เอกสารแนบท้าย
นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
ประจาปีการศึกษา 2564
๑. หลักฐานในการมอบตัว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ให้จัดเรียงเอกสารตามลาดับดังนี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ใบมอบตัวนักเรียน (กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย พร้อมติดรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว)
สาเนาใบ ปพ.1 : บ
(แนบฉบับจริงไว้ตรวจสอบ)
สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
(แนบฉบับจริงไว้ตรวจสอบ)
สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา
(แนบฉบับจริงไว้ตรวจสอบ)
สาเนาทะเบียนบ้านของมารดา
(แนบฉบับจริงไว้ตรวจสอบ)
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองนักเรียน
(แนบฉบับจริงไว้ตรวจสอบ)
(กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา)
1.7 สาเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล และอื่น ๆ (ถ้ามี)
(แนบฉบับจริงไว้ตรวจสอบ)
1.8 สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนช้างเผือก จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อบัญชีในนามของนักเรียน
หมายเหตุ
 เอกสารหมายเลข 1.1 จะได้รับในวันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน (8 เม.ย 64)
 เอกสารลาดับที่ 1.2 – 1.8 ต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับ

๒. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
สาหรับการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสุรนารีวิทยา
2.1 ค่าธรรมเนียมโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) จานวน 8,000 บาท
2.2 เงินบารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ/ห้องเรียนปกติ)
ลาดับ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

รายการ

ค่าคู่มือนักเรียน
ค่าวารสารโรงเรียน
ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
ค่าสาธารณูปโภคสาหรับห้องเรียนปรับอากาศ
ค่าสอนคอมพิวเตอร์ (กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้) (1 เครื่อง : นักเรียน 20 คน)
7) ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
8) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ ICT
9) ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน
10) ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
11) ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน
12) ค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รวมเงิน
(หกพันสามสิบห้าบาทถ้วน)

ห้องเรียนพิเศษ/ห้องเรียนปกติ
100.100.500.500.800.500.450.100.200.400.85.2,300.6,035 บาท

3. เงินจัดบริการเสริมสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเก่า/นักเรียนเข้าใหม่)
ลาดับ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
หมายเหตุ

รายการ
ค่าบารุงสมาชิกสหกรณ์เพื่อการศึกษา
ค่าเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียน
ค่าชุดพละ (เสื้อ 220 บาท กางเกง 240 บาท)
ค่ากระเป๋านักเรียน
ค่ากระเป๋าสารอง
ค่าถ่ายรูป
รวมเงิน

ชั้น ม.4
(นักเรียนเดิม)
460.350.120.80.1,010 บาท

ชั้น ม.4
(นักเรียนใหม่)
105.50.460350.120.80.1,165 บาท

1. นักเรียนต้องจ่ายชาระเงินยอดรวม ดังนี้
1.1 นักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยาเดิม จานวน 15,045 บาท
1.2 นักเรียนใหม่ จานวน 15,200 บาท
2. สสวท. สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้แก่ศูนย์ พสวท.ฯ
จานวนคนละ 10,000 บาท/คน/ภาคเรียน ศูนย์ พสวท. ดาเนินการดังนี้
2.1 สนับสนุนค่าธรรมเนียมโครงการห้องเรียน พสวท.ฯ จานวน 8,000 บาท
จะจ่ายคืนให้นักเรียนเมื่อ สสวท. โอนเงินให้กับโรงเรียน
2.2 สนับสนุนการงบดาเนินการของศูนย์ พสวท.ฯ จานวน 2,000 บาท
จะจ่ายคืนให้นักเรียนเมื่อ สสวท. โอนเงินให้กับโรงเรียน
3. นักเรียนจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อเปิดภาคเรียน ดังนี้
3.1 อุปกรณ์การเรียน 230 บาท (เงินสด)
3.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 500 บาท (เงินสด)

หมายเหตุ

๓. แนวปฏิบัติสาหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สถานที่ ณ สานักงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 1221 อาคารสุรสิริอักษร โรงเรียนสุรนารีวิทยา

วันเวลา
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

กาหนดการ
 รายงานตัว และมอบตัวนักเรียนห้องเรียน พสวท.
(สู่ความเป็นเลิศ) ตัวจริง และลาดับสารอง
(การแต่งกาย : เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม)

ทั้ ง นี้ ใ ห้ นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กฯ ส่ ง เอกสารยื น ยั น สิ ท ธิ์ หรื อ สละสิ ท ธิ์ ก ารเข้ า เรี ยน ณ ส านั ก งาน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 1221 อาคารสุรสิริอักษร โรงเรียนสุรนารีวิทยา หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ keeratika.m@srn.ac.th ระหว่าง วันที่ 19 – 26 มีนาคม 2563 เพื่อโรงเรียนสุรนารีวิทยาจะ
ดาเนินการประกาศรายชื่อนักเรียนในลาดับสารองถัดไป

