Our Service ( การบริการ/อัตราคาบริการ/ระเบียบการ/คําแนะนํา)

เริ่มใช 1 เม.ย. 2562

ชวงเวลาฝาก 06.30-18.30 น. จันทร-ศุกร (12 ชั่วโมง/วัน)
 รายเดือน : อายุ 2 เดือน – 1 ป 2 เดือน
6,000 บาท (ครู 1:3 เด็ก)
 รายเดือน : อายุ >1.2 ป – 4 ป
5,000 บาท (ครู 1:6 เด็ก)
 รายเดือน : อายุ >4 ป - 6 ป
4,500 บาท (ครู 1:10 เด็ก)
 คาซักรีด-ผาเปอน-เสื้อผา+เครื่องนอน
400 บาท/เดือน (ภาคบังคับ)
 คาฝากปดเทอม Summer (ภาคฤดูรอน)
8,500 บาท (วันปดเทอม- วันเปดเทอม/2.1/2 เดือน)
 คาธรรมเนียมแรกเขารายป 3,000 บาท
ไมรวมในคาบริการฝากเลี้ยง(ภาคฤดูรอน)
 คาซักผาเปอน 800 บาท
 ฝากปดเทอมระหวางป(ปดเทอมเล็ก เด็กอนุบาล) รับอายุตั้งแต 3 ขวบขึน้ ไป)
 หากประสงคจะฝากแบบรายวัน
อัตรา 450 บาท/วัน
 หากประสงคจะฝากรายเดือน
อัตรา 4,500 บาท/เดือน
(ทั้งรายวันและรายเดือน ของการฝากปดเทอมเล็ก ตุลาคม ตองชําระคาแรกเขา 3,000 บาทดวยเชนกัน)
 อัตราฝากรายวัน (เด็กฝากรายวันทุกคน ---ตองชําระคาแรกเขารายปไวกอน ถึงจะรับฝากรายวันได)
 อัตราคาบริการเด็กอายุ <1 ขวบ (อายุไมเกิน 1 ขวบ)
1.วันเสาร วันละ 500 บาท
2.วันอาทิตย วันละ 600 บาท
3.วันนักขัตฤกษ วันละ 650 บาท
4.วันทําการ(จันทร-ศุกร) วันละ 500 บาท
 อัตราคาบริการเด็กอายุ >1 ขวบ(อายุมากกวา 1 ขวบ)
1.วันเสาร วันละ 450 บาท
2.วันอาทิตย วันละ 500 บาท
3.วันนักขัตฤกษ วันละ 550 บาท
4.วันทําการ(จันทร-ศุกร) วันละ 450 บาท
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อัตราคาบริการแบบอื่นๆ
• คาธรรมเนียมแรกเขารายป (ชําระทุกประเภทของบริการฝากเลี้ยง) :
3,000 บาท/ป
• เด็กพิเศษ (พัฒนาการชา/ออทิสติก/พิการ/ความผิดปกติทางสมอง :
คิดอัตราคาบริการ 6,000+อัตราประเมิน
• คาบริการดูแลหลังเลิกเรียนเวลา ( 15.30-19.00 จ-ศ)
:
3,000 บาท/เดือน (เหมาจาย)
o ไดรับอาหาร 1 มื้อ +อาบน้ํา+สอนทําการบาน +สอนทบทวน:
จันทร-ศุกร
• ฝากรายสัปดาห อายุ > 1 ขวบ (จ-ส)
:
2,500 บาท/ สัปดาห(จันทร-เสาร)
• ฝากรายสัปดาห อายุ < 1 ขวบ (จ-ส)
:
3,000 บาท/ สัปดาห(จันทร-เสาร)
• ฝากรายชั่วโมง /ฝากเกินเวลา 18.30 น.
75
บาท/ชั่วโมง(รับเฉพาะเด็กประจํา)
• ฝากรายชั่วโมง /ฝากกอนเวลา 06.30 น.
120 บาท/ชั่วโมง(รับเฉพาะเด็กประจํา)
• ชําระรายเทอม (จายครั้งเดียว 5 เดือน)
ลด 15 % + ลดคาแรกเขารายป 50 %
o ทุกแบบตองชําระคาแรกเขาไว ตามเหตุผลตามหมายเหตุชี้แจง
สวัสดิการ/สิ่งที่จะไดรับ
• อาหารหลัก 3 มื้อ + อาหารเสริม 1 มื้อ (รวมอาหารทัง้ หมด 4 มื้อ)
• มีสนามเด็กเลน บอน้ํา + บอทราย + วิ่งเลน
• มีระบบกลอง CCTV ดูลูกผาน Internet www.bbbnursery.com ได
