
 
สถานรับเลีย้งเดก็ปฐมวยั 

ต้นกล้าเนอสเซอร่ี 

T o n k r a    N u r s e r y 
สถานที ่: 67/23 ม.1 ต.แม่น ้ำ อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 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:             เสริมอำวุธทำงปัญญำ    เติบโตอยำ่งมีคุณค่ำ    มุ่งพฒันำสังคมไทย 
  Philosophy:     To help promote and develop your child intellect and culture 

  หลกัการ:            แวดลอ้มดว้ยธรรมชำติ ฉลำดดว้ยของเล่น เตน้ร ำ เสียงเพลง  นิทำนหรรษำ  ศิลปะพำเพลิน 
  Objective:         Surrounded by nature,   improve intellect with toy,   Dance,   Song, Stories, Art 
 

หลกัสูตรพฒันาศักยภาพสมอง 
Brian Development 
 
           กำรพฒันำสมองเด็ก พฒันำไดดี้ท่ีสุดในช่วงแรกเกิดถึง 3ปี ตน้กลำ้เนอสเซอร่ี ใชห้ลกัสูตรพฒันำ ศกัยภำพสมอง โดย
เป็นทกัษะกำรคิด กำรใชป้ระสำทสัมผสั กำรเคล่ือนไหวและกิจกรรมกระตุน้ พฒันำกำรทำงสมอง ซ่ึงเป็นกำรเรียนรู้ผำ่น
กำรเล่นและกิจกรรมในชีวติประจ ำวนั 
     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.)  
กจิกรรมการเรียนการสอน 
Teaching plan 
 เตรียมควำมพร้อม ใหแ้ก่เด็กก่อนท่ีจะเขำ้รับกำรศึกษำในระดบัปฐมวยั 
        Preparation in to Primary School. 
 ส่งเสริมลกัษณะนิสัย สุขนิสยั พลำนำมยั และสังคมท่ีดีใหแ้ก่เด็ก 
        Promote a good social behavior, cleanliness and fitness. 
 ส่งเสริมประสบกำรณ์ของเด็กใหก้วำ้งขวำง มีควำมหลำกหลำย 
        Promote a wide range of activities. 
 ส่งเสริมใหเ้ด็กสำมำรถด ำเนินชีวติไปในโลกไดด้ว้ยตนเองอยำ่งมีควำมสุข 
        Promote a good start to the children’s life.  

http://www.tonkra.com/
tel:081-8941329


คุณสมบัติของเด็กและการรับสมคัร 
Entry Requirement 
 
 รับเด็กตั้งแต่อำย ุ1 ขวบคร่ึง ถึง  3 ปี 

Minimum age of 1 year and six months to three year olds. 
 เด็กตอ้งไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง 
        No known contagious infections/ illnesses.  
 บิดำ มำรดำ หรือผูป้กครองตอ้งมำสมคัรใหด้ว้ยตนเอง 
        Parents/ Guardians must physically come to the nursery to sign in your children to Tonkra Nursery.  
 รับเด็กประเภท ไป – กลบั 
        This is not a boarding school children must be collected at the end of the day.  
 

ขั้นตอนการสมคัร 
Things to do if you are interested 
 

 ผูป้กครองเยีย่มชมสถำนท่ี พดูคุยกบัคุณครู ( ผูป้กครองควรแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภำพและพฤติกรรมเด็กตำมสภำพ
จริงเพื่อคุณครูจะไดท้รำบและด ำเนินกำรดูแลเด็กไดเ้หมำะสมกบัเด็กแต่ละคน ) 
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)  

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

  
เอกสารใช้ในการสมคัร 
Required Paper Work 
 ส ำเนำสูติบตัรของเด็ก 1 ฉบบั 

One Copy of Birth Certificate  
 ส ำเนำทะเบียนบำ้นของเด็กและผูป้กครอง 1 ฉบบั 

One Copy of House register   
 ส ำเนำบตัรประชำชนผูป้กครอง 1 ฉบบั 

One Copy of Parents ID card or Passport  
 รูปถ่ำยเด็กขนำด 1 – 2 น้ิว จ  ำนวน 2 รูป 
       2 Photograph of your child (passport size)  
 รูปถ่ำย พอ่,แม่ หรือ ผูป้กครอง จ ำนวน 1 รูป ต่อ 1 คน 

1 photograph of each parent s ( passport  size ) 
 

**ผูป้กครองน ำเอกสำรประกอบกำรสมคัร  พร้อมเขียนใบสมคัร และแจง้วนัเร่ิมเขำ้ ซ่ึงไม่จ  ำเป็นตอ้งตรงกบัวนัท่ี 1 ของ
เดือน โดยทำงตน้กลำ้เนอสเซอร่ี จะคิดค่ำใชจ่้ำยแบบบริหำรจดักำรรำยเดือนโดยช ำระในวนัแรกท่ีเขำ้เรียน 

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. 

 
** เนอสเซอร่ีขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าเลีย้งดูและไม่ชดเชยในกรณีทีเ่ด็กหยุดเอง 

NO REFUNDS WILL BE GIVEN IF YOUR CHILD HAS DAY OFF 



 
ค่าเลีย้งดูการช าระค่าเลีย้งดู (เฉพาะเด็กเตรียมอนุบาล อายุ 1 ขวบ  - 2 ขวบ) 

         Nursery Fee (only children are prepared to kindergarten 1 year and 2 year olds. 
 

