
 
 
 

ประกา 
 

 

ประกาศลงวนัที ่24 มกราคม 2565 
แจง้เรือ่งตา่งๆ และเรือ่งเงนิสว่นทีท่างโรงเรยีนจะคนืใหก้บัผูป้กครอง  

 

1. เรือ่งเงนิสว่นทีท่างโรงเรยีนจะคนืใหก้บัผูป้กครอง  

ส าหรับภาคเรยีนนีท้างโรงเรยีนจะขอมอบเงนิในสว่นของโรงเรยีนคนืใหก้บั
ผูป้กครอง โดยจะมอบเงนิคา่อปุกรณ์การเรยีนตามโครงการเรยีนฟร ี15 ปี ทีภ่าครัฐ
ชว่ยเหลอืไปพรอ้มกนัดว้ย 

หลกัคดิในการคนืคา่ธรรมเนยีมบางสว่นเป็นดงันี ้

1. กลุม่นักเรยีนทีไ่มไ่ดส้มคัรมาโรงเรยีนเลย   คนื 3,000 บาท 
2. กลุม่นักเรยีน อ.1 – ม.3 ทีส่มคัรเขา้รว่มโครงการมา 1 หยดุ 2 วัน คนื 3,000 

บาท 
3. กลุม่นักเรยีนม.ปลายทีม่าเรยีนทกุวัน แตโ่รงเรยีนเปิดชา้ไป 2 สปัดาห ์และ 

หยดุหลงัปีใหมอ่กี 2 สปัดาห ์คนื 1,000 บาท 
4. การคนืคา่เทอมนี ้แมจ้ะมกีารเปิดเรยีนในเดอืนกมุภาพันธ ์65 ก็จะไมเ่ก็บคา่

ใดๆ เพิม่ 
 
เมือ่รวมเงนิคา่อปุกรณ์การเรยีนตามโครงการเรยีนฟร ี15 ปี ยอดเงนิเป็นดงันี ้
 

ระดบั เงนิคนืจาก ร.ร. เงนิคา่อปุกรณ์ฯ รวม 

อ.1 – อ.3 ไมม่า ร.ร. เลย 3,000 100  3,100 

อ.1 – อ.3  
รว่มโครงการมา  1 หยดุ 2 

3,000 100 3,100 

ป.1 – ป.6 ไมม่า ร.ร. เลย 3,000 195 3,195 

ป.1 – ป.6  
รว่มโครงการมา 1 หยดุ 2 

3,000 195 3,195 

ม.1 – ม.3 ไมม่า ร.ร. เลย 3,000 210 3,210 

ม.1 – ม.3  
รว่มโครงการมา 1 หยดุ 2 

3,000 210 3,210 

ม.4 – ม.6 ไมม่า ร.ร. เลย 3,000 230 3,230 

ม.4 – ม.6 มาร.ร. ทกุวัน 1,000 230 1,230 

 

    รวมยอดเงนิสว่นของโรงเรยีน ประมาณ 4,824,000 บาท 

  

 



   ก าหนดสง่มอบเงนิดงักลา่วเป็นเงนิสด ในวัน – เวลา ตามตารางดา้นลา่งคะ่ 
 

ระดบัชัน้ วัน เวลา 

อ.1 – อ.3 ศกุรท์ี ่28 ม.ค. 65 11.00 – 17.00 น. 

ป.1 เสารท์ี ่29 ม.ค. 65 12.00 – 13.00 น. 

ป.2 เสารท์ี ่29 ม.ค. 65 11.00 – 12.00 น. 

ป.3 เสารท์ี ่29 ม.ค. 65 10.00 – 11.00 น. 

ป.4 เสารท์ี ่29 ม.ค. 65 09.00 – 10.00 น. 

ป.5 เสารท์ี ่29 ม.ค. 65 08.00 – 09.00 น. 

ป.6 เสารท์ี ่29 ม.ค. 65 07.00 – 08.00 น. 

ม.1 – ม.2  เสารท์ี ่29 ม.ค. 65 13.00 – 14.00 น. 

ม.3 – ม.4 เสารท์ี ่29 ม.ค. 65 14.00 – 15.00 น. 

ม.5 – ม.6 เสารท์ี ่29 ม.ค. 65 15.00 – 16.00 น. 

 
 

