โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เป็นโรงเรียนคาทอลิก บริหารงานโดยคณะนักบวชซาเลเซียน ของคุณพ่อ
บอสโก คุณพ่อบอสโก ผู้ได้ชื่อว่า เป็นบิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน นักบวชทุกท่านทํางานในโรงเรียนเพื่อ
เยาวชน เช่นเดียวกับคุณพ่อบอสโก โดยการอบรม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน ด้วยหลักการ ความรักใจดี
มีเหตุมีผล และความเชื่อความศรัทธาในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ที่ ขยัน ศรัทธา
ร่าเริง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของนักเรียนในโรงเรียนซาเลเซียน
งานปกครองนักเรียน
ข้อควรทราบของผู้ปกครองในการร่วมมือกับทางโรงเรียนในการดูแลนักเรียน
ข้อ 1. ขอความร่วมมือผู้ปกครองสํารวจการแต่งกายของนักเรียนให้เรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียน
สารสิทธิ์พิทยาลัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง
1.1 การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเสื้อเชิ้ตสีขาว อกด้านขวาปักอักษร ส.พ. ด้วยไหมสีแดง ใต้อักษร
โรงเรียนปักชื่อและนามสกุล ขนาด 1 ซม.ด้วยไหมสีน้ําเงิน หากเป็นนักเรียนชั้นศึกษามัธยมปลายต้องติดเข็มของ
โรงเรียนที่อกขวาเหนืออักษร ส.พ. กางเกงทรงไทยขาสั้น สีน้ําเงิน ไม่มีกระเป๋าด้านหลัง ไม่ลีบคับหรือขากว้าง ขา
กางเกงสั้นเหนือเข่า พันกึ่งกลางลูกสะบ้า ประมาณ 7 ซม. เมื่อยืนตรง ขากางเกงขอบล่าง เมื่อยืนตรงส่วนกว้างห่าง
จากขอวัดได้ไม่เกิน 8 – 10 ซม. และไม่น้อยกว่า 5 ซม. รองเท้าสีดําไม่มีส้นเท้า ถุงเท้ายาวครึ่งหนึ่งของหน้าแข้งไม่
พับ เข็มขัดสีขาวหัวเข็มขัดเป็นสัญลักษณ์ของทางโรงเรียน
1.2 ชุดพละระดับประถมเสื้อโปโลสีชมพู ปักชื่อและนามสกุลด้วยไหมสีนา้ํ เงินที่อกด้านขวา ระดับ
มัธยมศึกษาเสือ้ โปโลสีเทา ปักชื่อและนามสกุลด้วยไหมสีขาวที่อกด้านขวา สวมกางเกงวอร์มขายาวของทาง
โรงเรียนทุกครั้งที่มีเรียนวิชาพละศึกษาตามตารางเรียนของนักเรียน
1.3 นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จะต้องแต่งชุดลูกเสือทุกวันพุธของสัปดาห์
ข้อ 2. นักเรียนจะต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดภาวนา และฟัง
โอวาทจากคณะผู้ใหญ่ ครู รวมทั้งประกาศจากทางโรงเรียน
2.1 โรงเรียนเลิกเวลา 15.50 น.
2.2 เวลาเรียนคาบ 8
 โปรแกรม IP และ SME เรียนเวลา 16.00 – 16.50 น. วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
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 โปรแกรมทั่วไป เรียนเวลา 16.10 – 17.00 น. วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
 ทุกวันศุกร์โรงเรียนเลิก 15.50 น.
2.3 เมื่อโรงเรียนเลิกนักเรียนต้องรีบกลับบ้าน ห้ามไปมั่วสุม เที่ยวเตร่ตามสถานที่ต่าง ๆ
ข้อ 3. ขอความร่วมมือผู้ปกครองตรวจกระเป๋าของนักเรียนก่อนออกจากบ้านและหลังจากกลับถึงบ้าน
อย่างสม่ําเสมอ
ข้อ 4. ให้ผู้ปกครอง ห้าม และตรวจสอบ ไม่ให้นักเรียนไปเจาะหรือสักตามอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย
ข้อ 5. ให้ผู้ปกครองตรวจสอบนักเรียนก่อนออกจากบ้านทุกครั้งว่านักเรียนนําเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดมา
โรงเรียนหรือไม่ รวมไปถึงเครื่องเล่นเกมส์ MP3 MP4 ทุกชนิด หากฝ่าฝืนฝ่ายปกครองจะยึดไว้เป็นเวลา 1 ภาค
เรียนทุกกรณีพร้อมบันทึกประวัตินักเรียนด้วย
