
 

 
ที่ พก 087/2563                 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
                                                                                     อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด   

 45000 
        13 กุมภาพันธ์ 2563    
เรื่อง  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอน 

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยที่นับถือ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบตอบรับสมัครเรียนเสริมภาคฤดูร้อน  จ านวน  1  ฉบับ 

 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ขอแจ้งกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้รับทราบ เพ่ือเป็นแนวทางและวางแผนให้กับ
นักเรียน ดังนี้  

1. วันอาทิตยท์ี่ 16 กุมภาพันธ์  2563  กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กระดับปฐมวัย 
2. วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์  2563  กิจกรรมบัณฑิตน้อย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 
3. วันจันทร์ที่ 24 – วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ระดับชั้นอนุบาลปีที ่3 ประเมินพัฒนาการ 
    ด้านสติปัญญา ปลายภาคเรียน ที่ 2/2562 
4. วันศุกรท์ี่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ระดับชั้นอนุบาลปีที ่3 ประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เด็กที่จบหลักสูตร 
    ปฐมวัย  
5. วันจันทร์ที่ 2 – วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563  ระดับชั้นอนุบาลปีที ่1 - 2 ประเมินพัฒนาการ 
    ด้านสติปัญญาปลายภาคเรียน ที่ 2/2562 

 6. วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ปิดเรียนทุกระดับชั้น 
 7. วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ประกาศผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ปลายภาคเรียน 
               ที่ 2/2562 ทุกระดับชั้น ทาง www.holy.ac.th  

8. วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563  เรียนเสริมปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน  
    (Summer  Course) ปีการศึกษา 2563 ของเด็กระดับปฐมวัย  

- เวลา 08.30 – 12.00 น. (ครึ่งวัน) ค่าธรรมเนียมการเรียน 2,400 บาท  
- เวลา 08.30 – 15.00 น. (เต็มวัน) ค่าธรรมเนียมการเรียน 2,900 บาท  

9. วันพฤหัสบดทีี่ 7 – วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 จ าหน่ายเครื่องเขียนแบบเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น  
10. วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น 

           11. วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น 

โรงเรียนขอประชาสัมพันธ์การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน และได้แนบแบบตอบรับสมัครเรียนเสริม เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ปกครอง และขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองท่ียังค้างช าระค่าธรรมเนียมการเรียน กรุณาติดต่อ
ช าระให้เรียบร้อย  ที่ส านักบริหาร ก่อนสอบปลายภาคเรียน ที่ 2/2562 เพ่ือการด าเนินงานโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป  โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมด้วยดีเสมอมา ขอพระอวยพร 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
                        ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                        (บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์  สาสาย) 
                        ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
โทร. 08 6307 5232 

http://www.holy.ac.th/


 
แบบตอบรับสมัครเรียนเสริมภาคฤดูร้อน (Summer  Course) 

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ระดับปฐมวัย 

         ..............  กุมภาพันธ์  2563 

เรื่อง    เรียนเสริมภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2563 

เรียน   ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

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

ผู้ปกครอง (ด.ญ./ด.ช.) .............................................................. .......นักเรียนชั้น อ......./.......โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  

มีความประสงค์ สมัครเรียนเสริมภาคฤดูร้อน อ.1 – อ.3 คอร์ส 3 วิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
และเสริมทักษะว่ายน้ า พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการเรียน  ดังนี้  

 สมัครเรียนเสริมภาคฤดูร้อน คอร์ส ครึ่งวัน เวลา 08.30 – 12.00 น. ค่าธรรมเนียมการเรียน   
      คนละ 2,400 บาท (รวมอาหารกลางวัน) 
 สมัครเรียนเสริมภาคฤดูร้อน คอร์ส เต็มวัน เวลา 08.30 – 15.00 น. ค่าธรรมเนียมการเรียน  
      คนละ 2,900 บาท (รวมอาหารกลางวัน) 
 ช าระเงินแล้ว  จ านวนเงิน.........................บาท (..........................................................................) 

              ใบเสร็จเลขที่.......................................วันที่....................... .............................. 
 ไม่ประสงค์เรียนเสริมภาคฤดูร้อน  เนื่องจาก.................................................................................  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                         ขอแสดงความนับถือ 

 

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

                        ผู้ปกครอง 
 

 ส่วนล่างนี้ส าหรับเด็ก----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ตารางวันเรียนเสริมปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3  ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 10 เมษายน 2563 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ 
16 มี.ค. 17 มี.ค. 18 มี.ค. 19 มี.ค. 20 มี.ค. หยุดเรียน 

21-22, 28-29 มี.ค.63  
4-5 เม.ย.63 

23 มี.ค. 24 มี.ค. 25 มี.ค. 26 มี.ค. 27 มี.ค. 
30 มี.ค. 31 มี.ค. 1 เม.ย. 2 เม.ย. 3 เม.ย. 
6 เม.ย. 7 เม.ย. 8 เม.ย. 9 เม.ย. 10 เม.ย. 

รวมเวลาเรียน  20  วัน 
 
หมายเหตุ    -   วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ประกาศผลความก้าวหน้ากิจกรรม อ.1 – อ.3 ปิดคอร์สเรียน  

- กิจกรรมมหาสงกรานต์ 
 
 


