง ความเปนระเบียบ ความมีวินัย
มี จิ ต พิ สั ย ที่ ดี การปรั บ ตั ว เข า กั บ สั ง คม ความพร อ มทางอารมณ จิ ต ใจ จิ ต
วิ ญ ญาณ ฝ ก การฟ ง การมี ส มาธิ เ รี ย นรู สิ่ ง รอบข า ง เตรี ย มความพร อ มทาง
คณิตศาสตร 1-10 ภาษาไทย ก-ฮ ภาษาอังกฤษ A-Z ทุกเนื้อหาสาระมีอุปกรณ
การเรียนที่เปนรูปธรรมไปหานามธรรมพรอมกับฝกลีลามือในการเขียนจาก
งานชีวิตประจําวัน
อนุบาล 2 : เรียนรูความเปนระเบียบวินัยในการทํางานอยางมีขั้นตอน
ความสัม พั น ธ กับ สิ่ ง แวดล อ ม ประสาทสั ม ผั ส ความมี ส มาธิ และความคิ ด
สรางสรรคทุกสวนจะสัมพันธขั้นพื้นฐาน ทางคณิตศาสตรเรียนรูวิธีการนับ
รวม การนับแยก สําหรับภาษาเรียนรูจักการฟง การพูด การอาน และเขียนได
โดยภาษาไทยเรี ย นรู ก ารผสมพยั ญ ชนะ กั บ สระ และภาษาอั ง กฤษเรี ย นรู
คําศัพท
อนุบาล 3 : เรียนรูความมีระเบียบวินัย ความคิดสรางสรรคการมีสมาธิ
กลาแสดงออก เรียนรูคณิตศาสตร ที่ซับซอนมากขึ้นพรอมกับเชาวและการคํา
ตัด สินใจ ดานภาษาสามารถอา นพรอมเขียนโดยเด็กจะมีค วามเขา ใจลึกซึ้ ง
มากกวาสอนใหทองจํา และสามารถเรียนในระดับสูงตอไป

3. สอนเพิ่มทักษะภาษาตางประเทศและดนตรี

แผนกอนุบาลสอนทักษะการฟงและพูดภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดย
อาจารยชาวตางประเทศและสอนดนตรีโดยอาจารยผูเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง

4. การรับนักเรียน (รับเฉพาะไป-กลับ)
แผนกเตรียมอนุบาล : รับอายุตั้งแต 1.6 - 3 ขวบ
แผนกอนุบาล ; รับอายุ ตั้งแต 3 - 6 ขวบ
(นับอายุเกิดในเดือน พ.ค. ของปการศึกษานั้น)

5. ระยะเวลาเรียน แบงเปน 2 ภาคเรียน คือ
ภาคเรียนที่ 1. เปดเรียนเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน
ภาคเรียนที่ 2. เปดเรียนเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม

6. หลักฐานการสมัครเรียน
6.1 สําเนาทะเบียนบานเด็กและบิดา,มารดาอยางละ 1 ชุด
6.2 สําเนาสูติบัตร 1 ชุด พรอมสําเนาบัตรประชาชนบิดา,มารดา
6.3 รูปถาย 4 ใบ (ขนาด 1 นิ้ว สีหรือขาวดําหนาตรง)
6.4 โปรดนําเด็กมาในวันสมัคร เพื่อดูความพรอมพื้นฐาน

7. คาเครื่องใชแรกเขา
สําหรับเด็กใหมเก็บครั้งเดียว 7,000.00 บาท ประกอบดวย
7.1 เครื่องใชของนักเรียนทั้งหมดจนจบการศึกษา เชน แกวน้ํา
แปรงสีฟน ยาสีฟน แปง ทิชชู ฯลฯ
7.2 ชุดถุงนอน 1 ชุด ผาหม 1 ผืน
เครื่องแบบนักเรียน 1,500.00 บาท ประกอบดวย
ชุดนักเรียน 3 ชุด, ชุดพละ 1 ชุด, กระเปานักเรียน 1 ใบ,
ผาเช็ดหนา 5 ผืน
ยกเวน รองเทานักเรียนสีดํา และถุงเทานักเรียนสีขาวผูปกครอง จะตอง เตรียม
เอง

8. ใชจายคาเลาเรียน
แผนกเตรียมอนุบาล ภาคเรียนละ
18,000 บาท
แผนกอนุบาล
ภาคเรียนละ
16,500 บาท
ประกอบดวย
8.1 คาธรรมเนียมการเรียน (เบิกได)
8.2 คาสื่ออุปกรณการเรียน คาอุปกรณ เครื่องเขียน คาสมุด/หนังสือ