ข้อ 6. ให้ผู้ปกครองกวดขันเรื่องสิ่งเสพติดทุกชนิด ไม่ให้นกั เรียนยุ่งเกี่ยวเด็ดขาด หากทางโรงเรียนทราบ
หรือพบเห็นจะดําเนินการดังนี้
6.1 บันทึกประวัตินักเรียน
6.2 เชิญผู้ปกครองมาพบฝ่ายปกครองเพื่อรับทราบและรับนักเรียนกลับบ้านทันที
6.3 ให้ผู้ปกครองนํานักเรียนไปสถานบําบัดเพื่อเข้ารับการบําบัดจนกว่าจะครบและผ่านกระบวนการ
บําบัดโดยมีแพทย์หรือสถานบําบัดรับรองว่าได้ผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ปกครองนําเอกสารมายื่นที่ฝ่าย
ปกครองเพื่อพิจารณาต่อไป
6.4 หากนักเรียนนําสิ่งเสพติดทุกชนิดมาจําหน่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา ทางโรงเรียนจะถือว่านักเรียน
พ้นสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนสารสิทธิพ์ ิทยาลัยทันที
ข้อ 7. กรณีผปู้ กครองขอรับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนให้ดําเนินการดังนี้
7.1 ติดต่อขอรับนักเรียนที่ห้องงานปกครอง และรอนักเรียนที่ห้องงานปกครอง
7.2 ผู้ปกครองกรอกเอกสารรับนักเรียนที่ห้องงานปกครองพร้อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่
ทางราชการออกให้ ให้เจ้าหน้าที่บันทึก
7.3 งานปกครองจะออกบัตรอนุญาตให้ผู้ปกครองนําไปยื่นที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน
7.4 กรณีผู้ปกครองไม่ได้มารับด้วยตนเอง แล้วต้องการให้นักเรียนเดินทางไปเอง ให้ทําจดหมายเพื่อยื่นขอ
อนุมัติจากครูประจําชั้น และให้ผู้ปกครองโทรศัพท์ติดต่อกับครูประจําชั้นโดยตรง (ฝ่ายปกครองจะพิจารณาตาม
สมควร)
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ข้อ 8. ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นบนอาคารเรียนทุกอาคาร
ข้อ 9. กรณีนกั เรียนจะต้องหยุดเรียน หากนักเรียนป่วยให้ผู้ปกครองแจ้งให้ครูประจําชั้นทราบก่อนเวลา
08.00 น. และต้องมีใบรับรองแพทย์มาส่งในวันต่อไปที่นักเรียนมาโรงเรียน แต่กรณีลากิจให้ผู้ปกครองแจ้งให้ครู
ประจําชั้นทราบล่วงหน้า 1 วัน พร้อมทั้งให้นักเรียนนําใบลาส่งให้ครูประจําชั้นโดยใบลานั้นจะต้องมีรายเซ็น
ผู้ปกครองรับรองทุกครั้ง
ข้อ 10. ให้ผู้ปกครองที่บุตรหลานของท่านนํารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนจะต้องนําจอดในบริเวณโรงเรียน
เท่านั้น พร้อมกวดขันให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านตลอดจน หรือไป-กลับโรงเรียน และโรงเรียนไม่
อนุญาตให้นักเรียนนํารถยนต์มาโรงเรียน
ข้อ 11. ผู้ปกครองช่วยกวดขันนักเรียนตัดทรงผมให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
ทรงผม รองทรงสูง นักเรียนจะต้องตัดผมมาก่อนวันที่จะมีการตรวจผมตามที่แจ้งไป โรงเรียนจะทําการตรวจผม
นักเรียนทุกคนทุกวันจันทร์ต้นเดือน หากนักเรียนคนใดตัดทรงผมผิดระเบียบครูสามารถสั่งให้นักเรียนไป
ดําเนินการตามสมควรได้
ข้อ 12. กรณีทนี่ ักเรียนได้รับอุบัติเหตุขณะอยู่โรงเรียน ทางโรงเรียนจะส่งนักเรียนเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลซานคามิลโล และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบตามลําดับ
ข้อ 13. ให้ผู้ปกครองช่วยกวดขันเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนในเรื่องที่ไม่ได้กล่าวไป
หากมีเสนอแนะหรือข้อสงสัยประการใดช่วยประสานงานกับครูประจําชั้นหรือหัวหน้างานปกครองให้ทราบ
หากนักเรียนกระทําการฝ่าฝืน ทางโรงเรียนต้องเชิญผู้ปกครองมาพบ ทางโรงเรียนจะติดต่อ