ค่ำแรกเขำ้ (จ่ำยคร้ังแรกคร้ังเดียว)      2,000   บาท  
             Nursery first fee 
 

ค่ำดูแลเด็กเดือนละ       6,000   บาท 
Nursery Fee (Monthly)                                                                                
การแต่งกาย  ( Dress code ) 

 แต่งเคร่ืองแบบเนอสเซอร่ีทุกวนัจนัทร์และวนัศุกร์ 
Mondays and Fridays are school uniform days  

 แต่งกำยตำมสบำยในวนัองัคำร,พุธและพฤหสับดี 
Tuesday – Thursday are non-uniform days 

 หำ้มน ำของมีค่ำและของเล่นส่วนตวั ติดตวัเด็กมำ 
No toys and valuables (gold chains etc.)  

 
เคร่ืองใช้ประจ าตัวของเดก็ทีจ่ะต้องน ามาเนอสเซอร่ี ( Nursery  Equipment ) 

 เส้ือผำ้ส ำหรับเปล่ียน  2-3  ชุด    Change  of  cloths  ( 2-3 set) 
 ของใชส่้วนตวั  Private equipment  ( face Towel, pampers etc.) 
 นมท่ีใชด่ื้มเป็นประจ ำทุกวนั   Milk   power and  bottle  (  if  required  by  the  child) 
 ยำท่ีตอ้งรับประทำน  (ถำ้มี)     Medication  and  instruction (  if required  ) 
 แปรงสีฟัน, ยำสีฟัน, แป้ง , ผำ้เช็ดตวั, ผำ้ห่ม     Tooth  brush , tooth, Power, Soap, Body tower and blanket 

วนัและเวลาเรียน Nursery Open Times 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลำ   08:00 – 15:30  

        Monday –Friday     08:00 – 15:30  
หยดุวนัเสำร์  วนัอำทิตย ์และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

        Closed on Saturday, Sundays and Thai Public Holidays 
 

**ขอความกรุณามารับเด็กในเวลาทีก่ าหนด หากจ าเป็นต้องมารับช้ากว่าเวลาปกติ ผู้ปกครองต้องโทรแจ้งให้เนอสเซอร่ีทราบ
,หากมารับช้าหลงั 16.00 น.  ทางเนอสเซอร่ีคิดค่าบริการ ช่ัวโมงละ  100 บาท เศษของช่ัวโมงคิดเป็น 1 ช่ัวโมง 
** 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ค่าเลีย้งดูการช าระค่าเลีย้งดู (เฉพาะเด็กเตรียมอนุบาล อายุ 2 ขวบ  - 3 ขวบ) 

         Nursery Fee (only children are prepared to kindergarten 2 year and 3 year olds. 
 

ค่ำแรกเขำ้ (จ่ำยคร้ังแรกคร้ังเดียว)      2,000   บาท  
            Nursery first fee 
 

ค่ำดูแลเด็กเดือนละ       5,000   บาท 
Nursery Fee (Monthly)                                                                                
การแต่งกาย  ( Dress code ) 

 แต่งเคร่ืองแบบเนอสเซอร่ีทุกวนัจนัทร์และวนัศุกร์ 

Mondays and Fridays  are school uniform days 
 แต่งกำยตำมสบำยในวนัองัคำร,พุธและพฤหสับดี 

Tuesday – Thursday are non-uniform days 
 หำ้มน ำของมีค่ำและของเล่นส่วนตวั ติดตวัเด็กมำ 

No toys and valuables (gold chains etc.)  
 

เคร่ืองใช้ประจ าตัวของเดก็ทีจ่ะต้องน ามาเนอสเซอร่ี  ( Nursery  Equipment ) 

 เส้ือผำ้ส ำหรับเปล่ียน  2-3  ชุด    Change  of  cloths  ( 2-3 set) 
 ของใชส่้วนตวั  Private equipment  ( face Towel, pampers etc.) 
 นมท่ีใชด่ื้มเป็นประจ ำทุกวนั   Milk   power and  bottle  (  if  required  by  the  child) 
 ยำท่ีตอ้งรับประทำน  (ถำ้มี)     Medication  and  instruction (  if required  ) 
 แปรงสีฟัน, ยำสีฟัน, แป้ง , ผำ้เช็ดตวั, ผำ้ห่ม     Tooth  brush , tooth, Power, Soap, Body tower and blanket 

วนัและเวลาเรียน Nursery Open Times 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลำ   08:00 – 15:30  

        Monday –Friday     08:00 – 15:30  
หยดุวนัเสำร์  วนัอำทิตย ์และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

        Closed on Saturday, Sundays and Thai Public Holidays 
 

**ขอความกรุณามารับเด็กในเวลาทีก่ าหนด หากจ าเป็นต้องมารับช้ากว่าเวลาปกติ ผู้ปกครองต้องโทรแจ้งให้เนอสเซอร่ีทราบ
,หากมารับช้าหลงั 16.00 น.  ทางเนอสเซอร่ีคิดค่าบริการ ช่ัวโมงละ  100 บาท เศษของช่ัวโมงคิดเป็น 1 ช่ัวโมง 
** 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 

 
 

 
 


