
 
 
 

ประกาศ 
 

 

วันที ่3 กนัยายน 2564 
เรือ่ง การมารับเงนิชว่ยเหลอืดา้นการศกึษาจากภาครัฐ 2,000 บาท 

และเรือ่งอืน่ๆ 
 

เรือ่งการมารับเงนิชว่ยเหลอืภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการศกึษาของนักเรยีนจากภาครัฐ
2,000 บาท  

ตามทีภ่าครัฐไดม้อบเงนิชว่ยเหลอืภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการศกึษาของนักเรยีนให ้
กบัผูป้กครองเป็นจ านวน 2,000 บาทตอ่คนนัน้ ภาครัฐไดก้ าหนดเงือ่นไขและระยะเวลา
ใหโ้รงเรยีนแจกเงนิใหก้บัผูป้กครอง และก าหนดเงือ่นเวลาการน าเงนิสง่คนืภาครัฐเอาไว ้
ชดัเจน ทางโรงเรยีนจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งรบีสง่มอบเงนิดงักลา่ว และด าเนนิการใหเ้สร็จ
สิน้โดยเร็ว โดยก าหนดสง่มอบเงนิดงักลา่วเป็นเงนิสด ในวัน  
– เวลา ตามตารางดา้นลา่งคะ่ 

 

 07.00 -08.30 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 

เสารท์ี ่4 

กนัยายน 64 
ม.1 - ม.2 ม.3 – ม.4 ม.5 - 6 อ.1 อ.2 อ.3 

อาทติยท์ี ่5 
กนัยายน 64 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 

ขอความรว่มมอืผูป้กครองมารับตามเวลาทีก่ าหนดดว้ยคะ่ รายละเอยีด ดงันี ้

 นักเรยีนทีย่ังไมไ่ดช้ าระคา่เทอม จะไดร้ับเงนิ 2,000 บาท ของภาครัฐเทา่นัน้ 
 นักเรยีนจะไดรั้บอปุกรณ์การเรยีนทีจ่ าเป็นส าหรับใชเ้รยีนในสปัดาหท์ี ่13 - 16  

 ชัน้อนุบาลจะไดรั้บใบงานและอปุกรณ์ตา่งๆ ทีใ่ชป้ระกอบการท างาน 
 ชัน้ประถม – มธัยม จะไดรั้บอปุกรณ์ในการท างานวชิา อาชพี ศลิปะ 

และพละ 
 ชัน้ ม.5 และ ม.6 จะไดรั้บหนังสอืเรยีนวชิาทหารเพือ่ประกอบการ

เรยีน Online 
 ผูป้กครองตอ้งน าเอกสารการรับเงนิไดแ้ก ่ 

 แบบฟอรม์การขอรับเงนิทีท่างโรงเรยีนไดน้ าขึน้ Website มาระยะ
หนึง่แลว้   

 ส าเนาบตัรประชาชนของคนทีม่ารับเงนิ เซน็รับรองส าเนาใหเ้รยีบรอ้ย 
 ผูม้ารับเงนิตอ้งแสดงบตัรประชาชนตวัจรงิ และตอ้งเป็นบคุคล 

ทีไ่ดล้งชือ่ไวใ้นแบบฟอรม์การขอรับเงนิ   

• ผูป้กครองนักเรยีนชัน้อนุบาล 1 – ม.1 ตอ้งน าบตัรรับนักเรยีนมาเพือ่ยนืยันตวัตน
กบัทางโรงเรยีนดว้ย   

 



 เมือ่รับเงนิแลว้ ผูป้กครองตอ้งเซน็ชือ่ในใบแบบฟอรม์ทีภ่าครฐัก าหนดทกุคน 
 หากผูป้กครองไมม่ารับเงนิของภาครัฐเกนิกวา่เวลาทีก่ าหนด  ทางโรงเรยีน

จะน าสง่เงนิคนืภาครัฐ 

เรือ่งเงนิสว่นทีท่างโรงเรยีนจะคนืใหก้บัผูป้กครอง  

ส าหรับภาคเรยีนนีท้างโรงเรยีนจะขอมอบเงนิในสว่นของโรงเรยีนคนืใหก้บั
ผูป้กครองดว้ยจ านวน 3,000 บาทตอ่คน ในการนีย้อดรวมเงนิเฉพาะของทาง
โรงเรยีนทีจ่ะจา่ยคนืคอื 4,909,650 บาท 

ซึง่เมือ่รวมกบัทีภ่าครัฐชว่ยเหลอื นักเรยีนทกุคนทีช่ าระคา่เทอมแลว้ จะไดรั้บ
เงนิกลบัไปจ านวน 5,000 บาท  

เรือ่งการสง่งานของนักเรยีนชัน้อนุบาล  

นักเรยีนชัน้อนุบาล ตอ้งน างานมาสง่ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งครบทกุงาน ขอใหเ้ลอืกมา 
10 งานทีด่ทีีส่ดุทีต่อ้งการรับการประเมนิจากคร ู(ครจูะใชเ้กณฑ ์และประสบการณ์ 
ในการประเมนิผลงานของนักเรยีน) 