บทเรียน คาชีทงาน และเชาวเตรียมความพรอม
8.3 คาอาหารกลางวัน ผลไม นมดื่ม และอาหารวาง
8.4 คาประกันอุบัติเหตุ และคาตรวจสุขภาพ
8.5 คาบํารุงหองสมุด คาหองเรียนปรับอากาศ คาบํารุงกิจกรรม

9. เวลาเรียนและการรับนักเรียนกลับ
กรณีเด็กใหม ในชวงแรกๆ ผูปกครองตองปฏิบัติรับเด็กในเวลาที่กําหนด และ
ตามคําแนะนําของครูประจําชั้น เพื่อเด็กจะสามารถปรับตัวไดเร็วขึ้น
สัปดาหแรก : สงเด็กเวลา 08.00 น.รับกลับเวลา 11.00 น.กรณีพิเศษเด็กที่ปรับตัว
ยากอาจรับกลับเร็วอีกหนึ่งสัปดาห
เวลาเรียนปกติ : 08.15 น.เขาแถวเคารพธงชาติ
เริ่มเรียน 08.30 น.เลิกเรียน 15.30 น.

10. ระเบียบปฏิบัติสําหรับเด็กใหม
10.1 สํารองเสื้อผา 1ชุด สําหรับเปลี่ยนเมื่อชุดนักเรียนสกปรก
เลอะเทอะ
10.2 ถาเด็กมีโรคประจํา ตัว หรื อแพยากรุ ณาแจ งให ครู ประจํ าชั้ น
ทราบเพื่อครูจะไดดูแลเด็กอยางถูกตอง และปลอดภัย
10.3 ผูปกครองที่ใหผูอื่นมารับเด็กแทนจะตองมีบัตรรับนักเรียน
กลับแสดงตอทางโรงเรียนทุกครั้ง
10.4 ให ล งชื่ อ รั บ เด็ ก กลั บ ด ว ยตั ว บรรจงทุ ก ครั้ ง ในเอกสารการ
รับเด็กกลับบานจากครูเวร
10.5 หากเด็กเจ็บปวยควรพักรักษาตัวใหหายเปนปกติกอน
10.6 หากทานเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ที่อยูหรือเบอรโทรศัพท
โปรงแจงดวนที่เจาหนาที่ธุรการเพื่อประโยชนของทาน

11.จัดสอนเสริมประสบการณ
สําหรับเด็กนักเรียนอนุบาล 1-3 ที่ผูปกครองมีความประสงค
ต องการเสริมประสบการณ และใชเ วลาให เ ป น ประโยชนข ณะ รอ
ผูปกครองรับกลับบาน
- เรียนคอมพิวเตอร ภาคเรียนละ 2,300 บาท
- ดูแลพิเศษเย็น
ภาคเรียนละ 2,300 บาท
(วันจันทร – วันพฤหัสบดี เวลา 15.30 – 16.30 น.)

12. การดูแลพิเศษปดภาคเรียน

โรงเรียนไดเปดรับดูแลนักเรียนชวงปดภาค เพื่อชวยแบงเบา
ภาระผูปกครองพรอมจัดกิจการรม และใหความสนุกสนานแกเด็ก
โปรดติดตอและสํารองที่ไดที่ฝายธุรการกอนปดภาค

โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอมไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
รอบที่ 1 ปการศึกษา 2547
รอบที่ 2 ปการศึกษา 2550
รอบที่ 3 ปการศึกษา 2554
สถานรับเลี้ยงเด็กอิมมานุเอล ไดรับเกียรติบัตรยกยองสถานรับ
เลี้ยงเด็กเอกชน ประจําป 2552, 2553 และ2554 จากกรม-พัฒนา
สังคมและสวัสดิการ 3 ปติดตอกัน

คติพจนโรงเรียน
“จงฝกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเปนผูใหญ
แลวเขาจะไมพรากจากทางนั้น”
พระคริสตธรรมคัมภีรสุภาษิต22:6

ปรัชญาโรงเรียน
“ พลานามัยดี มีความพรอม
ลอมดวยคุณธรรม ”

โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม
สถานรับเลี้ยงเด็กอิมมานุเอล
ในคริสตจักรอิมมานูเอลมูลนิธิคริสตจักรคณะแบบติสต
26 ซอยเพชรบุรี 13 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
โทรศัพท: 0-2653-7161-2, โทรสาร :0-2653-6661
http://www.Imaimschool.ac.th

