
 
ที่ พก ๒๕๐ / 2560                                                                          โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
                                                                                                  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 

         26 พฤษภาคม 2560 

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน 

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับ 

 ด้วยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ได้เปิดท าการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560     
ในวันจันทร์ที่  15  พฤษภาคม  2560   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความ
ไว้วางใจในโรงเรียนของเรา  ในโอกาสนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนดังนี้ 

1. นโยบายเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2560  
1.1 หนังสือเรียน  เป็นนโยบายของรัฐบาลให้ใช้เป็นหนังสือยืมเรียน  ดังนั้น จึงห้ามนักเรียนขีดเขียน 
1.2 เครื่องแบบนักเรียน ให้ผู้ปกครองที่ใช้สิทธิ์แล้วน าใบเสร็จรับเงินพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
          จ านวน  3  แผ่น  มาเป็นหลักฐานในการรับเงิน  ระหว่างวันจันทร์ที่ 29  พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 2 
          มิถุนายน 2560  ในเวลาราชการ ดังนี้ 

- ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3  ใบเสร็จรับเงินจ านวน  300 บาทข้ึนไป  รับได้ที่ครูประจ าชั้น 
- ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ใบเสร็จรับเงินจ านวน  360 บาทขึ้นไป  รับได้ที่ส านักบริหาร 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 – 3  ใบเสร็จรับเงินจ านวน  450 บาทขึ้นไป  รับได้ที่ส านักบริหาร 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 – 6 ใบเสร็จรับเงินจ านวน  500  บาทข้ึนไป รับได้ที่ส านักบริหาร 

  กรณีท่ีผู้ปกครองน าส่งที่ครูประจ าชั้นแล้วให้มาเซ็นรับเงินได้ที่ส านักบริหารในวันท าการได้เลย 

2. การช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2560  ให้ผู้ปกครองติดต่อช าระได้ที่ส านักบริหารตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไปถึงวันศุกร์ที่ 30  มิถุนายน  2560  เพื่อด าเนินการก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560  และโรงเรียน
จะออกหนังสือแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการเรียนในวันจันทร์ที่ 3  กรกฎาคม 2560  

3. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ  (Talented  Program) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6  และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3  เริ่มเรียนในวันเสาร์ที่ 27  พฤษภาคม 2560  เวลา  08.00 – 15.00 น.  

4. การเรียนพิเศษวันจันทร์ – ศุกร์ ทุกระดับชั้น เริ่มเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560  
ถึง วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560  และภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึงวันศุกร์ท่ี 23  
กุมภาพันธ์  2561   

อนึ่ง การเรียนโดยปกติ  ๕ วิชาหลัก ได้แก่  ภาษาไทย คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  และเลือกเรียนวิชาดนตรี  นาฎศิลป์  การอ่าน  ฟุตบอล ศิลปะ   นอกจากนั้นยังมีวิชาเลือกอ่ืนอีก 
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ปกครองมีค่าเรียนเพ่ิมเติม 1,000  บาทต่อภาคเรียน 

5. การเรียนติวพิเศษวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.00 – 12.30 น. เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 – 3 และชั้นประถมศึกษา              
ปีที่ 1 – 6  ซึ่งเรียนฟุตบอลและ 5  วิชาหลัก ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  และ
วิทยาศาสตร์  ค่าใช้จ่ายภาคเรียนละ 2,000  บาทต่อภาคเรียน   

 

 



-   นอกจากนี้ยังมีทางเลือกอ่ืนอีกได้แก่  ภาษาจีน  คอมพิวเตอร์  และศิลปะ  ซึ่งจะเรียนเวลา  13.00 – 
15.00 น.  เริ่มเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันเสาร์ที่  3  มิถุนายน 2560 ถึงวันเสาร์ที่ 30  กันยายน 2560 
และภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันเสาร์ที่ 28  ตุลาคม 2560 ถึงวันเสาร์ที่ 24  กุมภาพันธ์ 2561  ผู้ปกครองที่มี
ความประสงค์ให้ตอบรับมาทางครูประจ าชั้นภายในวันพุธที่ 31  พฤษภาคม 2560  

6. สถานที่จอดรถ รับ – ส่ง นักเรียน  ฝั่งอนุบาลและมัธยมศึกษา สามารถจอดรถได้ที่สนามฟุตบอลหลังอาคารเรียน
มัธยมและข้างโบสถ์   ระดับประถมศึกษา จอดรถได้ที่ด้านหน้าโรงเรียนและลานจอดรถฝั่งโรงอาหารที่สามารถ
จอดรถได้ประมาณ  80  คัน 

โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมด้วยดีเสมอมาขอพระเจ้าอวยพร
ท่านและครอบครัวเจริญรุ่งเรืองตลอดไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

  (บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์  สาสาย) 
   ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
โทร. 043 – 512805   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบตอบรับสมัครเรียนติวพิเศษวันเสาร ์
โรงเรียนพระกมุารร้อยเอ็ด 

 
                                                                               เขียนที่................................................................ 
 ..........  พฤษภาคม  2560 
 

เรื่อง  เรียนเสริมศักยภาพวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2560 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................โทรศัพท.์................................ 

ผู้ปกครอง (ด.ญ./ด.ช.) ............................................................................ชั้น ป......./.......โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  
มีความประสงค์ สมัครเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร์ ดังนี้ (กรุณาขีด   ในวงกลม  1 คนเลือกได้เพียง 1 รายการ
เท่านั้น) 

 สมัครเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร์ ด้านวิชาการ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 
และสังคมศึกษา  เวลาเรียน  08.00–12.30 น. พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนละ 2,000 
บาท  (เรียนทั้งหมด  ประมาณ  86  ชั่วโมง)  

 สมัครเรียนฟุตบอล (เฉพาะวันเสาร์)  ภาคเรียนละ 2,000 บาท  
 สมัครเรียนภาษาจีน ภาคเรียนละ 2,000 บาท 
 สมัครเรียนคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนละ 2,000  บาท 
 สมัครเรียนศิลปะ  ภาคเรียนละ 2,000  บาท 

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

                         (..........................................................................) 

                       ผู้ปกครอง 
 