Q :  ถา้มพีีน่อ้งหลายคน ขอมารับพรอ้มกนัไดไ้หม 

A :  ในรอบนี ้ทางโรงเรยีนมเีรือ่งตอ้งจดัการจ านวนมาก และครตูอ้งรับผดิชอบเงนิ 

จ านวนมาก ขอความรว่มมอืจรงิๆ คะ่ ใหแ้ตล่ะคนมารับเงนิและเอกสารในเวลา 

ทีก่ าหนดเทา่นัน้ 

Q :  ถา้ไมว่า่ง หรอืไมส่ามารถมารับเงนิตามก าหนดดว้ยตวัเองไดจ้รงิๆ ตอ้งท า 

อยา่งไร 

A :  สามารถฝากผูอ้ ืน่มารับ โดยใหผู้ท้ีร่ับฝากกรอกเอกสารแบบฟอรม์ขอรับเงนิให ้

ครบ น าส าเนาบตัรประชาชนมาใหพ้รอ้ม น าบตัรประชาชนตวัจรงิ และบตัรรับ
นักเรยีนมาแสดง และเซน็รับแทนไดค้ะ่ 

 หากเกนิเวลาทีภ่าครัฐก าหนด ทางโรงเรยีนจะน าเงนิสว่นของภาครัฐ สง่คนื
ภาครัฐตามระเบยีบคะ่ เงนิจ านวนนีเ้ราตอ้งรบีน าสง่ใหถ้งึมอืผูป้กครองเร็วทีส่ดุ  
กรณุามารับเถอะคะ่ 

Q :  ถา้มคีวามประสงคจ์ะไมร่ับเงนิ 2,000 บาทของภาครัฐ และมคีวามประสงคจ์ะ

มอบใหโ้รงเรยีน จะไดไ้หม 

A :  ไมไ่ดค้ะ่ เพราะโรงเรยีนไมส่ามารถเซน็รับเงนิแทนไดแ้ละตอ้งสง่เงนิคนื
กระทรวงการคลงั 

 

 



Q :  ท าไมทางโรงเรยีนคนืเงนิสว่นของโรงเรยีนไดเ้ทา่นี ้ทัง้ๆ ทีนั่กเรยีนไมไ่ดม้า

โรงเรยีน 

A :  โรงเรยีนเองก็มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นเรือ่งของเงนิเดอืน คา่จา้ง คา่ตอบแทนคร ู
และเจา้หนา้ที ่มตีน้ทนุในอกีหลายเรือ่ง (ภาคเรยีนนีไ้มม่คีา่บรกิารรถโรงเรยีน) 

Q :  ท าไมทางโรงเรยีนไมโ่อนเงนิเขา้บญัชผีูป้กครอง 

A :  ดว้ยความไมช่ านาญอาจมปัีญหาตา่งๆ ตามมา เชน่ความผดิพลาดของเลขบญัช ี

ความผดิพลาดของยอดเงนิ หรอื การโอนซ า้ซอ้น ซึง่ทกุความผดิพลาดจะแกไ้ข
ไดย้าก อกีทัง้หากเป็นการโอนเงนิ  ทางโรงเรยีนตอ้งขอเอกสารเพิม่ คอื หนา้ 
Book Bank และ เอกสารหลกัฐานการโอน 

Q :  นักเรยีนมธัยมสามารถมารับเงนิเองไดห้รอืไม ่

A :  นักเรยีนชัน้ม.2 ขึน้ไป สามารถมารับเงนิเองไดค้ะ่ ใหก้รอกแบบฟอรม์เป็นชือ่

ตวัเอง น าส าเนาบตัรประชาชน เซน็รับรองส าเนา และน าบตัรประชาชนตวัจรงิมา
ดว้ย 

 

เรือ่งการช าระคา่เทอมภาคเรยีนที ่2/2564 และการยา้ยโรงเรยีน  

เราเขา้ใจสถานการณ์วันนีเ้ป็นอยา่งดคีะ่ และตัง้แตเ่ปิดโรงเรยีนมา 32 ปี ไมเ่คย
มเีหตกุารณก์ารคา้งช าระคา่เทอมจ านวนมากเชน่นีม้ากอ่น   

คณุครปูระจ าชัน้จะสอบถามความประสงคใ์นการเรยีนตอ่ในภาคเรยีนที ่2/2564 
จากผูป้กครอง หรอืหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะยา้ยนักเรยีนไปสถานศกึษาอืน่ กรณุา
แจง้ผา่นครปูระจ าชัน้ ตัง้แตบ่ดันี ้ จนถงึวันที ่1 ตลุาคม 2564 

อยา่งไรก็ตาม โรงเรยีนเองก็มคีา่ใชจ้า่ยจ านวนมาก และใครข่อรอ้งใหผู้ป้กครอง
ทีม่กี าลงั และสามารถช าระคา่เทอม 2/2564 ได ้กรณุาชว่ยโอนช าระคา่เทอมตัง้แต่
วันที ่15 กนัยายน 2564 เป็นตน้ไป จนถงึวันที ่1 พฤศจกิายน 2564 และทางโรงเรยีน
จะฝากใบช าระคา่เทอม 2/2564 ไปในวันทีท่า่นมารับเงนิและอปุกรณ์การเรยีน 
ขอบคณุคะ่  

กรณุาตดิตามขา่วสารตา่งๆ ทาง Website ของโรงเรยีนนะคะ   