(เด็กฝากที่ชําระคาแรกเขารายปไว จะไดรบั สิทธิการดูลูกผาน CCTV Online )
• ประกันอุบัติเหตุ รายปจาก(AIA)
• ฝากหลังเลิกเรียน มีสอนการบาน + อาหารเย็น +อาบน้ํา (เด็กอนุบาลฝากหลังเลิกเรียน)
• สัดสวนครู : เด็ก เปนไปตามกฎหมายกําหนด
• มีพยาบาลตรวจสุขภาพเด็กทุก 3 เดือน
• เนิรสเซอรี่มีระบบการทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อทุกวัน + ฆาเชื้อดวยแสง UV.
• มีหองแยกเด็กปวย ออกจากเด็กสุขภาพดี
• มีกิจกรรมเสริมพัฒนาการในแตละวัย
หมายเหตุชี้แจง : เหตุผลการชําระคาธรรมเนียมแรกเขารายป
• คาธรรมเนียมแรกเขารายป ชําระทุกป
• สมัครครั้งแรก คาแรกเขารายป 3,000 บาท/ป
(เพื่อจัดหาเครือ่ งนอน+ประกันอุบัติเหตุ +คาธรรมเนียมดูกลอง CCTV Online )
• คาซักรีด-ผาเปอน+เครื่องนอน : เพื่อปองกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
(ปสสาวะ/อุจจาระ/อาเจียน/คราบสกปรก)
อัตรา 400 บาท/เดือน
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เงื่อนไขการใหบริการ :
1. ผูปกครอง ชําระคาบริการไมเกินวันที่ 5 ของทุกเดือน (ชําระชาคาปรับ วันละ 100 บาท)
2. เงื่อนไขบริการทุกประเภท ที่ไดตกลงใชบริการ และชําระเงินไวแลวในรอบเดือนนัน้ สงวนสิทธิ์ไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ในภายหลังไดทุกกรณี (หากจะประสงคเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการฝากแบบใหม ตองทําตกลงใหมในรอบการใหบริการ
ของเดือนถัดไป)
3. คาบริการฝากเลี้ยงทุกประเภท ที่ไดชําระไวแลวเปนอัตราเหมาจาย สงวนสิทธิ์ไมสามารถขอคืนหรือเรียกรองคืนใน
ภายหลังไดทุกกรณี
4. การมารับนักเรียนกลับลาชาเกิน 18.30 น. ถือวาเวลาฝากเกินนับเปน 1 ชั่วโมง ผูปกครองตองชําระคาบริการฝาก
ลวงเวลาสวนที่เกิน คิดเปนชั่วโมงละ 75 บาท ในรอบบิลถัดไป
5. สถานรับเลี้ยงเด็กฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมชดเชยเวลาฝากเลีย้ ง/สอนให ในกรณีของเวลาวันที่ขาด หยุด ลา ไป เพราะคาบริการ
ถือวาเปนอัตราเหมาจาย ผูปกครองตองรักษาสิทธิของทานเอง
6. การหยุดเรียน ขาดเรียน มาสาย ไมเปนเหตุผลใหผูปกครองมาขอลดอัตราคาบริการในภายหลัง, หรือขอเปลี่ยนแปลง
รูปแบบเงื่อนไข, หรือมาขอชดเชยเพิ่มเติมในเดือนถัดไปได เพราะถือเปนอัตราเหมาจาย ผูปกครองตองรักษาสิทธิของ
ตัวทานและบุตรหลานเอง ในเดือนนั้น
7. การฝกสอน และเลี้ยงดูเด็กในสถานรับเลี้ยง บอสสบุนจะปฎิบัติตามหลักวิชาการ “หลักการดูแลเด็กเล็ก”จึงอาจจะ
เหมือนหรือไมเหมือน กับหลักความเชื่อของผูปกครองนักเรียน , บอสสบุน ขอสงวนสิทธิ์ไมเปลี่ยนแปลงวิธกี าร
ฝกสอนออกนอกจากหลักสูตรของสถานรับเลี้ยง ตามความตองการของผูปกครองนักเรียน

