เรียนแล้วได้ อะไร
ေက ်ာင္းမွရရွန
်ိ ်ိင
ု မ
္ ည့္အက း်ိ မ ်ား

อ่านออก เขียนได้ทางานได้
ไม่ถูกหลอก
ကေလးမ ်ား ထု်ိငး္ စက်ား၊ထု်ိငး္ စ်ာ ေရးတတ္
ဖတ္တတ္ျပး လ်ိမလ
္ ည္ လွည့ဖ
္ ်ားျခင္းမွကင္းေဝးျခင္း

อายุ ?

สิ่ งที่โรงเรียนช่ วยเหลือ

အသက္

ထု်ိင္းအစု်ိးရမွရရွႏ
်ိ ု်ိင္ေသ်ာ အကူအညမ ်ား

· เด็ก 3 ขวบ เข้ าเรี ยนในศูนย์เด็กเล็ก
၃ႏွစ္ျပည့္ ကေလးငယ္မ ်ား-ကေလးထ်ိန္းေက ်ာင္းတြင္ အပ္ႏွုံႏ်ိုင္သည္။

· เด็ก 4 ขวบ เข้ าเรี ยนในอนุบาล

· ชุดนักเรี ยน 1 ชุด
ေက ်ာင္းဝတ္စုုံ တစ္စုံု

၄ႏွစ္ျပည့္ ကေလးငယ္မ ်ား - သူငယ္တန္းတြင္အပ္ႏွုံႏု်ိင္သည္။

· เด็กอายุ 6 ขวบ ทุกคนต้อง เข้ าเรี ยน ป. 1
၆ႏွစ္ျပည့္ ကေလးမ ်ား- ပထမတန္းတြင္ အပ္ႏွုံႏု်ိင္သည္။

· สมุด หนังสือ และเครื่ องเขียนต่างๆ
ေက ်ာင္းသုုံးပုုံႏွ်ိပ္စ်ာအုပ္၊ ဗလ်ာစ်ာအုပ္ႏွင့္ စ်ာေရး က်ိရ်ိယ်ာ မ ်ား

· อาหารกลางวัน และ นม
ေန႕လည္စ်ာ ႏွင့္ ႏု်ိ႕ဗူး

เตรียมเอกสารสมัครเรียน?
ေက ်ာင္းေလွ ်ာက္ရန္ျပင္ဆင္ရမည့္စ်ာရြတစ
္ ်ာတမ္းမ ်ား

ค่ าใช้ จ่ายทีผ่ ้ ูปกครองต้ องเตรียม ?
အုပထ
္ န
်ိ း္ သူမ ်ားမွ ျပင္ဆင္ရမည့္အရ်ာမ ်ား

1 ใบเกิดเด็ก ทะเบียนบ้ าน และรูปถ่ายของเด็ก

· ชุดเครื่ องแบบอื่นๆ เช่น รองเท้ า ชุดกีฬาและ ชุดลูกเสือ

ကေလး၏ ေမြးစ်ာရင္း၊ အ်ိမ္ေထ်ာင္စုစ်ာရင္း ႏွင့္ ဓ်ာတ္ပုုံ၊၊

ဖ်ိနပ္၊ေျခစြပ္၊အ်ားကစ်ားဝတ္စုုံ ႏွင့္ အျခ်ားေက ်ာင္းဝတ္စုုံမ ်ား၊၊

2 บัตรประชาชน และทะเบียนบ้ านของผู้ปกครอง

· ค่ารถไป-กลับ โรงเรี ยน (เฉพาะนักเรี ยนที่บ้านอยู่ไกล)

အုပ္ထ်ိန္းသူမွတ္ပုုံတင္ ႏွင့္ အ်ိမ္ေထ်ာင္စုစ်ာရင္း

ေက ်ာင္းၾက ်ိ ပု်ိ႕ ခ (လ်ိုအပ္သည့္ကေလးမ ်ားအတြက္)