ผู้ปกครองทางโทรศัพท์เป็นหลัก เพราะสะดวกและรวดเร็ว กรุณาได้ให้เบอร์โทรที่ติดต่อได้สะดวกทุกเวลาและขอ
ความกรุณาด้วยว่าการมาพบฝ่ายปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน ควรเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่
หรือเป็นผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยและรับผิดชอบนักเรียนระหว่างเรียน ขอละเว้นบุคคลที่ไม่มคี วามสัมพันธ์กับ
นักเรียนอย่างใกล้ชิด หรือญาติที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและกําลังศึกษาอยู่
ระเบียบทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะปรากฏในเวปไซต์ของโรงเรียน www.http//:sarasit.ac.th หรือไปที่
google แล้วพิมพ์ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จะปรากฏหน้าหลักของโรงเรียนขึ้นมา หรือติดต่อกับทางโรงเรียนที่
หมายเลขโทรศัพท์ 032-301170 แจ้งข้อมูล ทางศูนย์จะประสานให้
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งานวิชาการของโรงเรียน
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มีแผนงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน เป็นคนเก่ง คน
ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ด้วยวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่า สมองดี มีน้ําใจ วินัยเด่น ภายในปี 2558
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เป็นโรงเรียนสายสามัญ รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1( 3ขวบ ) ถึงชั้น ม.6
อนุบาล จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ป.1- ม.6 จัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มัธยมปลาย มี 2 สาย คือ สายวิทยาศาสตร์ กับสายศิลป์
คํานวณ(คณิต-อังกฤษ)
การจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเน้นทีผ่ ู้เรียนเป็นสําคัญ จึงจัดให้มีการเรียนการสอน 3 โปรแกรมการเรียน
(1) โปรแกรม SME เป็นโปรแกรมที่เน้นการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์
(Maths) ภาษาอังกฤษ (English) สอนโดยอาจารย์จากต่างประเทศ จัดการเรียนในระดับ ป.5-ป.6-ม.1-ม.2ม.3 อนาคตจะขยายไปที่ ม.ปลาย การจัดการเรียนรู้จะเน้น 3 วิชาหลักข้างต้นเป็น 2 ภาษา วันจันทร์ ถึงวัน
ศุกร์ เรียน 8 คาบ 08.20 น. ถึง 17.00 น. มีพักน้อย เช้า บ่าย พักกลางวัน วันเสาร์เรียนครึ่งวัน เป็น
คณิตศาสตร์ 1 ชั่วโมง ภาษาอังกฤษ 2 ชั่วโมง โดยอาจารย์ผเู้ ชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
โปรแกรมนี้ทางโรงเรียนจะพิจารณาผลการเรียนของนักเรียน จากประวัติการเรียนในปีก่อน หรือการ
ทดสอบ
(2) Intensive Program เป็นโปรแกรมที่จัดการเรียนรู้แบบเน้นวิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ จัดการ
สอนในระดับ ป.4-ป.5-ป.6-ม.1-ม.2-ม.3-ม.4 ภายใน 3 ปี โปรแกรม IP จะมีตั้งแต่ ป.4 ถึง ม.6 คัดเลือกจาก
นักเรียน เรียนดีใน ปีทผี่ ่านมา (เรียงลําดับที่ 1 – 50 ของระดับชัน้ โดยคิดคะแนนจาก 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิต
วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม) เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เรียน 8 คาบ 08.20 น. ถึง 17.00 น. มีพักน้อย เช้า
บ่าย พักกลางวัน
(3)หลักสูตรปกติ สําหรับนักเรียนทั่วไป ที่ไม่อยู่ในกลุ่ม (1) – (2)

