Admissions Policy
นโยบายการรับสมัคร
1. บทนา
1.1
ผูป้ กครอง
(ครู ใหญ่และคณะผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนปั จจุบนั )
ของโรงเรี ยนลิตเติลเมาท์เท่นใช้กฎระเบียบในการรับเข้าเรี ยนอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกั
บทุกคนที่ตอ้ งการเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนี้
2 วัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์
2.1 เราเป็ นโรงเรี ยนที่ให้การต้อนรับเด็ก ๆ ในทุกด้านและความสามารถ

2.2 ใบสมัครทั้งหมดจะได้รับการพิจารณา
การคัดเลือกเด็กเพื่อเข้าเรี ยนจะให้โอกาสแก่ครอบครัวที่มีบุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยน
Little
Mountainอยูก่ ่อนแล้ว
และผูท้ ี่มีที่อยูถ่ าวรในปายเป็ นระยะเวลาหนึ่งปี หรื อมากกว่านั้นโรงเรี ยนลิตเติลเมาท์เทนเป็
นกลุ่มบ้านเรี ยนที่มีเอกลักษณ์และมีความหลากหลายสาหรับผูท้ ี่เรี ยก
ปายเป็ นบ้าน
ทางโรงเรี ยนไม่มีนโยบายรับเด็กซึ่ งพักอาศัยในปายในระยะเวลาสั้นหรื อเพียงบางช่วงของ
ปี
โรงเรี ยนลิตเติ้ลเมาท์เทนมีเป้ าหมายที่จะมีเด็กไทยและเด็กต่างชาติในอัตราส่ วนเด็กไทยร้อ
ยละ
70
และเด็กต่างชาติร้อยละ
30
แต่หากจาเป็ นจะมีการขยายอัตราส่ วนเพื่อความเหมาะสมแต่จะไม่เกินร้อยละ
60
ในส่ วนของเด็กสัญชาติไทย
2.3 ถ้าจานวนเด็กที่สมัครเข้าเรี ยนเกินกว่าจานวนที่มีอยู่ ผูส้ มัครเข้าเรี ยนอาจถูกปฏิเสธ
จานวนนักเรี ยนที่ลิตเติ้ลเมาท์เทนจะต้องสอดคล้องกับจานวนครู ในอัตราส่ วนครู
1
คนต่อนักเรี ยนไม่เกิน
8
คน

ขณะที่การจัดกลุ่มเรี ยนจะพิจารณาจากความต้องการด้านวิชาการและความสามารถของเด็
กมากกว่าใช้เกณฑ์อายุ การพิจารณาการจัดกลุ่มที่เหมาะสมจะอยูใ่ นดุลยพินิจของทีมครู
2.3 เด็กผูส้ มัครเรี ยนจะต้องสามารถเข้าห้องน้ าเองได้แล้ว
2.5
การวัดระดับความสามารถหรื อความต้องการพิเศษจะไม่ได้อยูใ่ นนโยบายการสมัครเรี ยน
แต่ทางทีมครู จะมีการพูดคุยกับผูป้ กครองเพื่อพิจารณาในส่ วนของความสามารถและสิ่ งที่เ
ด็กต้องการเรี ยนรู ้
2.6
ในกรณี ที่ผปู ้ กครองต้องการสมัครเรี ยนแต่
ณ
เทอมการศึกษานั้นจานวนนักเรี ยนเต็มแล้ว
ผูป้ กครองสามารถลงชื่อในรายชื่อผูส้ มัครเพื่อรอสัมภาษณ์
การลงชื่อในรายชื่อผูส้ มัครไม่ได้หมายความว่าเด็กคนนั้นจะได้เข้าเรี ยนในทันที
แต่เพื่อให้ทางทีมได้จดั เตรี ยมทั้งการเพิ่มจานวนครู
อาหาร
สถานที่ที่เหมาะสมกับจานวนนักเรี ยนใหม่
โดยผูส้ มัครจะได้รับการติดต่อตามลาดับที่ลงชื่อไว้ และตามกลุ่ม เช่นหาก ณ เวลาดังกล่าว
