
 

โรงเรียนผ่องสุวรรณวทิยา สายไหม 

รายการ รายละเอยีด จ านวนเงิน 
(บาท) 

ข้อ 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
(ช าระเงินสดวนัสมคัร) 
 

1. ค่าเขา้กลุ่ม 2 สัปดาห์ 
2. กระเป๋านกัเรียน 

6,000 1. 

1. ค่าธรรมเนียมการเรียน 
(เบิกได)้ 

1,702 
 

ค่าธรรมเนียมการเรียน + 
ค่าใชจ่้าย / ภาคเรียน 
(ช าระก่อนเปิดเรียน) 
 1 ปี มี 2 ภาคเรียน 

2. 

2. ค่าใชจ่้าย 
- ค่าอาหารกลางวนั 
- ค่าเรียนว่ายน ้ า 
- ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 
- ค่าเรียนภาษาองักฤษกบั 
  ครูต่างชาติ 
- ค่าเรียนดนตรีสากล 
- ค่าเรียนเทควนัโด 
- ค่าเรียนภาษาจีน 

15,300 

รวมค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
+ ค่าธรรมเนียมการเรียน 
(เบิกได)้ +ค่าใชจ่้าย  
(ภาคเรียนที่ 1) 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ +
ค่าธรรมเนียมการเรียน 

23,002  

ค่าธรรมเนียมการเรียน 
(เบิกได)้ +ค่าใชจ่้าย    
ภาคเรียนท่ี 2 

ค่าใชจ่้ายตามรายการท่ี 2 17,002 3. 

• ใบสมคัร 
• ใบมอบตวั ติดรูปถ่าย 1 น้ิว 
• ส าเนาสูติบตัรของนกัเรียน 
• ส าเนาทะเบียนบา้นของนกัเรียนท่ีมีเลขท่ีบา้นและ 
   เลขประจ าตวัคนไทย 13  หลกัชดัเจน 
•  ส าเนาบตัรประชาชนบิดา-มารดา 
• ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ (ถา้มี) 
• เงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้  6,000 บาท 
• หนงัสือรับรองชั้นเรียน 
• สมุดรายงานประจ าตวันกัเรียน อ.3 (ส าหรับการสมคัรชั้นป.1 
   น ามาให้เม่ือไดรั้บเอกสารจากโรงเรียนเดิม) 
• ปพ.1, ส าหรับนกัเรียนท่ีสมคัรชั้นป.2- ป.6 ฉบบัส าเนา(ถ่าย
เอกสารมา) และระเบียบสะสมให้นกัเรียนน ามาให้เม่ือไดรั้บ 
เอกสารจากโรงเรียนเดิม 
   • วนัสมคัรพานกัเรียนมาดว้ย เพ่ือวดัตวัชุดเทควนัโด 
หมายเหตุ  ในกรณีบุตรหลานของท่านประสบปัญหา 
ดา้นพฤติกรรมและไดรั้บการดูแลจากแพทยโ์ปรดแสดง 

• ช าระค่าธรรมเนียมการเรียน  
เร่ิมช าระตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2564 โดยโอนเงินผา่นธนาคารไทยพาณิชย ์หรือ
ช าระผา่นบตัรเครดิตที่โรงเรียน (ค่าธรรมเนียม 2%) 

79 หมู่ 4   ซอยสายไหม  39 แขวงสายไหม 
 เขตสายไหม กรุงเทพ 10220 

โทรศัพท์ : 0-2536-0188, E-mail : pongsaimai@gmail.com 

ระเบียบการปีการศึกษา 2564 
ระดบัประถมศึกษา 

**เงินทีท่่านช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้วหากท่านไม่น า 
บุตรหลานของท่านมาเรียนโรงเรียนจะถือว่าท่านสละสิทธิ์  

ไม่คืนเงินค่าแรกเข้าต่างๆของ ***รายการข้อที ่1*** 
ตลอดจนไม่สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้นักเรียนคนอ่ืนได้ 

ดังนั้น ก่อนทีท่่านจะพานักเรียนมาสมคัรที ่ 
โรงเรียนผ่องสุวรรณวทิยา สายไหม    

อตัราค่าธรรมเนียมและรายละเอยีดต่างๆ เอกสารทีใ่ช้ในการสมคัร 



 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 
         การประชุมผูป้กครองของนกัเรียนใหม่เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ี
โรงเรียนและผูป้กครองจะไดท้ าความเขา้ใจใหต้รงกนัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
ระเบียบของโรงเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพิเศษ การวดั
และประเมินผล ความร่วมมือระหว่างบา้นและโรงเรียน ขอเชิญท่าน
ผูป้กครองประชุม  วนัเสาร์ท่ี 24 เมษายน 2564 (เวลา 09.00 น -10.00 น. ) 
 