เนิรสฯไมทําโทษเด็กดวยวิธีการตี
สิ่งที่ผูปกครองตองจัดเตรียมมาในวันแรก
1. ใบสมัคร+รายละเอียดของลูก

เด็กทําผิดใชวิธกี ารใหเหตุผล บอกสอน หรือเงื่อนไขปรับพฤติกรรม

2. สําเนาสูติบัตรลูก+รูปถาย 1 ชุด
3. สําเนาบัตรประชาชน พอ และแม อยางละ 1 ชุด
4. รูปถาย พอ แม ลูก ขนาด 4 x 6 นิ้ว
5. เอกสารยืนยัน ผูมีสิทธิมารับ-มาสงได (นอกเหนือจากพอ-แม)
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อุปกรณประกอบการชงนม / เครื่องนุงหม
1. นมผง หรือนมแมแชเย็น และรายละเอียดวิธีการชงนม
2. ขวดนม / บรรจุน้ําสะอาดตมสุก 2 – 5 ขวด
3. ผาออม/ผาออมสําเร็จรูป (แพมเพิรต) กรณีเด็กเล็ก อายุต่ํากวา 1 ป
4. ชุดเสื้อ-ผาสําหรับเปลี่ยน 2 – 3 ชุด/วัน
5. ยาประจําตัว ( ถามี )
อุปกรณเครื่องอาบน้ํา (จัดชุดนํามาไวทเี่ นิรส เซอรี่สําหรับใชไดนาน 2 - 4 สัปดาห)
1. สบูเหลว (สําหรับเด็ก)
2. แชมพู (สําหรับเด็ก)
3. ผาเช็ดตัว 1 – 2 ผืน/สัปดาห
4. ยาสีฟน และแปรงสีฟน(สําหรับเด็ก)
5. ครีม หรือน้ํามันทาผิวเด็ก (สําหรับเด็ก)
ของตองหาม
1. ของเลนที่เลียนแบบอาวุธ ทุกชนิด
2. ของมีคา สรอย แหวน นาฬิกา เหรียญ

4.ขนมขบเคี้ยว หมากฝรั่ง ลูกอม
5.เครื่องดื่ม บรรจุขวดแกว

3. เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด/ของเลนอิเลคทรอนิคส
คําแนะนํา เพื่อใหลูกเติบโตอยางมีคุณภาพ
1. ไมควรลูกที่อายุตั้งแต แรกเกิด – 6 ขวบ : ดูทีวี เลนโทรศัพทมือถือ ไอแพด หรือ ดูนิทานใน VCD ที่เปนภาพเคลื่อนไหวทุก
ประเภท นานเกิน 1 ชม./สัปดาห เนื่องจากภาพเคลื่อนไหว จะไประงับการสรางสารสื่อประสาทในสมองเด็ก ทําใหเด็กพูดไดชา
พัฒนาการชา สมาธิสั้น กาวราว และสายตา ดวงตา จอตาอักเสบ หรือกลายเปนเด็กอวน
2. ไมควรใหเด็กเขาสูระบบการศึกษาภาค อนุบาล กอนวัยอันควร เนื่องจากการเจริญเติบโตของรางกาย ระบบประสาท กลามเนื้อ
มือ ยังไมพรอมสําหรับการไปจับดินสอ หรือสมาธิยังไมพรอมสําหรับการเรียนในระบบ จะสงผลเสียมากกวาผลดี การเขา
เรียนกอนวัยอันควร เด็กจะเครียด และตอตานการเรียนในภายหลังได ( วัยที่เหมาะสมที่สุดสําหรับระดับอนุบาล 1 คือ 3.5 –
4.5 ขวบ)
3. เด็กที่เขาเรียนกอน(วัยอันควร) ไมไดทําใหเรียนรู หรือฉลาด หรือเกงกวาเด็กที่เขาเรียนภายหลัง(ที่เปนไปตามวัยที่เหมาะสม)
4. เด็กที่มีปญหาตามขอ1 สถานรับเลี้ยงจะทําการแกไขให ระยะเวลาอยางเร็วที่จะแกไขไดคือ 6 เดือน – 1 ป
5. ไมแนะนําใหฝากแบบรายวันบอยๆ เนื่องจากเด็กจะปรับตัวไมได ซึง่ อาจทําใหเด็กเครียด และเสียสุขภาพจิต
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หลักการเลีย้ งดูแลเด็กของสถานรับเลี้ยงเด็กฯ

