
 

 

 

ที่ ศธ ๐๔๓๒๑.๑๐/ผปค.๐๑๗-๒๕๕๘        โรงเรยีนราชวินติ  มัธยม 

๑๘๑ ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจติรลดา 

          เขตดสุติ  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 

              ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 

เรื่อง   แจงกําหนดการประชุมมอบตัว  รับใบชําระเงนิคาบํารุงการศกึษา  จายเงนิคาอุปกรณการเรยีน   

และเครื่องแบบนกัเรยีน  ประจําภาคเรยีนที่ ๑  ปการศกึษา ๒๕๕๘ 

เรยีน   ทานผูปกครองนักเรยีน  

  โรงเรยีนราชวินติ  มัธยม  ขอเรยีนใหทานผูปกครองทุกทานทราบ  ถงึกําหนดการที่เกี่ยวของ

กับนกัเรยีน  ดังนี้   

๑. ผูปกครองมาประชุมนํานกัเรยีนมอบตัว  และรับใบชําระคาบํารุงการศกึษาผานธนาคาร 

กับครูที่ปรกึษา  ตามวัน  เวลา  ดังนี้   

ช้ันมัธยมศกีษาปที ่ ๒  วันจันทรท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.  

ช้ันมัธยมศกีษาปที ่ ๓  วันอังคารท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.   

ช้ันมัธยมศกีษาปที ่ ๕  วันจันทรท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   

ช้ันมัธยมศกีษาปที ่ ๖  วนัอังคารท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.     

๒. รายการที่โรงเรยีนขอรับการสนับสนุนที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษา 

-ข้ันพื้นฐาน  ทัง้นี้เปนไปตามความสมัครใจ  ดังนี้ 

ลําดับ

ที ่
รายการ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๑. คาจางครูชาวตางประเทศ ๕๐๐ 

(หอง ๑-๘) 

๕๐๐ 

(หอง ๑-๘) 

๕๐๐ 

(หอง ๑-๘) 

๕๐๐ ๕๐๐ - 

 

๒. สนับสนุนคาสาธารณูปโภค ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๓. คาสอนคอมพิวเตอร (กรณี

โรงเรยีนจดัใหนักเรยีนเกนิ

มาตรฐานทีร่ัฐจัดให) 

๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

๔. คาจางบุคลากรที่ปฏิบัตงิาน

ในสถานศกึษา 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๕. คาประกันอุบตัเิหต ุ(ตอป) ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

รวมเปนเงนิ ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ ๒,๗๐๐ 

 

ตอหนา ๒/สําหรบันกัเรยีน... 

 

 



สําหรับนกัเรยีนหองเรยีนพิเศษ นอกจากรายการขางตนแลวตองชําระเงนิเพ่ิมเตมิ ดังนี้ 

ลําดับ

ที ่
รายการ หอง/ช้ัน จํานวนเงนิ 

๑. นักเรยีนหองเรยีนพิเศษ Intensive ภาษาอังกฤษ ม.๑/๙  ,  ม.๒/๙  ,  ม.๓/๙ ๕,๐๐๐ 

๒. นักเรยีนหองเรยีนพิเศษ Intensive ภาษาจนี ม.๑/๘  ,  ม.๒/๘  ,  ม.๓/๘ ๑,๕๐๐ 

๓. นักเรยีนหองเรยีนพิเศษ โครงสรางภาษาจนี ม.๔/๓  ,  ม.๕/๓  ,  ม.๕/๔  

และ  ม.๖/๓ 

๒,๐๐๐ 

๔. นักเรยีนหองเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร – คณติศาสตร ม.๑/๑ ๑๕,๐๐๐ 

**เม่ือผูปกครองไดรับใบโอนเงนิไปแลว  กรณุาชําระเงนิใหตรงตามยอดเงนิและภายในวันทีก่ําหนดเทานัน้   

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี ๒ , ๓ , ๕ , ๖  โรงเรียนขอรับการสนับสนุนโครงการ 

สานสัมพันธโรงเรียนและชุมชนเปนเงนิ ๒๐๐ บาท  ซึ่งนักเรียนจะตองนํามาชําระกับครูท่ีปรึกษาในวัน

ประชุมมอบตวั 

๓. โรงเรยีนจะจายเงนิคาอุปกรณการเรยีนและเครื่องแบบนักเรยีน  ใหกับนกัเรยีนทกุระดับช้ัน 

ในวันพุธที ่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  นกัเรยีนระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนตนคนละ ๖๖๐ บาท (หกรอยหกสบิบาทถวน)  

แบงเปนคาอุปกรณการเรยีน ๒๑๐ บาทและคาเครื่องแบบนักเรยีน ๔๕๐ บาท  นกัเรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษา- 

ตอนปลายคนละ ๗๓๐ บาท (เจด็รอยสามสบิบาทถวน)  แบงเปนคาอุปกรณการเรยีน ๒๓๐ บาทและ 

คาเครื่องแบบนักเรยีน ๕๐๐ บาท  นกัเรยีนสามารถดําเนนิการซ้ืออุปกรณการเรยีนและเครื่องแบบนักเรยีน

ลวงหนา  และนําใบเสร็จคาอุปกรณการเรียนคาเคร่ืองแบบนักเรียนท่ีไดมาจากรานคาหรือผูขายซึ่งจะตอง

ระบุช่ือ  ท่ีอยู เบอรโทรศัพทของรานคาหรือผูขาย พรอมจํานวนเงนิตามท่ีไดรับ  มาสงที่ครูที่ปรกึษาตัง้แต 

วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - วันศกุรที ่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เทานัน้  ถาเกนิกําหนดโรงเรยีนจะดําเนนิการ

จัดซ้ือใหทันท ี

๔. โรงเรยีนเปดเรยีนวันจนัทรที ่๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  และโปรดเขารวมประชุมมอบตัวนกัเรยีน  ตามวัน  เวลาดังกลาว       

หวังเปนอยางยิง่วาคงไดรับความรวมมือจากทานผูปกครองดวยด ี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 

 

( นายณรงค  คงสมปราชญ ) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนราชวินติ  มัธยม 

 

 

งานบรหิารบุคลากร การเงนิและสนิทรัพย 

โทร ๐-๒๒๘๒-๗๘๙๗ ตอ ๑๐๕ 

โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๒๖๓๘ 

www.rnm.com 