ขอความรว่มมอืผูป้กครองมารับตามเวลาทีก่ าหนดดว้ยคะ่ รายละเอยีด ดงันี ้

 นักเรยีนทีย่ังไมไ่ดช้ าระคา่เทอม หรอืนักเรยีนทีย่ังช าระคา่เทอมไมค่รบจ านวน 

หรอืนักเรยีนทีม่ขีอ้ตกลงในเรือ่งคา่เทอมกบัทางโรงเรยีน จะไดร้ับเงนิคา่

อปุกรณ์การเรยีนตามโครงการเรยีนฟร ี15 ปี ของภาครัฐเทา่นัน้ 

 กรณีไมส่ะดวก หรอือยากมารับของพีน่อ้งพรอ้มกนั สามารถมารับไดร้ะหวา่ง

วันที ่31 มกราคม 65 – 4 กมุภาพันธ ์65 เวลา 08.00 – 15.00 น. จอดรถที่

ลานจอดนะคะ และอาจตอ้งใชเ้วลาสกัพัก เพราะมซีองเงนิ ไมส่ามารถวาง

รอไวไ้ด ้

 
2. สิง่ทีผู่ป้กครองจะมารับจากโรงเรยีน และน ามาสง่ เพือ่ความชดัเจน ขอสรปุดงันี ้

น ามาสง่คร ู

1) ผูป้กครองเตรยีมใบส าคญัจา่ยในโครงการเรยีนฟร ี15 ปี ของภาคเรยีนที ่1 
และ 2 /2564  มาสง่ครปูระจ าชัน้  รายละเอยีดใหส้อบถามจากครปูระจ า
ชัน้คะ่ 

2) ระดบัชัน้ อ.1 - อ.3 ผูป้กครอง เลอืกผลงานทีด่ทีีส่ดุ 10 ชิน้ ของนักเรยีน 
สง่ใหค้ณุครปูระเมนิ 
 

มารับจากโรงเรยีน 
1) เงนิในสว่นของโรงเรยีน และ เงนิคา่อปุกรณ์การเรยีนตามโคร งการเรยีนฟร ี

15 ปี  
2) ใบ Bill Payment ช าระคา่เทอมภาคเรยีนที ่1/2565 
3) อ.1 – อ.3  รับใบงานและอปุกรณ์ตา่งๆ ทีใ่ชป้ระกอบการท างาน 
4) นักเรยีนชัน้ ม .1 รับหนังสอื มหนัตภัยโลกรอ้น  ประกอบการเรยีนวชิ า

วทิยาศาสตร ์
5) นักเรยีนชัน้ ป.1 – ป.6 รับใบฝึกพดูภาษาองักฤษประกอบการเรยีนสปัดาห์

ทีเ่หลอื 
6) นักเรยีนชัน้ ม.6 ทีจ่บการศกึษาวชิาทหารรับใบ สด.9 



3. เรือ่งสอบ O-Net ของนักเรยีนชัน้ ป.6 ม.3 และ ม.6 
 
*** นักเรยีนตอ้งน าบตัรประชาชนตวัจรงิมาในวันสอบ 
 

ชัน้ วัน – เวลาสอบ สถานทีส่อบ บตัรเขา้สอบ 

ป.6 
12 กมุภาพันธ ์65  
09.00 – 16.00 น. 

ร.ร.อมาตยกลุ มารับในวันสอบ 

ม.3 
13 กมุภาพันธ ์65 
08.30 – 16.30 น. 

ร.ร.อมาตยกลุ มารับในวันสอบ 

ม.6 

26 กมุภาพันธ ์65  
08.30 – 16.30 น. 
27 กมุภาพันธ ์65 
08.30 -13.30 น. 

ร.ร.หอวัง 
ควรรับจากครปูระจ าชัน้แลว้  
หากยังไมม่ารับ ใหร้บีมารับ 

 
4. เรือ่งโรงเรยีนหลงัยคุโควดิ-19 

 
ขอแจง้เรือ่งโรงเรยีนอมาตยกลุ 2 เรือ่งส าคญัคะ่ 

 

1. เรือ่งรถโรงเรยีน 

 

เมือ่สามารถเปิดเรยีนเป็นปกตไิดใ้นปีการศกึษาหนา้ โรงเรยีนจะใหบ้รกิารรถ

โรงเรยีนลดนอ้ยลง และตามทีไ่ดป้ระกาศไปแลว้คอืจะไมม่รีถโรงเรยีนส าหรับ

นักเรยีนใหม ่และหลงัจากไมไ่ดว้ิง่ใหบ้รกิารมา 1 ปีเต็ม เราไดเ้คลยีรส์ายรถ

โรงเรยีนทัง้หมดไปแลว้   

 

เมือ่ทางโรงเรยีนพรอ้ม จะเปิดใหจ้องบรกิารรถโรงเรยีนใหมค่ะ่ และจะพจิารณา

จัดรถใหเ้ฉพาะทีเ่ราสามารถใหบ้รกิารได ้ตอ้งขอบคณุทกุทา่นทีส่นับสนุน

บรกิารของเรามาโดยตลอดคะ่   

 

2. เรือ่งการหมนุเวยีนคณุคร ู

 

เมือ่สามารถเปิดเรยีนเป็นปกตไิดใ้นปีการศกึษาหนา้ ทางโรงเรยีนมโีครงการ

หมนุเวยีนคณุครคูะ่ โดยจะหมนุเวยีนเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้ป็นระยะ  ๆ

 

5. เรือ่งคา่เทอมคา้งช าระ 
 

ดว้ยปรากฏวา่ขณะนีม้ผีูค้า้งช าระคา่เทอมภาคเรยีนที ่1/2564 และ 2/2564 เป็น
จ านวนมาก และเพือ่ใหท้างโรงเรยีนไมม่ปัีญหาเรือ่งสภาพคลอ่งทางการเงนิ ขอความ
กรณุาชว่ยช าระคา่เทอมดว้ยคะ่  