1.ปรัชญา : “พัฒนาการเดน เนนกิจกรรมเสริม เพิ่มทักษะการเรียนรู เชิดชูสถาบันครอบครัว”
2.พันธกิจ : จะดูแลเด็กใหมีความสุข สนุกอยางมีความรู ควบคูกับความปลอดภัย และจัดกิจกรรมเสริมสราง
พัฒนาการตามวัย มอบใหกับเด็กทุกคน.
3.วิสัยทัศน : มุงสูการเปนสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานศูนยดูแลเด็กเล็กแหงชาติ ภายในป
พ.ศ.2559 และไดรับไววางใจจากผูปกครองเด็กๆ เปน 1 ใน 10 อันดับแรกของสถานรับเลี้ยงเด็ก
ทั้งหมด ในพืน้ ที่ จ.กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ความเขาใจสําหรับผูปกครอง
• อุบัติเหตุรุนแรงที่ไดปองกันไวแลว (ปลอดภัย 100 %)
1.ตกจากที่สูง
2.ไฟฟาดูด / ชอต
3.น้ํารอนลวก
4.ดื่มกินสารเคมี
เนิรสฯ ไดปองกันไวใหแลว
5.กลืนวัตถุเขา ติดหลอดลม
6.ของมีคม มีดบาด ตะปูทิ่ม
7.รถชน
8.จมน้ํา
• อุบัติเหตุไมรนุ แรงที่อาจเกิดขึ้นได (ปองกันไดไม 100 % แตพยายามควบคุมใหเกิดนอยที่สุด)
1.ลม ถลอก รอยขีดขวน
2.วิ่งชนกัน ปากแตก หัวปูด
3.กัดกัน ขวนกัน

มีโอกาสเกิดขึ้นไดบาง

4.ช้ํา ฟกช้ํา กัดกัน
5.ยุงกัด มดแมลงกัด
• สิ่งที่อาจปองกันไดนอย/หรือไมได : การเจ็บปวย ไมสบาย ของลูกระหวางฝากเลี้ยง
o เด็กวัย 1 – 4 ขวบ ภูมิคุมกันโรคยังมีนอย และรางกายอยูในชวงเวลาที่กําลังเรียนรูก ารสรางภูมิคุมกันของตัวเอง
ขึ้นมา จึงมีโอกาสติดเชื้อไดงาย และไมสบายไดบอย ลูกอาจไมสบายเปนๆหายๆ ไประยะหนึ่ง จนรางกาย
ลูกมีภูมิสรางขึ้นไดเองอยางมากเพียงพอ ลูกก็จะเจ็บปวยไมสบายนอยลง
o พอ แม ผูปกครอง ควรรีบนําลูกพบแพทยทันที ที่ลูกไมสบาย หรือมีไข จะทําใหลูกหายปวยไดเร็ว ลดภาวะ
อาการแทรกซอนตางๆ ที่จะตามมา
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มิตกิ ารเรียนรู







รูจักตนเอง รูจักชื่อ
เรียนรูสงิ่ แวดลอม คนใกลชิด มารยาทไทย
อวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย
รูจักสีสัน
รูจักการเปรียบเทียบ เชน สูง-ต่ํา นอย-มาก อวน-ผอม ใหญ เล็กฯ
รูจักรูปทรงตางๆ เชน วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ฯ

มิติฝกการรูจักชวยเหลือตนเอง





ใสเสื้อ-ผา รองเทา เองได
รับประทานอาหารเองได
บอกความตองการของตนเองได เชน ปวดฉี่-ถาย
บอกสื่อสารได