ระเบียบ
การรับสมัคร

1. Learning and Teaching System
Imaim Kindergarten School has provided
Christian Montessori System to teach the students. The teacher was
trained supervise and follow up by the Christian Montessori Union of
Asia. The system teach the students to learn about God’s creation from
the Bible. The student not put into practice a basic of then ideas,
experiences, ethic and moral which they can discover by themselves
but also feel free to learn about thinking and exploring them self in the
good environment, good discipline in the right way.
2. Teaching Catglories
Nursery : Emphasis on self-service, learning to adjust and adapt
their life in surrounding environment and society, practice ethic
muscles with educational toys learning pronunciation and singing.
Kindergarten 1: Learning on self-service, following the rule, has
good discipline.
3. Preparation
Nursery : Emphasize on self-service, learning to adjust and
adopt to sociable; practice,the muscles with educational toys
pronunciation, observation and singing.
Kindergarten 1: Learning to self-service, follow the rules, has
good discipline, sociable, alert physically and spiritually. Focus on
listening, look around and observe; Mathematics can count 1-10, Thai
and English learn all the alphabets, practice writing with activities
daily.
Kindergarten 2: Follow rules and self-discipline
Learning to do daily activities in order create ideas that relate to
environment, practice meditation to work in harmony. Mathematics
learn addition and deduction; English learn to listening, reading,
speaking writing and know the ocabulary. Thai learn to put alphabets
with ravels into words.

Kindergaten3: Follow rules and self-discipline. Learning about
meditation to create creative ideas, have self confident to act out.
Mathematics learn about fast thinking and able to accomplish the
matter. Able to read, write and have understanding in the language.
Note: English in Kindergarten has a native spellers
To teach.
4. Accept application only for daytime student.
- Nursery
18 months- 3 years
- Kindergarten
3 years - 6 years
(Cornets the year the child was born until May in academic year)
5. Duration of time: derided into 2 semester:First semester: start in May - September
Second semester November - March
6. Documents for application
6.1 House Registration ( 1 copy)
6.2 Birth Certificate ( 1 copy)
6.3 Picture (4) sized 1” black or color
6.4 Child is attend when apply for application
7 Expenses for education equipments:
For new student pay first fee only one time 7,000 Baht
7.1 daily needs until end of semester for example: glass,
teeth-brush, teeth-paste, body talcum, Kleenex
7.2 blanket (1) set of sleeping bag. etc.
Expenses for Student uniforms (3), sport outfit (1), school bag(1)
Handkerchiefs (5) 1,500 Baht.
Exception The precuts provision black school shoes and white sole.
8 Educational fee.
Nursery in one semester 18,000 Baht.
Kindergarten in one semester 16,500 Baht.
8.1 Education fee (can be reimburse)
8.2 Educational equipments, food, writing pods, books,

Exercise-sheets and I.Q supplement sheets.
8.3 Meals; lunch, milk and snack.
8.4 Accident Insurance will be active offer to days paid.
8.5 Library fee, air-conditioned class-room and activities.
9 Time-table and class finished.
For new students the parents must follow the teacher’s
Advice to pick up the student at certain time so the children can learn to
adjust in the class.
First week: 08:00 am school short
11.00 am school finished
Time-table: 08:15 am Resend up for national anthem
08:30 am school start
15:30 pm school finished
10. Regulations for new students
10.1 Bring extra clothe to change when uniform get dirty
10.2 If the student has sickness or allergic please let the teacher
know to the students will have proper care.
10.3 If the parents cannot pick up the student and send he or she
must bring the school authorized card to pick up the student.
10.4 When pick up the student, the parents or assistant
Must sign the going-home form in print.
10.5 In case the student was side he or she must be recovered
before coming to school
10.6 In case the parents changed name, family name or phone
number please contact the personal section.
11. Supplementary class
For Kindergarten 1-3 the parents want the student to have
species tuition and use the time wisely while waiting for parents;
there’re classes a viable.
Computer
1 Semester
2,300 baht
Evening care 1 Semester
2,300 baht

(From Monday-Thursday Time: 15:30 pm-16:30 pm)

SCHOOL PHILOSOPHY

12. Day-care service
The school has day-care service with fun activities during school
holidays to share parents border. Please contact school before schoolholidays

“BE HEALTHY, FULLY EQUIPED
WITH GOOD MORAL “

.

IM-AIM KINDERGARTEN
IMMANUEL DAY CARE CENTER
26 Petchburi 13 Petchburi Road,
Rajathevi, Bangkok 10400
http://www.Imaimschool.ac.th

INFO FOR
REGISTRDTION

School Matto:
Train a child in the way he should and when he is old he will not
turn from it.
Proverbs22:6

Kindergarten complacency has been certified by the Office of
Standards and Quality Assessment.
Round 1 Year 2547, Round 2 year 2550, Round 3rd year 2554.
A certified private nurseries are the years 2552, 2553 and 2554
of the Department - Social Development & Welfare three

