










เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียน พสวท. 

(สู่ความเป็นเลิศ) ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 

 

 
ให้จัดเรียงเอกสารตามล าดับดังนี้ 
 
1.1  ใบมอบตัวนักเรียน (กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย พร้อมติดรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว) 
1.2  ส าเนาใบ ปพ.1 : บ      (แนบฉบับจริงไว้ตรวจสอบ) 
1.3  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน    (แนบฉบับจริงไว้ตรวจสอบ) 
1.4  ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา     (แนบฉบับจริงไว้ตรวจสอบ) 
1.5  ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา        (แนบฉบับจริงไว้ตรวจสอบ) 
1.6  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองนักเรียน    (แนบฉบับจริงไว้ตรวจสอบ) 
      (กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา) 
1.7  ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล และอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)   (แนบฉบับจริงไว้ตรวจสอบ) 
1.8  ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนช้างเผือก 
       ชื่อบัญชีในนามของนักเรียน 
1.9  แบบตอบรับขออนุญาตนักเรียนเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทไทย  

 
หมายเหตุ     

 เอกสารหมายเลข 1.1 จะได้รับในวันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน (15 มี.ค. 63) 
 เอกสารล าดับที่ 1.2 – 1.8 ต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาทุกฉบับ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  หลักฐานในการมอบตัว 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปีการศึกษา 2563 

 



๒ 

 

 

 

 

 

2.1 ค่าธรรมเนียมโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) จ านวน 8,000 บาท  

2.2 เงินบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ม.4  (ห้องเรียนพิเศษ/ห้องเรียนปกติ) 

ล าดับ รายการ ห้องเรียนพิเศษ/ห้องเรียนปกติ 
1) ค่าคู่มือนักเรียน 100.- 
2) ค่าวารสารโรงเรียน 100.- 
3) ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 500.- 
4) ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 500.- 
5) ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 800.- 
6) ค่าสอนคอมพิวเตอร์ (กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน

เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้) (1 เครื่อง : นักเรียน 20 คน) 
500.- 

7) ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
 เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 

450.- 

8) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ ICT 

150.- 

9) ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 200.- 
10) ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 400.- 
11) ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน 85.- 
12) ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 2,300.- 

รวมเงิน   6,085 บาท 
(หกพันแปดแปดสิบห้าบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ส าหรับการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสุรนารีวิทยา 
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 3. เงินจัดบริการเสริมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเก่า/นักเรียนเข้าใหม่) 
 

 
ล าดับ 

 
รายการ 

ชั้น ม.4 
(นักเรียนเก่า) 

ชั้น ม.4 
(นักเรียนใหม่) 

 
หมายเหตุ 

1) ค่าบ ารุงสมาชิกสหกรณ์เพ่ือการศึกษา - 105.-  
2) ค่าเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียน - 50.-  
3) ค่าชุดพละ (เสื้อ 220 บาท กางเกง 240 บาท) 460.- 460-  
4) ค่ากระเป๋านักเรียน 350.- 350.-  
5) ค่ากระเป๋าส ารอง 120.- 120.-  
6) ค่าประกันของเสียหาย 100.- 100.-  
7) ค่าถ่ายรูป 80.- 80.-  
8) ค่าบ ารุงสมาคมฯ 100 100.-  

รวมเงิน 1,210 บาท  1,365 บาท  
 
หมายเหตุ  1. นักเรียนต้องจ่ายช าระเงินยอดรวม ดังนี้ 

1.1  เด็กเก่า จ านวน 15,295 บาท 
1.2  เด็กใหม ่จ านวน 15,450 บาท 
 โดยโอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา ชื่อบัญชี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 

(คุณภาพชีวิต 2) บัญชีเลขที่ 301-0-80239-0 และ ส่งสลิปการโอนเงิน พร้อม       
     ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง เพ่ือเป็นหลักฐานการช าระเงินในวันมอบตัว 

 
2. สสวท. สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้แก่ศูนย์ พสวท.ฯ  
   จ านวนคนละ 10,000 บาท/ภาคเรียน ศูนย์ พสวท. ด าเนินการดังนี้ 

2.1  สนับสนุนค่าธรรมเนียมโครงการห้องเรียน พสวท.ฯ จ านวน 8,000 บาท 
จะจ่ายคืนให้นักเรียนเมื่อ สสวท. โอนเงินให้กับโรงเรียน  
2.2  สนับสนุนการงบด าเนินการของศูนย ์พสวท.ฯ จ านวน 2,000 บาท 

        
    3. นักเรียนได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเมื่อเปิดภาคเรียน ดังนี้  

3.1  อุปกรณ์การเรียน  230 บาท  (เงินสด) 
3.2  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  500 บาท  (เงินสด) 
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   สถานที ่ณ ส านักงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 1221 อาคารสุรสิริอักษร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
 

วันเวลา ก าหนดการ 
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 
 
เวลา 08.30 น. - 12.00 น. 
 
 
 
 
เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

 
 

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

 ประกาศรายชื่อและมอบตัวนักเรียนห้องเรียน พสวท.  
(สู่ความเป็นเลิศ) ล าดับส ารอง                                            
(การแต่งกาย : เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม)  
 

 
 

 
 

ทั้งนี้ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกฯ ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์  หรือสละสิทธิ์การเข้าเรียน ณ ส านักงาน   
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 1221 อาคารสุรสิริอักษร โรงเรียนสุรนารีวิทยา หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ dpstsrn@gmail.com ระหว่าง วันที่ 11 – 14 มีนาคม 2563 เพ่ือโรงเรียนสุรนารีวิทยาจะ
ด าเนินการประกาศรายชื่อนักเรียนในล าดับส ารองถัดไป 

 

3. แนวปฏิบตัิส าหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก 
เข้าเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนสุรนารีวิทยา  ปีการศึกษา 2563 
 

mailto:dpstsrn@gmail.com%20ระหว่าง


 

 

    
หนังสือยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ 

โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) โรงเรียนสุรนารีวิทยา  
ประจ าปีการศึกษา 2563  

 
 วันที่……...... เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา  

ตามท่ีข้าพเจ้า (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)………………………………...……………..…....................................            
อยู่บ้านเลขท่ี….…………..หมู่ที…่….…ถนน……..……..……....................….....ต าบล/แขวง……....………………...........…......…       
อ าเภอ/เขต……..........…………..…………….จังหวัด…….………………….……….รหัสไปรษณีย์……….....……............….....…......     
หมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียน………...…….................. หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง..............................................     
เกี่ยวข้องเป็น...................................................................................................................................................................  

ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา          
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อโรงเรียนสุรนารีวิทยา ว่าข้าพเจ้า 

  ขอยืนยันสิทธิ์ เพ่ือเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ   
  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2563 
  
 ขอสละสิทธิ์ ในการเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ                   
 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามที่ระบุไว้ในประกาศแล้วเป็นอย่างดี 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

(ลงชื่อ)       นักเรียนผู้ยืนยันสิทธิ์ 

        (………..……………………..…………………)  

(ลงชื่อ)      ผู้ปกครองนักเรียน 

        (………..……………………..…………………)  

หมายเหตุ : ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนได้ทั้งนี้ให้นักเรียนส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์การเข้าเรียน         
ณ ส านักงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 1221 อาคารสุรสิริอักษร โรงเรียนสุรนารีวิทยา หรือส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ระหว่างวันที่ 11 – 14  มีนาคม  2563  