มิติฝกมีสวนรวม






ชวยรดน้าํ ตนไม
ชวยตากผา
ชวยทําความสะอาด
ชวยเก็บของเลน
ชวยเก็บที่นอน สมุด หนังสือ

มิติฝกการกลาแสดงออก-ความมั่นใจ -มารยาท
•
•
•

รองเพลง – เตนรํา – พูดคุย
เลนเกมส
ยกมือไหว กลาวคําสวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ
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มิติการพัฒนาสมาธิ-ความคิดสรางสรรค-ประสบการณ
 การปนดินน้ํามัน
 การวาดรูป-ระบายสี ตัวตอ-จิ๊กซอว
 ปนแปงโดว
 รอยเชือก
 ตอบล็อก
 เลานิทาน/ฟงนิทาน
 ชมธรรมชาติ เรียนรูสตั วโลก ตนไม
 ทําขนม
 การกรอกน้ํา-กรอกทราย-รอยเชือก
มิติฝกพัฒนาการทางรางกาย-กลามเนื้อ
 การลากเสนปะ
 การวิ่ง –ชมสวน
 การกระโดด
 การปนปาย
 การเลนโยนบอล
 การวาดภาพ-ระบายสี
 การกรอกน้ํา-กรอกทราย-รอยเชือก
 การหยิบ จับ ถือ
 การออกกําลังกาย – เลนอิสระ
มิติฝกการรูระเบียบวินัย







เวลากิน
เวลานอน
เวลาเลน
เวลาเรียน
รูจักรอ ตอแถว
กิจวัตรประจําวัน เชน อาบน้ํา สระผม ลางมือ แปรงฟนฯ
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สิ่งที่ผูปกครองควรรู และทําความเขาใจไวกอนฝากลูก (1-3 เดือนแรก ชวงเวลาของการปรับตัว)
(1).ชวงฝากเลี้ยงเดือนแรก ลูกจะรองไหอยูประมาณ 2-4 สัปดาหแรก (ตกใจ กลัวถูกทิ้ง พอแมตองใจแข็ง)
(2).ลูกจะปรับตัวได ตั้งแตเดือนที่ 2-3 เปนตนไป(เริ่มกลาทํากิจกรรมกับเพื่อน)
(3).การเรียนการสอน-เนนสงเสริมพัฒนาการตามวัย เตรียมความพรอมใหกับเด็ก (ไมนั่งเรียน-เขียนแบบอนุบาล)
(4).ลูกอาจปวย-ไมสบายไดบอย หลังอายุ 1 ขวบไป-4ขวบ (เพราะภูมิตา นทานลูกยังต่าํ ติดเชื้อไดงาย)
(5).การฝากเลี้ยง จะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น หลังจากผาน 6 เดือนแรก (ลูกเกงกวาที่คณ
ุ คิด)
(6).สถานรับเลี้ยงฯ ไดปองกันอุบัติเหตุ ทีอ่ าจเปนอันตรายรายแรงไวหมดแลว เชน ไฟฟาดูด ตกจากที่สูง น้ํารอนลวก
รถชน ดื่มสารเคมี ของติดคอฯ แต...!! มีการบาดเจ็บไมรายแรงบางอยาง ที่อาจปองกันไดไม 100% เชน ลมถลอกจาก
การวิ่งเลน,ขวนกัน,กัดกัน,ยุงกัด,มดกัด หรือเด็กทะเลาะแยงของเลนกัน.
(7).การฝากเลีย้ ง จะเห็นพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้น ควรตองฝากตอเนือ่ งกันอยางนอย 6 เดือนขึน้ ไป
(8).เด็กชวงวัยแรกเกิด – 2 ขวบ พฤติกรรมจะมีการเปลีย่ นแปลงอยูตลอดตามอายุ และการรับรูที่มากขึ้น...จึงไมสามารถ
นําเอาลักษณะใด หรือพฤติกรรมใด มาอางอิงวานี่คือลักษณะนิสัยถาวรของลูกในชวงนี้ได
(9). สถานรับเลี้ยงฯ จะไมอนุญาตใหผูปกครอง เขาสังเกตการณ /แทรกแซงการสอน /หรือกําหนดรูปแบบการเลี้ยงลูก
ของตนเองใหแตกตางจากหลักสูตรของสถานรับเลี้ยงฯ หรือแตกตางพิเศษจากเด็กคนอื่น
- ผูปกครองควรเตรียมนมโดยการแบงนมในกลองชองแบงนมมาจากบานใหพรอมผสม
และเตรียมขวดนมใสน้ํามาใหคุณครู ตามปริมาณการดืม่ นมของลูกในแตละวัน
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