ทางโรงเรียนสารสิทธิพ์ ิทยาลัย มีภารกิจหลักในการอบรมเยาวชนแบบซาเลเซียน การใช้สนาม
สําหรับการอบรม การเล่นของเด็กในสนาม กิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ การงานอาชีพ สิ่งต่างๆที่เด็กชอบ
โรงเรียนก็มิได้มองข้ามไป ยังคงส่งเสริม สนับสนุน ในสิ่งที่เขาเป็น เพื่อผู้ใหญ่หรือครูจะได้เข้าถึง ใกล้ชิด ดูแล
อบรม โรงเรียนนี้ไม่ใช่โรงเรียนกีฬา โรงเรียนนาฏศิลป์ โรงเรียนศิลปะ แต่สนับสนุนในสิ่งที่นักเรียนเป็น หาก
การสนับสนุน ประสบความสําเร็จ ส่งให้นกั เรียนไปสู่จุดหมายของความสําเร็จโรงเรียนยินดีเป็นอย่างยิ่ง ทีผ่ ่าน
มาประสบความสําเร็จด้านกีฬา เซปัคตะกร้อ ฟุตบอล ทีไ่ ปสู่ทีมชาติ สมาชิกวงโยธวาทิตหลังจบ ม.ปลาย
มหาวิทยาลัย ทั้งเกษตรศาสตร์ มหิดล เปิดรับในระบบโควตาพิเศษ หลายคนจบแล้วไปอาจารย์เชี่ยวชาญด้าน
ดนตรี บางคนไปเป็นนักดนตรีอาชีพ ซึ่งเป็นผลทีเ่ กิดตามมา ทั้งนี้ทงั้ นั้นเด็กเหล่านัน้ ต้องมาจากพื้นฐานที่ดี คือ
การได้รับการอบรมที่ดี ก็คอื ความร่วมมือกันระหว่างบ้านกับโรงเรียน
การเข้าเรียน ม.ปลาย จะคัดเลือกนักเรียน ม.ต้นที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน (1)เกรดเฉลีย่ รวม
2.5 และ(2)เกรดเฉลีย่ 5วิชาหลัก(ค,ว,ท,อ,ส) 2.75 ขึน้ ไป จะได้โควตาสายวิทย์ (นักเรียนทีเ่ กรดเฉลี่ย 3.5 หรือ
3.75 จะเลือกเรียนในโปรแกรม SME หรือ IP ก็แล้วแต่กรณี) เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึน้ ไปแต่ไม่ครบเงือ่ นไขที่ 2 จะ
ได้โควตาสายศิลป์ เกรดต่ํากว่านี้ต้องสมัครสอบคัดเลือกพร้อมกับนักเรียนอืน่ ๆที่สมัครสอบเข้าเรียนชัน้ ม.4
เป็นนักเรียนใหม่
นักเรียน ม.ปลายของโรงเรียนก็ประสบความสําเร็จในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เช่น