 การท าประกนัอุบัตเิหตุ 
        ทางโรงเรียนท าประกนัอุบติัเหตุไวก้บั บริษทั เอ ไอ เอ 
ประกนัภยั จ  ากดั ซ่ึงจะคุม้ครองตลอด 24 ชัว่โมง ทัว่ราชอาณาจกัร 
ระยะเวลาการคุม้ครอง 1 ปี  เม่ือนกัเรียนไดรั้บบตัรประกนั 
การคุม้ครองดงัน้ี 
      1. เจ็บป่วยเน่ืองจากอุบติัเหตุ เบิกไดต้ามท่ีจ่ายจริง  
คร้ังละไม่เกิน 10,000 บาท เม่ือนกัเรียนเจ็บป่วยจากอุบติัเหตุ 
ผูป้กครองสามารถพานกัเรียนไปรักษาไดท่ี้โรงพยาบาลของรัฐ 
เอกชนหรือ คลินิก เม่ือเสร็จส้ินการรักษาแลว้โรงเรียนจะเป็น
ผูด้  าเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กบัท่าน (น าใบเสร็จรับเงินและ
ใบรับรองแพทยม์ายืน่ท่ีห้องธุรการ) ในกรณีท่ีนกัเรียนเจ็บป่วยทาง
โรงเรียนจะมีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ก่อน เม่ือพิจารณาว่านกัเรียน
ตอ้งพบแพทย ์ทางโรงเรียนจะส่งนกัเรียนไปรับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลเอกชนและแจง้ให้ผูป้กครองทราบ 
              2. เสียชีวิตจากอุบติัเหตุ ไดรั้บเงินชดเชย 100,000 บาท 
หมายเหตุ    กรณีเกิดอุบตัิเหตุที่เก่ียวกบัฟันตอ้งแจง้ประกนัภายใน 7 วนั 
 

 วันเปิดเรียนเข้ากลุ่มปรับพื้นฐาน  
ตั้งแต่วนัท่ี  26 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564 
เวลา 08.00-15.00  น. (จ - ศ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
• วนัเปิดเรียนภาคต้น  เปิดเรียนวนัจนัทร์ที่  17  พฤษภาคม 2564 

ชุดนักเรียน ชุดพละ 

            โรงเรียนจดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัสูตรการศึกษาแกนกลาง 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1– 6 โดยจดั
กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การท างาน
เป็นกลุ่ม จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยลงมือปฏิบตัิ ศึกษานอกสถานที่เพื่อ 
ให้คิดเป็นท าเป็น ตลอดจนจดักิจกรรมเสริมที่พฒันาให้ผูเ้รียนมีสุขภาพพลานามยั
ที่สมส่วน มีวนิัย มีความรับผดิชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม 
             ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนใช้หลักสูตรและครูส่วนหน่ึงจากสถาบันการสอน
ภาษาองักฤษ Fun Language    ซ่ึงสถาบนัดงักล่าว เป็นสถาบนัการสอน
ภาษาองักฤษที่มีประสบการณ์และผลงานในการสอนภาษาองักฤษให้เดก็ไทยอย่าง
แพร่หลาย โดยเดก็จะไดเ้รียนรู้ทกัษะการพูด (Speaking ) และทกัษะการฟัง 
(Listening) จากครูที่เป็นเจา้ของภาษา เช่น อเมริกา องักฤษ เป็นตน้ 
           ในส่วนของเน้ือหาที่ตอ้งอาศยัความเขา้ใจ เช่น ค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
(Vocabulary) และ การเขียน (Writing)  เดก็จะเรียนรู้กบัครูชาวต่างชาติและ 
ครูประจ าชั้น 
          ภาษาจีน  เน้นเร่ืองค าศัพท์ประโยคและบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
          ดนตรีสากล  สอนโดยอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถจากสถาบันดนตรี  
(Rockstar Academy of Music ) 
           เทควันโด  สอนโดยอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ 
           ว่ายน ้า มุ่งให้นักเรียนของโรงเรียนทุกคนว่ายน ้าเป็นและสามารถช่วยเหลือ
ตวัเองให้พน้จากภยัทางน ้ าได ้ตลอดจนช่วยให้สุขภาพร่างกายแขง็แรง 
            คอมพวิเตอร์ นักเรียน 1 คน ต่อ 1 เคร่ืองมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะ 
ดา้นเทคโนโลยีสามารถน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

รถรับส่ง ติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิรัชชา ทรานสปอร์ต 

  โทร. 085-493-5416 หรือ 081-813-2296 หรือแจง้ในวนัประชุมผูป้กครอง 

ชุดลูกเสือ-เนตรนารี

ชุดวันพุธ วันพระประจ าโรงเรียน 

ชุดลูกเสือ-เนตรนารี

ชุดนักเรียน  ชุดพละ  ชุดเทควนัโด   
จ าหน่ายตามขนาดของนกัเรียน   (มีจ  าหน่ายตั้งแต่วนัรับสมคัร) 

               การจดัการเรียนการสอนระดบัประถม           ก าหนดการส าหรับนักเรียนใหม่ 

 การวดัความรู้พ้ืนฐาน 
        ส าหรับนกัเรียนท่ีสมคัรเขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  
วดัความรู้พ้ืนฐานของนกัเรียนใน วนัเสาร์ท่ี 24 เมษายน  2564 
 เร่ิมเวลา 09.00น. - 12.00น. ความรู้พ้ืนฐานท่ีวดั คือ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ  
และคณิตศาสตร์ ทางโรงเรียนจะน าผลการวดัความรู้พ้ืนฐานของนกัเรียนมาวิเคราะห์
เพ่ือจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้กบันกัเรียนเป็นรายบุคคลใน 
ช่วงเขา้กลุ่ม 


