สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้ นกล้าเนอสเซอรี่

Tonkra Nursery
สถานที่ : 67/23 ม.1 ต.แม่น้ ำ อ.เกำะสมุย จ.สุ รำษฎร์ธำนี 84330
Location: 67/23 M. 1 Maenam Koh Samui Suratthani 84330
www.tonkrasamui.com/ e-mail:tonkranursery2552@gmail.com
Tel:081-8941329, 086-5960519
ปรัชญา:
Philosophy:
หลักการ:
Objective:

เสริ มอำวุธทำงปั ญญำ เติบโตอย่ำงมีคุณค่ำ มุง่ พัฒนำสังคมไทย
To help promote and develop your child intellect and culture
แวดล้อมด้วยธรรมชำติ ฉลำดด้วยของเล่น เต้นรำ เสี ยงเพลง นิทำนหรรษำ ศิลปะพำเพลิน
Surrounded by nature, improve intellect with toy, Dance, Song, Stories, Art

หลักสู ตรพัฒนาศักยภาพสมอง
Brian Development
กำรพัฒนำสมองเด็ก พัฒนำได้ดีที่สุดในช่วงแรกเกิดถึง 3ปี ต้นกล้ำเนอสเซอรี่ ใช้หลักสู ตรพัฒนำ ศักยภำพสมอง โดย
เป็ นทักษะกำรคิด กำรใช้ประสำทสัมผัส กำรเคลื่อนไหวและกิจกรรมกระตุน้ พัฒนำกำรทำงสมอง ซึ่งเป็ นกำรเรี ยนรู ้ผำ่ น
กำรเล่นและกิจกรรมในชีวติ ประจำวัน

The First three years is crucial to the development of the human brain. Here at Tonkra Nursery we try to
promote this important phase in your Childs life by helping the senses (touch, sound), speech and activeness
of the children. We try to teach a normal routine so that the children may distinguish between play-time and
normal everyday procedures (eating on time, shower time etc.)
กิจกรรมการเรียนการสอน
Teaching plan
 เตรี ยมควำมพร้อม ให้แก่เด็กก่อนที่จะเข้ำรับกำรศึกษำในระดับปฐมวัย

Preparation in to Primary School.

 ส่ งเสริ มลักษณะนิสัย สุ ขนิสยั พลำนำมัย และสังคมที่ดีให้แก่เด็ก

Promote a good social behavior, cleanliness and fitness.

 ส่ งเสริ มประสบกำรณ์ของเด็กให้กว้ำงขวำง มีควำมหลำกหลำย

Promote a wide range of activities.

 ส่ งเสริ มให้เด็กสำมำรถดำเนินชีวติ ไปในโลกได้ดว้ ยตนเองอย่ำงมีควำมสุ ข

Promote a good start to the children’s life.

คุณสมบัติของเด็กและการรับสมัคร
Entry Requirement
 รับเด็กตั้งแต่อำยุ 1 ขวบครึ่ ง ถึง 6 ปี

Minimum age of 1 year and six months to six year olds.

 เด็กต้องไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรง

No known contagious infections/ illnesses.

 บิดำ มำรดำ หรื อผูป้ กครองต้องมำสมัครให้ดว้ ยตนเอง

Parents/ Guardians must physically come to the nursery to sign in your children to Tonkra Nursery.

 รับเด็กประเภท ไป – กลับ

This is not a boarding school children must be collected at the end of the day.

ขั้นตอนการสมัคร
Things to do if you are interested
 ผูป้ กครองเยีย่ มชมสถำนที่ พูดคุยกับคุณครู ( ผูป้ กครองควรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสุ ขภำพและพฤติกรรมเด็กตำมสภำพ
จริ งเพื่อคุณครู จะได้ทรำบและดำเนินกำรดูแลเด็กได้เหมำะสมกับเด็กแต่ละคน )

Come to the Nursery to view the ground and speak to the teacher. (Any useful information such as
health problem or your Child’s nature should be brought up when talking to the teacher)

 ผูป้ กครองควรแจ้งควำมประสงค์นำเด็กเข้ำสมัครพร้อมนัดวันสมัคร

Make an appointment when you are ready to sign your child up at Tonkra Nursery

เอกสารใช้ ในการสมัคร
Required Paper Work
 สำเนำสู ติบตั รของเด็ก 1 ฉบับ

One Copy of Birth Certificate

 สำเนำทะเบียนบ้ำนของเด็กและผูป้ กครอง 1 ฉบับ

One Copy of House register

 สำเนำบัตรประชำชนผูป้ กครอง 1 ฉบับ

One Copy of Parents ID card or Passport

 รู ปถ่ำยเด็กขนำด 1 – 2 นิ้ว จำนวน 2 รู ป

2 Photograph of your child (Passport size)

 รู ปถ่ำย พ่อ,แม่ หรื อ ผูป้ กครองขนำด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รู ป ต่อ 1 คน

1 Photograph of each parents ( Passport size )

**ผูป้ กครองนำเอกสำรประกอบกำรสมัคร พร้อมเขียนใบสมัคร และแจ้งวันเริ่ มเข้ำ ซึ่ งไม่จำเป็ นต้องตรงกับวันที่ 1 ของ
เดือน โดยทำงต้นกล้ำเนอสเซอรี่ จะคิดค่ำใช้จ่ำยแบบบริ หำรจัดกำรรำยเดือนโดยชำระในวันแรกที่เข้ำเรี ยน