สถิติศึกษาต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 6/2555 รุ่น 64
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คณะทีศ่ ึกษา

ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 รวม

แพทยศาสตร์

2

0

0

0

0

2

ทันตแพทยศาสตร์

1

0

0

0

0

1

เภสัชศาสตร์

1

0

0

0

0

1

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหการ

33

12

5

2

7

59

สถาปัตยกรรมศาสตร์

1

0

3

0

0

4

จิตรกรรม/ศิลปกรรม

1

1

0

2

1

5

สัตวศาสตร์/วนศาสตร์/ประมง/เกษตร

1

6

6

1

0

14

วิทยาศาสตร์

7

15

4

0

0

26

นิติศาสตร์

3

1

2

0

4

10

รัฐศาสตร์

1

0

0

1

0

2

นิเทศศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ครุ-ศึกษาศาสตร์

2

6

2

16

23

49

อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์

3

0

0

0

1

4

เศรษฐศาสตร์/บัญชี

1

2

0

0

0

3

สาธารณสุข/พยาบาลศาสตร์

1

1

0

1

0

3

บริหารธุรกิจ/วิทยาการการจัดการ

2

15

25

21

18

81

ทํางาน

0

1

0

0

2

3

60

60

47

44

56

267

รวมทั้งหมด

สําหรับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ก็จะมีกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร เพิ่มเข้ามาโดยครูวิชัย อรตัน เป็น
ผู้รับผิดชอบ นักเรียน ม.4 ทาง หน่วยฝึกจะเป็นผู้คัดเลือกจากนักเรียนที่สมัคร นักเรียน ม.ต้น ควร
เตรียมพร้อม เช่น การวิ่ง ดึงข้อ วิดพื้น เวลาคัดเลือกจะได้ผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนด ปีนี้เรียนเดือนกรฎาคม จะฝึกครึ่ง
วัน กลับเข้าโรงเรียน เรียนครึ่งวัน สลับเช้าบ่าย จบปี 3 ก็จะปลดประจําการ ไม่ต้องรับการเกณฑ์ทหาร
นักศึกษาวิชาทหารต้องเรียนให้ครบตามเวลาที่กําหนด ปีนี้ฝึกเดือนกรกฎาคม นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต้องไป
โรงเรียนตามปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ที่ขาดการฝึก ต้องลากับทางหน่วยฝึกให้ถูกต้อง หากเป็นกิจกรรมโรงเรียน
ทางโรงเรียนจะรับผิดชอบในการขออนุญาตให้นักเรียนหยุด
รางวัลคนเก่งของโรงเรียน
1. รางวัลการแข่งขันต่างๆ ที่โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันกับหน่วยงานอื่น
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2. รางวัลเรียนดี เป็นรางวัลของโรงเรียน ทางโรงเรียนจะมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนใน
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา แต่ละวิชา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3. รางวัลประพฤติดี กิจกรรมดี ครูประจําชั้นจะพิจารณาพฤติกรรมนักเรียนเพื่อขอรับเกียรติบัตร
4. รางวัล Top Twenty ฝ่ายวิชาการจะจัดลําดับคะแนนของนักเรียนแต่ละชั้น ลําดับที่ 1 ถึง 20 ของ
ชั้นจะได้รับรางวัล ดังกล่าว
5. รางวัลคนดี เช่น เก็บของได้ส่งครู จิตอาสา รักการอ่าน เป็นต้น
ดังนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท่านผู้ปกครองจะต้องกวดขันการเรียนของนักเรียนให้เต็มที่ ให้ได้มีโอกาสรับ
เกียรติบัตรไปประดับบ้าน
ค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2556
 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าธรรมเนียมอื่น โปรแกรมปกติทั่วไป เป็น
รายภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 ดังนี้ นักเรียนที่เข้าใหม่ได้ชําระค่าเทอมเทอมต้นแล้ว รวมค่าเรียนพิเศษแล้ว
ระดับชั้น

อนุบาล1 – 3

ป.1 – ป.2

ป.3 – ป.6

ม.1 – ม.3

ม.4 – ม.6

จํานวนเงิน

8,100

7,800

7,200

7,400

7,800

รวมอาหารกลางวัน

รวมอาหารกลางวัน

 นักเรียนโปรแกรมปกติ จะเริม่ เรียนพิเศษ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน เป็นต้นไป วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี
เวลา 16.10 น – 17.00 น. ค่าเรียนคนละ 1,300 บาท ต่อเทอม
 นักเรียน ม.1 นักเรียนใหม่ ม.ต้น นักเรียน ม.4 นักเรียนอนุบาล 3 ขึ้น ป.1 เก็บค่าเทอมๆต้นแล้ว เรียน
ทุกคน
 ม.6 ให้เรียนทุกคน ๆละ 1,300 บาท ตลอดปีการศึกษา จะติวเข้มในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ระบบสอบตรง บางแห่งเริ่มประกาศรับสมัครแล้ว เทอม 2 ก็คงเรียนพิเศษเช่นเดิม แต่ทางโรงเรียนจะจัด
ให้เป็นโบนัส
 นักเรียนที่เข้าใหม่ชั้นประถมศึกษา ป.1 – ป.6 เก็บค่าเรียนพิเศษเทอมต้นแล้ว เรียนทุกคน
 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าธรรมเนียมอื่น
โปรแกรม IP เป็นรายภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 ดังนี้
ระดับชั้น

ป.4 – ป.6

ม.1 – ม.3

ม.4

จํานวนเงิน

11,000

11,200

12,100
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เก็บเป็นรายภาคเรียน

 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าธรรมเนียมอื่น
โปรแกรม SME เป็นรายภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 ดังนี้
ระดับชั้น

ป.5 – ป.6

ม.1 – ม.2

จํานวนเงิน

19,600

20,300

เก็บเป็นรายภาคเรียน

ค่าศึกษาดูงานและเรียนภาคฤดูร้อน

2,000

2,000

เก็บครั้งเดียว

โปรแกรม IP โปรแกรม SME เทอมต้นนี้ได้ลงทะเบียนแล้ว จะเรียนวันละ 8 คาบ เริ่มเรียนมา
ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556
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