หากกลุ่มเรี ยนใดสามารถรับนักเรี ยนเพิ่มได้
ทางทีมครู จะติดต่อผูป้ กครองในรายชื่อผูส้ มัครเพื่อสัมภาษณ์
และทดลองเรี ยนตามกระบวนการรับเด็กต่อไป
2.7
เด็กสมัครจะรับการพิจารณาส่ วนหนึ่งภายใต้เงื่อนไขเรื่ องเวลา
แต่
หากเด็กต้องการเข้าโรงเรี ยน Little Mountain ในระยะเวลาเรี ยนน้อยกว่า 100 วัน
(หนึ่งเทอมการศึกษา)
ต้องจ่ายค่าเล่าเรี ยนเต็มจานวนระยะเวลา
36,000
บาท
(เงื่อนไขการชาระเงินตามที่กาหนดไว้ดา้ นล่าง)
2.7
ครอบครัวที่ตอ้ งการเพิ่มเด็กในรายชื่อเพื่อเข้าเรี ยนในระดับอนุบาลในปี การศึกษาต่อไป
ผูส้ มัครตามรายชื่อจะถูกติดต่อกลับไปตามลาดับก่อนหลังขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมของกลุ่มตา
มรายละเอียดด้านล่าง

3 การสมัครเข้าเรี ยน
3.1
เนื่องด้วยโรงเรี ยนของเราเป็ นกลุ่มบ้านเรี ยน
ข้อกาหนดการรับเข้าเรี ยนจะเป็ นไปตามข้อตกลงร่ วมของกลุ่มผูบ้ ริ หารซึ่ งเป็ นตัวแทนของ
ผูป้ กครองของโรงเรี ยน
(ผูบ้ ริ หารคือตัวแทนของกลุ่มรับผิดชอบในงานส่ วนต่างๆของโรงเรี ยน
รายละเอียดการแบ่งงานด้านล่าง)
3.2
ลิตเติล้ เมาน์เทนเป็ นโรงเรี ยนกลุ่มบ้านเรี ยน
และให้การศึกษาแก่เด็กให้แก่ครอบครัวที่อยูถ่ าวร
3.3
ที่
Little
Mountain
เราต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมัน่ คงและมีความสุ ขสาหรับเด็ก
ๆ
ในการเรี ยนรู ้ ดังนั้นเราจะไม่พิจารณาการสมัครของครอบครัวที่จะอยูใ่ นปายในระยะสั้น
(น้อยกว่า
1
เทอม)
อย่างไรก็ตามอาจได้รับการพิจารณาจากทีมครู และคณะผูบ้ ริ หารหากทางโรงเรี ยนมีความพ
ร้อม
3.4 เด็กอาจเริ่ มเรี ยนที่โรงเรี ยนในวัยใดก็ได้ แต่เด็กๆควรเริ่ มเมื่อโรงเรี ยนเปิ ดเทอม
แต่หากในกรณี อื่นๆอาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริ หารและครู ผสู ้ อนซึ่งเด็กอาจไ
ด้รับอนุญาตให้เข้าร่ วมเข้าเรี ยนได้
4 ค่าใช้จ่ายและการชาระเงิน
4.1 ค่าเล่าเรี ยนปัจจุบนั สาหรับโรงเรี ยน Little Mountain คือ 36,000 บาทต่อเทอม
ปี การศึกษาประกอบด้วย 2 เทอมโดยแต่ละเทอมมี 100 วัน
4.2 ผูป้ กครองทุกคนที่เข้าเรี ยนใน Little Mountain จะต้องจ่ายเงินมัดจา 10,000
บาทเพื่อสารองที่นงั่ สาหรับเด็ก โดยทัว่ ไปการชาระเงินนี้จะต้องใช้เวลาประมาณ 1
เดือนก่อนหมดเทอมการศึกษานั้นๆ

หากไม่มีการจ่ายเงินมัดจานี้ทางโรงเรี ยนจะไม่สามารถรับประกันได้วา่ จะมีที่สาหรับเทอม
ต่อไป
เงินมัดจานี้ไม่สามารถคืนเงินได้เนื่องจากเงินจานวนนี้ใช้ในการพัฒนาสถานที่โรงเรี ยน
