
2. English program (Kindergarten 3 – Grade 6) 

    We offer the four main English skills, speaking, 
listening, reading and writing for students. Our purpose is 
to teach and promote students to communicate with 
foreign teachers and others proficiently in English. We use 
story telling method as a tool of teaching to stimulate 
and encourage students to listen and speak that can be 
applied to real life situations. This method will lead the 
students to study English naturally and enjoyably. 

 

For more information about registering 
 
Ordinary Program 
Application valid for  
Pre-elementary – Matthayom 6 
English Program 
Application valid for 
Kindergarten 3 – Grade 6  
Application dates: February – March 
Mondays-Fridays (7:30-16:30) 
Closed on public holidays. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documents required for registration 
 

1. Birth Certificate    1 copy 
2. Home Registration 
   (father , mother & student)   1 copy 
3. Identification Card or Passport 
   (father , mother & student)   1 copy 
4. Proof of education level from previous school   
   (Original document required) 
5. Photograph (11

2
”)    2        photos  

6. Vaccination records    1        copy
    

 

 

 

 

 
274 หมู่ 1 ถ.สายเอเชีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 

โทรศัพท์-โทรสาร : 055-563885     
 “ศึกษาดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม น าสู่สังคม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 โรงเรียนภัทรวิทยา เปิดท าการเรียนการสอนมาเป็นเวลา
กว่า 50 ปี เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะชีวิต และมีคุณธรรม เพิ่มพูนสมรรถนะและศักยภาพของ
นักเรียน บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พร้อมพัฒนาสู่อาเซียน  เปิดท าการเรียน
การสอน 2 หลักสูตร 
1. หลักสูตรภาคปกติ (ภาษาไทย) ต้ังแต่ระดับชั้นเตรียม ปฐมวัย – 
มัธยมศึกษาปีที่ 6   

         เปิดท าการเรียนการสอนตามหลักสูตรตามหลักสูตร  
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     มีการเสริมการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาทุกวัน และเป็น
โรงเรียนแห่งเดียวในแม่สอดท่ีเปิดการเรียนการสอนว่ายน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

2. หลักสูตร  English Program ต้ังแต่ระดับชั้น ปฐมวัยปีที่  3 – 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

         เปิดท าการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ มีแนวนโยบายในด้านบริหารการจัดการเรียน     

การสอนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียนได้ถูกต้อง ให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการส่ือสารกับครูต่างชาติและผู้อื่นได้  และใช้การเล่านิทานซึ่งเป็น
ส่ิงท่ีอยู่ในความสนใจของเด็กอยู่แล้วนั้น เด็กจะใช้ทักษะเบ้ืองต้น คือ 
การฟังและพูด เป็นส่ือน าไปสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็น
ธรรมชาติ 

รายละเอียดการรับสมัคร 
 
หลักสูตรภาคปกติ 
รับสมัครนักเรียนต้ังแต่ระดับชั้น 
เตรียมปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 6 
หลักสูตร English Program 
รับสมัครนักเรียนต้ังแต่ระดับชั้น 
ปฐมวัยปีที ่3 – ประถมศึกษาปีที่ 6 
เปิดรับสมัครเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุด 
นักขัตฤกษ์ 

 
หลักฐานการรับสมัครและมอบตัว 

 
1. ส าเนาสูติบัตร    1 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
   (บิดา/มารดา/นักเรียน) อย่างละ  1 ชุด  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
   (บิดา/มารดา/นักเรียน) อย่างละ  1 ชุด  
4. ปพ. 1 (ใบรับรองการจบช่วงช้ัน) 1 ชุด  
5. ปพ. 6 (สมุดพก)   1 ชุด  
6. ปพ. 8 (ระเบียนผลการเรียน)  1 ชุด  

7. ปพ. 9 (ผลการเรียนรู้)   1 ชุด  
8. รูปถ่าย 11

2
 นิ้ว    2 รูป  

9. ส าเนาประวัติการฉีดวัคซีน 
   (ส าหรับช้ันเตรียมปฐมวัย-ป.1)  1  ชุด   
        Pataravitaya School has been established for over 
50 years. We focus on children’s learning, life skills, 
mental abilities, good manners and right conduct for a 
better society in our future. We have an effective 
management that encourages the community to be a part 
of our education management as preparation for ASEAN.  
We offer 2 programs; Ordinary Program and English 
Program.  

1. Ordinary program(Thai program) Pre-elementary – 
Matthayom 6 

    Our curriculum is based on The Basic Education 
Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). We provide English 
lessons for primary grades one hour daily, and we are the 
only school in Mae Sot that offer swimming classes. 
lessons for primary grades one hour daily, and we are the 
only school in Mae Sot that offer swimming classes. 

 