3 ถ้ าไม่มี 1 และ 2 ให้ ใช้ ใบ 89/1 และเอกสารอื่นๆที่หน่วยงานราชการออกให้

· ที่นอนและของใช้ (เฉพาะศูนย์เด็กเล็ก และชันอนุ
้ บาล)

အခ က္ (၁) ႏွင့္ (၂) မရွ်ိပါကထ်ိုင္းအစ်ိုးရမွထုတ္ေပးေသ်ာစ်ာရြက္စ်ာတမ္းမ ်ား က်ို ယူေဆ်ာင္လ်ာပါ၊၊

မူၾက်ိ ႏွင့္ သူငယ္တန္းကေလးမ ်ား အတြက္ လ်ိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ ်ား (ေမြ႕႐်ာ၊

4 ถ้ าเด็กไม่มีเอกสารอะไรเลยก็เรี ยนได้ ขอให้ ติดต่อมูลนิธิวนั สกาย

ေခါင္းအုုံး၊ သုံုးေဆ်ာင္ရန္ပစၥည္းမ ်ား)

စ်ာရြက္စ်ာတမ္း မရွ်ိေသ်ာကေလးငယ္မ ်ားအတြက္ ဝမ္းစကု်ိင္းေဖါင္ေဒးရွငး္ က်ိုဆက္သြယ္ႏု်ိင္သည္၊၊

เด็กทุกคนในประเทศไทย ต้องได้เรี ยน
ค่าใช้จ่ายไม่มากอย่างที่คิด
ထု်ိငး္ ႏု်ိငင
္ တ
ုံ င
ြ ္ ေနထု်ိငသ
္ ည့္ ကေလးမ ်ား ပည်ာသင္ၾက်ားပု်ိငခ
္ င
ြ ့္ ရွသ
်ိ ည္။
သက္သ်ာေသ်ာေက ်ာင္းစရ်ိတျ္ ဖင့္ ပည်ာသင္ၾက်ားႏု်ိငသ
္ ည္။

เปิ ดเทอม ๑๖ พ.ค. ของทุกปี
ร ับสมัครนักเรียนใหม่ มีนาคม พฤษภาคม
ႏွစ္စဥ္ ေက ်ာင္းဖြင့ခ
္ ်ိန္ - ကဆုနလ
္ ၁၉ ရက္ေန႕
ေက ်ာင္းသူ/သ်ား အသစ္မ ်ား တေပါင္းလမွ စၿပး
ကဆုနလ
္ အထ်ိေလ ွ်ာက္ထ်ားႏု်ိင္သည္

ถ้าย้ายที่อยู่ ต้องแจ้งโรงเรี ยนเดิมเพื่อทาเรื่ องย้ายไปโรงเรี ยนใหม่ใกล้บา้ น เด็กยังได้เรี ยนต่อชั้นเดิม ไม่ตอ้ งเริ่ มใหม่
အုပထ
္ န
်ိ း္ သူမ ်ား ေနရ်ာေျပ်ာင္းေရႊ ့ရမည္ဆ်ိလ
ု င
ွ ္ ေက ်ာင္းသု်ိ႕အရင္ဥးစြ်ာအေၾက်ာင္းၾက်ားရမည္ အဘယ့္ေၾက်ာင့္ဆေ
်ို သ်ာ္ မ်ိမတ
်ိ ်ိ႕၏
ု ကေလးမ ်ားရရွထ
်ိ ်ားေသ်ာ
အတန္းအတု်ိငး္ အ်ိမႏ
္ ွင့န
္ း ေသ်ာ ေက ်ာင္းတြင္ ဆက္လက္တက္ေရ်ာက္ႏု်ိငသ
္ ည္။

เรี ยนฟรี
รับสมัครเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม
โทร/ ဖုန္း 034-595344

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่

มูลนิธิวนั สกาย
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