การจ้างครู และบุคลากร ให้เหมาะกับจานวนเด็กที่ลงชื่อไว้ในเทอมต่อไป
4.3
สาหรับเด็กที่เข้าร่ วมโรงเรี ยนใหม่จะต้องชาระเงินมัดจาคืนจานวน
10,000
บาทเมื่อได้รับการยืนยัน
หลังจากการทดลองผ่านไปแล้ว
ค่าธรรมเนียมที่เหลือจะต้องชาระดังนี้:
a)
สาหรับเด็กที่จะเข้าเรี ยนจะต้องจ่ายค่าเทอมทั้งหมดภายในสองสัปดาห์หลังจากจ่ายค่าพัฒน
าโรงเรี ยน
b)
สาหรับเด็กที่เข้าร่ วมทันทีคือระยะกลาง;
ต้องชาระเงินเต็มจานวนทันที
อย่างไรก็ตามสามารถผ่อนผันเป็ นภายในหนึ่งอาทิตย์ได้ตามความเหมาะสมแต่ไม่เกินระยะ
เวลาหนึ่งอาทิตย์
ในทั้งสองกรณี ขา้ งต้นเงินที่จ่ายจะไม่สามารถคืนเงินได้
4.4
ในกรณี ที่พี่หรื อน้องของเด็กที่เรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนอยูก่ ่อนแล้วเข้าเรี ยนตามมาในภายหลัง
เด็กที่เข้ามาใหม่จะต้องจ่ายค่าพัฒนาโรงเรี ยนเป็ นเงิน
10
000บาท
หากเด็กคนดังกล่าวเข้าร่ วมเรี ยนกับทางโรงเรี ยนเกินสามภาคการศึกษา
เงินในส่ วนนี้จะสามารถได้คืนเมื่อเด็กออกจากโรงเรี ยนทั้งการออกระหว่างปี การศึกษาหรื
อเมื่อจบชั้นการศึกษา
แต่หากเด็กเข้าร่ วมการเรี ยนการสอนกับทางโรงเรี ยนน้อยกว่าสามภาคการศึกษาทางโรงเรี ย
นจะไม่คืนเงินพัฒนาโรงเรี ยนนี้
4.5 กาหนดการจ่ายค่าเทอม
เงินมัดจาสาหรับภาคการศึกษาต่อไปจะต้องจ่ายก่อนโรงเรี ยนปิ ดเทอมภาคเรี ยนปัจจุบนั อย่
างน้อยสองสัปดาห์
(ไม่สามารถเรี ยกคืนได้)
หากไม่มีการจ่ายเงินมัดจาในส่ วนนี้ทางโรงเรี ยนไม่สามารถยืนยันสาหรับภาคเรี ยนต่อไปข
องเด็กคนดังกล่าว ในเทอมต่อไปค่าเทอมที่เหลือ 26 000 จะจ่ายในต้นเทอมถัดไป
หากผูป้ กครองท่านใดต้องการจ่ายค่าเทอมเป็ นงวดๆ
ต้องมีการแจ้งให้หวั หน้าครู ทราบก่อนเปิ ดเทอม

การแบ่งจ่าย
ครั้งที่หนึ่ง 13000 จ่ายทันทีที่เปิ ดเทอมหรื อไม่เกินวันที่ 25 นับจากวันเปิ ดภาคเรี ยน (ภายใน
5สัปดาห์แรก)
ครั้งที่สอง 13 000 จ่ายไม่เกินวันที่ 35 นับจากวันเปิ ดภาคเรี ยน
การจ่ายเงินรู ปแบบนี้เพื่อทาให้แน่ใจได้วา่ จะมีการชาระเงินเต็มจานวนในระยะเวลาภายใน
60 วันหรื อ 12 สัปดาห์นบั จากเริ่ มต้นเทอม
ผูป้ กครองที่ประสงค์จะชาระเงินนอกเหนือจากข้อกาหนดเหล่านี้
ต้องมีการเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตกลงร่ วมกันกับครู ผรู ้ ับผิดชอบและคณะกรรมการโรง
เรี ยน
ในกรณี น้ ีผปู ้ กครองจะถูกขอให้เซ็นข้อตกลงเกี่ยวกับการจ่ายค่าเล่าเรี ยน
ซึ่งในฐานะโรงเรี ยนที่ไม่หวังผลกาไร
ทางโรงเรี ยนจาเป็ นต้องพึ่งพาการชาระค่าธรรมเนียมอย่างรวดเร็ วเพื่อให้โรงเรี ยนสามารถ
ดาเนินงานต่อไปได้