Bring in the paper work required. Your child may join on any day of the month, all fees with be considered
monthly from the day of acceptance parenting will pay before study with us.
** เนอสเซอรี่ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าเลีย้ งดูและไม่ ชดเชยในกรณีทเี่ ด็กหยุดเอง

NO REFUNDS WILL BE GIVEN IF YOUR CHILD HAS DAY OFF

ค่ าเลีย้ งดูการชาระค่าเลีย้ งดู (เฉพาะเด็กเตรียมอนุบาล อายุ 1 ขวบ - 2.6 ขวบ)
Nursery Fee (only children are prepared to kindergarten 1 year and 2 year olds.
ค่ำแรกเข้ำ (จ่ำยครั้งแรกครั้งเดียว)

3,000 บาท

ค่ำดูแลเด็กเดือนละ

6,000 บาท

Nursery first fee

Nursery Fee (Monthly)
การแต่ งกาย ( Dress code )
 แต่งเครื่ องแบบเนอสเซอรี่ ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์

Mondays and Fridays are school uniform days

 แต่งกำยตำมสบำยในวันอังคำร,พุธและพฤหัสบดี

Tuesday – Thursday are non-uniform days

 ห้ำมนำของมีค่ำและของเล่นส่ วนตัว ติดตัวเด็กมำ

No toys and valuables (gold chains etc.)

เครื่องใช้ ประจาตัวของเด็กทีจ่ ะต้ องนามาเนอสเซอรี่ ( Nursery Equipment )





เสื้ อผ้ำสำหรับเปลี่ยน 2-3 ชุด Change of cloths ( 2-3 set)
ของใช้ส่วนตัว Private equipment ( face Towel, pampers etc.)
นมที่ใช้ดื่มเป็ นประจำทุกวัน Milk power and bottle ( if required by the child)
แปรงสี ฟัน, ยำสี ฟัน, แป้ ง , ผ้ำเช็ดตัว, ผ้ำห่ม Tooth brush , tooth, Power, Soap, Body tower and blanket

วันและเวลาเรียน Nursery Open Times
วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลำ 08:00 – 15:30
Monday –Friday 08:00 – 15:30
หยุดวันเสำร์ วันอำทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

Closed on Saturday, Sundays and Thai Public Holidays
**ขอความกรุ ณามารับเด็กในเวลาทีก่ าหนด หากจาเป็ นต้ องมารับช้ ากว่ าเวลาปกติ ผู้ปกครองต้ องโทรแจ้ งให้ เนอสเซอรี่ทราบ
,หากมารับช้ าหลัง 16.00 น. ทางเนอสเซอรี่คิดค่ าบริการ ชั่วโมงละ 100 บาท เศษของชั่วโมงคิดเป็ น 1 ชั่วโมง
** Please help by keeping with in the opening hours, any problems on the day please inform the Nursery.
If the child has to stay after 16:00 Nursery charge 100 Baht per hour Fraction of hours equivalent to 1 hour

ค่ าเลีย้ งดูการชาระค่าเลีย้ งดู (เฉพาะเด็กเตรียมอนุบาล อายุ 2.7 ขวบ - 3.6 ขวบ)
Nursery Fee (only children are prepared to kindergarten 2 year and 3 year olds.
ค่ำแรกเข้ำ (จ่ำยครั้งแรกครั้งเดียว)

3,000 บาท

ค่ำดูแลเด็กเดือนละ

5,000 บาท

Nursery first fee

Nursery Fee (Monthly)
การแต่ งกาย ( Dress code )
 แต่งเครื่ องแบบเนอสเซอรี่ ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์

Mondays and Fridays are school uniform days
 แต่งกำยตำมสบำยในวันอังคำร,พุธและพฤหัสบดี

Tuesday – Thursday are non-uniform days

 ห้ำมนำของมีค่ำและของเล่นส่ วนตัว ติดตัวเด็กมำ

No toys and valuables (gold chains etc.)

เครื่องใช้ ประจาตัวของเด็กทีจ่ ะต้ องนามาเนอสเซอรี่ ( Nursery Equipment )
 เสื้ อผ้ำสำหรับเปลี่ยน 2-3 ชุด Change of cloths ( 2-3 set)
 ของใช้ส่วนตัว Private equipment ( face Towel, pampers etc.)
 นมที่ใช้ดื่มเป็ นประจำทุกวัน Milk power and bottle ( if required by the child)
 แปรงสี ฟัน, ยำสี ฟัน, แป้ ง , ผ้ำเช็ดตัว, ผ้ำห่ม Tooth brush , tooth, Power, Soap, Body tower and blanket
วันและเวลาเรียน Nursery Open Times
วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลำ 08:00 – 15:30

Monday –Friday 08:00 – 15:30

หยุดวันเสำร์ วันอำทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

Closed on Saturday, Sundays and Thai Public Holidays
**ขอความกรุ ณามารับเด็กในเวลาทีก่ าหนด หากจาเป็ นต้ องมารับช้ ากว่ าเวลาปกติ ผู้ปกครองต้ องโทรแจ้ งให้ เนอสเซอรี่ทราบ
,หากมารับช้ าหลัง 16.00 น. ทางเนอสเซอรี่คิดค่ าบริการ ชั่วโมงละ 100 บาท เศษของชั่วโมงคิดเป็ น 1 ชั่วโมง

** Please help by keeping with in the opening hours, any problems on the day please inform the Nursery.
If the child has to stay after 16:00 Nursery charge 100 Baht per hour Fraction of hours equivalent to 1 hour