หากการชาระเงินที่เกี่ยวข้องกับจานวนเงินดังกล่าวข้างต้นจะไม่ได้รับชาระภายในวันที่ที่ร
ะบุ ทางโรงเรี ยนจะทาตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
จะส่ งจดหมายถึงครอบครัวเพื่อเตือนให้ทราบว่าการชาระเงินล่าช้ากว่ากาหนดในวันที่ครบ
กาหนด
หากการชาระเงินไม่ได้เกิดขึ้นภายใน
2
สัปดาห์หลังจากจดหมายฉบับนี้จะมีการแจ้งเตือนครั้งสุ ดท้ายเพื่อให้มีการส่ งการชาระเงิน
ที่คา้ งและแจ้งให้ครอบครัวทราบว่าหากไม่ได้รับเงินในทันทีเด็กจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเ
รี ยนในโรงเรี ยนอีกจนกว่าการชาระเงินจะเสร็จสิ้ น
รายละเอียดวันที่ชาระเงิน
10,000 บาทครบกาหนดสองสัปดาห์ก่อนสิ้ นระยะเวลาก่อนหน้า (ไม่สามารถเรี ยกคืนได้)
ถัดไป 13,000 บาท (รวมเป็ นเงิน 26,000 บาท) ก่อนระยะเวลาเรี ยน 25 วัน

ถัดไป 13,000 บาท (รวม 36,000 บาทและค่าเทอมเต็มจานวน) ที่จะได้รับก่อน 60 วัน
4.6 กรณี เด็กไม่แสดงตนในวันเปิ ดเรี ยน - หากครอบครัวจ่ายเงิน 10,000
บาทเพื่อสารองที่นงั่ สาหรับบุตรหลานของตนในเทอมถัดไป
แต่เด็กปรากฏในวันแรกของวันเปิ ดเทอม ทางโรงเรี ยนจะติดต่อครอบครัวเพื่อสอบถาม
หากมีการยืนยันว่าเด็กจะเข้าเรี ยนผุป้ กครองต้องจ่ายค่าเทอมที่เหลือจานวน
26,000
บาททันทีหรื อเลือกระบบการชาระเงินตามที่ระบุขา้ งต้น หากไม่ชาระค่าเล่าเรี ยนใด ๆ
และเด็กยังคงไม่มาเรี ยน ที่ของเด็กคนดังกล่าวจะถูกเปิ ดให้แก่เด็กผูส้ มัครเรี ยนท่านอื่น
ในส่ วนเงินมัดจา 10,000 บาททางครอบครัวไม่สามารถเรี ยกคืนได้
5. อายุ
5.1 ช่วงอายุของเด็กที่เข้าเรี ยน Little Mountain ปัจจุบนั อยูท่ ี่ 3 - 9/10 ปี
ถ้าเด็กต้องการหรื อเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนี้นอกช่วงอายุเหล่านี้
ผูส้ มัครจะได้รับการพิจารณาโดยทีมครู
หากมีการพิจารณาว่าการเรี ยนรู ้ของเด็กคนดังกล่าวสามารถเรี ยนกับกลุ่มปัจจุบนั ได้
จะมีการเสนอไปยังคณะกรรมการโรงเรี ยน
การตัดสิ นใจจะพิจารณาจากผลกระทบต่อการศึกษา
และการดาเนินการเรี ยนการสอนที่มีต่อเด็กคนอื่น ๆ อยูท่ ี่โรงเรี ยนอยูเ่ ดิมก่อนแล้ว
เช่นเดียวกับความสามารถของโรงเรี ยนและครู ที่จะสามารถจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะส
มได้
6 การสมัคร
6.1
ครอบครัวและเด็กทุกคนจะกรอกใบสมัครและให้ขอ้ มูลในแบบฟอร์มการสมัครของโรงเรี
ยน
6.2
หากการสมัครเรี ยบร้อยแล้ว
ผูส้ มัครจะได้รับการติดต่อจากทางโรงเรี ยนให้มาทดลองเรี ยนเป็ นเวลา
2
วัน
(หรื อครึ่ งวันเป็ นเวลาสองวันในกรณี เด็กมีอายุต่ากว่า
5ปี )

การทดลองเรี ยนดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่าย
หากทีมครู และครอบครัวสรุ ปว่าการทดลองเรี ยนผ่าน
โกสามารถเริ่ มเรี ยนได้ทนั ที
ผูป้ กครองต้องจ่ายค่าเทอมในทันที ในกรณี ที่เด็กมีอายุต่ากว่า 5ปี จะมีการเริ่ มเรี ยนครึ่ งวัน
(8.30-12.45)
การเรี ยนครึ่ งวันจะดาเนินไปจนกระทัง่ ทางทีมครู และตัวเด็กเองพร้อมที่จะเข้าร่ วมการเรี ย
นการสอนเต็มวัน
การพิจารณาในส่ วนนี้จะเกิดขึ้นในอาทิตย์แรกของการเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน
(การเข้าเรี ยนครึ่ งวันไม่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนค่าเล่าเรี ยนแต่อย่างใด)
ถ้าเด็กมีอายุมากกว่า 5 ปี สามารถเริ่ มเรี ยนเต็มวันทันที
6.3
หากกระบวนการสมัครเข้าเรี ยนข้างต้นสมบูรณ์แล้ว
ผูป้ กครองของเด็กคนดังกล่าวจะขอเชิญเข้าร่ วมประชุมกับตัวแทนของกรรมการบริ หารเพื่
อชี้แจงเกี่ยวกับการดาเนินการของกลุ่มบ้านเรี ยน
ความสาคัญของการเข้าร่ วมกิจกรรมกับทางโรงเรี ยน
ผูป้ กครองทุกคนต้องเข้าร่ วมในทีมดูแลโรงเรี ยนทีมใดทีมหนึ่ง
(ทีมช่างดูแลโรงเรี ยน,ทีมครัว,ทีมการเงิน,ทีมการศึกษา,การระดมทุน)
6.4
นับจากเด็กเริ่ มเรี ยนไป
60
วันเป็ นช่วงระยะเวลาที่ท้ งั ครู และผูป้ กครองใช้พิจารณาว่าเด็กสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมการเ
รี ยนการสอน
หรื อได้รับประโยชน์จากการเรี ยนการสอนที่โรงเรี ยนหรื อไม่
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่เห็นว่าเด็กสมควรเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ผูป้ กครองสามารถนาเด็กออกได้โดยจะมีการคืนเงินที่ได้จ่ายมาแล้วตามจานวนที่หกั จานว
นวันที่เด็กเข้าเรี ยนออกแล้ว
6.5 โรงเรี ยน Little Mountain สงวนสิ ทธิที่จะยกเลิกการเข้าเรี ยนของเด็กที่ Little Mountain
ได้ตลอดเวลา
อย่างไรก็ตามการดาเนินการดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณี พิเศษเท่านั้นเช่นเด็กมีพฤติก
รรมที่เป็ นอันตรายต่อเด็กคนอื่น
ครู
เจ้าหน้าที่
หรื อทรัพย์สินของโรงเรี ยน
ในกรณี ดงั กล่าวจะมีการชี้แจงต่อครอบครัว
และคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายตามจานวนวันที่เข้าร่ วมการเรี ยนการสอนกับทางโรงเรี ยน
7. ทบทวน

7.1
นโยบายนี้จะได้รับการทบทวนเป็ นประจาทุกปี กับคณะกรรมการโรงเรี ยนลิตเติ้ลเม
าท์เทนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในโรงเรี ยนหรื อในท้อ
งถิ่น
ลงนาม:
วันที่:

