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            30 มีนาคม 2560 
    เรียน ท่านผูป้กครอง 

เร่ือง การปรับขึน้ค่าเล่าเรียนส าหรับปีการศึกษา 2560/61 

สืบเน่ืองจากปีการศึกษาปัจจุบนัท่ีทางโรงเรียนมิไดท้ าการปรับค่าเล่าเรียนเพ่ิมข้ึน ผมจึงขอเรียนใหท้ราบวา่ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดมี้มติเห็นชอบใหป้รับค่าเล่าเรียนเพ่ิมข้ึน 3.5% ในทุกระดบัชั้นปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560/61 เป็นตน้ไป 
โรงเรียนของเรามีการพฒันาและเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วและระดบัการลงทุนท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผูถื้อหุน้ไดล้งทุนกบัโรง
เรียนตลอดช่วงสามปีการศึกษาท่ีผา่นมานั้น ไม่วา่จะดา้นบุคลากรทางการศึกษา และดา้นการปรับปรุงภายในโรงเรียน  
โดยทางโรงเรียนไดส้ร้างอาคารเรียนใหม่  มีโครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีต่างๆส าหรับทั้งสองวทิยาเขต  
ท่ีไดว้างแผนงานไวภ้ายในช่วง 18 เดือนขา้งหนา้  ซ่ึงการลงทุนต่างๆเหล่าน้ีจะช่วยพฒันาโรงเรียนของเราใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

นอกจากน้ีหลงัจากการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีของโรงเรียนในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา   
พร้อมกบัรับฟังขอ้เสนอแนะจากผูป้กครอง  พนกังาน และนกัเรียน  
ทางโรงเรียนตอ้งการจะเปล่ียนแปลงวธีิการจดัเก็บค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมเลก็ๆนอ้ยๆ ระหวา่งภาคเรียน ดว้ยการใช ้“ระบบฝากเงินมดัจ า”     

ในฐานะท่ีเป็นครูใหญ่และหวัหนา้ฝ่ายบริหาร ผมไดห้าทางใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพและราบร่ืน 
ผมจึงมัน่ใจวา่การเปลียนแปลงคร้ังน้ีจะช่วยท าใหง่้ายและสะดวกข้ึน ในการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ของโรงเรียน  
จ่ายค่ากิจกรรมเสริมพิเศษ (ECA)    จ่ายค่า เรียนดนตรี  
ค่าทศันศึกษา ส าหรับนกัเรียนไป-กลบัและทริปสุดสปัดาห์ส าหรับนกัเรียนประจ า   ท่านคงจะนึกภาพออกวา่ ปัจจุบนั 
ทางโรงเรียนตอ้งพิมพใ์บแจง้หน้ีไม่ต ่ากวา่ 1000 ใบในแต่ละปี ส าหรับการเรียกเก็บเงินค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ต่างๆ  
ตอ้งใชร้ะยะเวลาและแรงงานในการจดัเก็บหรือติดตามการช าระเงินค่าใชจ่้ายดงักล่าว  ดว้ยเหตุน้ี ผมจึงไดต้ดัสินใจใช ้ 
“ระบบฝากเงินมดัจ า”  ดงัรายละเอียดขา้งล่างน้ี 

สรุปการเปล่ียนแปลงโครงสร้างค่าเล่าเรียน ส าหรับนกัเรียนประจ าและไปกลบั เร่ิมตั้งแต่ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560/61 คือ 

     1:   ค่าเล่าเรียนจะปรับเพ่ิมข้ึนอีก 3.5% ในทุกระดบัชั้นปี 

     2:  ค่าอาหารจะปรับเพ่ิมข้ึนอีก 3% ในทุกระดบัชั้นปี 

     3:  ทางโรงเรียนจะเก็บค่าธรรมเนียมประกนัภยั จ านวน 10,000 บาทต่อปี ส าหรับนกัเรียนหอพกัทั้งแบบพกัรายสปัดาห์ และพกัประจ า   
                  เพื่อคุม้ครองในกรณีท่ีบุตรหลานของท่านเกิดอุบติัเหตุ/ค่ารักษาพยาบาลขณะท่ีนกัเรียนพ านกัอยู ่ท่ีหอพกั 

             4:  ทางโรงเรียนจะเก็บ “เงินฝากมดัจ า” จากนกัเรียนหอพกัแต่ละคน ส าหรับ ค่ากจิกรรมและเงนิค่าใช้จ่ายพเิศษต่างๆ        
       จ านวน  20,000 บาท   
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ยอดเงินฝากมดัจ าน้ีจะเป็นแบบ ‘เติมเงิน’ ท่ีตอ้งมีครบ 20,000 บาทในวนัเร่ิมตน้ของแต่ละภาคเรียน  ยกตวัอยา่งเช่น 
ถา้บุตรหลานของท่านเป็นนกัเรียนหอพกัและในช่วงภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560/61 
ท่านไดอ้นุมติัใหจ่้ายค่าทริปวนัหยดุสุดสปัดาห์และ        ค่าเดินทางทศันศึกษาตามหลกัสูตรของหมวดวทิยาศาสตร์  จ านวน 
15,000 บาท    ท่านจะตอ้ง “เติมเงิน” จ านวน 15,000 บาทในตอนส้ินเทอม เพื่อใหมี้ยอดเงินฝากมดัจ าครบ 20,000 บาท 
ส าหรับวนัเร่ิมตน้เรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560/61   

    5:   ทางโรงเรียนจะเก็บ “เงินฝากมดัจ า” จากนกัเรียนไป-กลบัแต่ละคน ส าหรับค่ากจิกรรมและเงนิค่าใช้จ่ายพเิศษต่างๆ 
          จ านวน  10,000 บาท   

ยอดเงินฝากดงักล่าวจะเป็นแบบ 'เติมเงิน'  ท่ีตอ้งมีครบ 10,000 บาทในวนัเร่ิมตน้ของแต่ละภาคเรียน ยกตวัอยา่งเช่น 
ถา้บุตรหลานของท่านเป็นนกัเรียนไป-กลบัและในช่วงภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560/61 ท่านไดอ้นุมติัใหจ่้ายเงิน 5,000 บาท 
ส าหรับค่ากิจกรรมเสริมพิเศษและค่าเดินทางทศันศึกษาตามหลกัสูตรของหมวดวทิยาศาสตร์  ท่านจะตอ้ง "เติมเงิน" จ านวน 
5,000 บาท ในตอนส้ินเทอม เพื่อใหมี้ยอดเงินฝากมดัจ าครบ 10,000 บาท  ส าหรับวนัเร่ิมตน้เรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560/61 เป็นตน้ 

      โปรดทราบวา่ยอด “เงินฝากมดัจ า”คงเหลือ  ท่ีเหลือหลงัจากหกัค่ากิจกรรมและเงินค่าใช้จ่ายพิเศษต่างๆนั้น ทางโรงเรียนจะคืน 
       เงินให ้เม่ือนกัเรียนออกจากโรงเรียน 

นอกจากน้ี ผมขอแจง้ใหท้ราบวา่ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมีมูลค่าสูง เช่น บุตรหลานของท่านมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมการแข่งขนั 
FOBISIA   หรือ   ค่าธรรมเนียมการสอบภายนอก (External Examination  fee)   จะไม่ถูกหกัออกจากยอดเงินฝากมดัจ าดงักล่าว 
แต่จะมีการส่งใบเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก ตามขั้นตอนการเรียกเก็บเงินท่ีทางฝ่ายบญัชีโรงเรียน 
ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัตามปกติ 

   6:    ทางโรงเรียนจะเรียกเก็บค่าเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาเสริม (EAL)  ในอตัราคนละ 10,000  ต่อเทอม    ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความ 
           ตอ้งการการสนบัสนุนเพ่ิมเติมพิเศษ  นอกเหนือจากการสนบัสนุนตามปกติ ท่ีทางโรงเรียนไดจ้ดัใหอ้ยูแ่ลว้     โดยครูหมวด                       
           วชิาภาษาองักฤษเป็นภาษาเสริม (EAL)   จะท างานร่วมกบัครูผูส้อนในชั้นเรียนและครูผูส้อนวชิาต่างๆเพ่ือระบุช่ือนกัเรียนท่ี 
           อาจตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนเพ่ิมเติมพิเศษ  โดยจะแจง้ใหท้างผูป้กครองทราบก่อนจบภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2559/60  

              ส าหรับนกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่ม ‘มาตรฐาน’ ท่ีตอ้งเรียนภาษาองักฤษเสริมเพ่ิมเติมเป็นปกติ   ค่าธรรมเนียมไดร้วมอยูใ่นค่าเล่าเรียนของ 
              โรงเรียนตามปกติแลว้  ไม่ตอ้งจ่ายเพ่ิม 

   7:   ส าหรับค่าเดินทางไปทศันศึกษาแบบคา้งคืน  ปกติไดคิ้ดรวมอยูใ่นค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแลว้   อยา่งไรก็ตาม ส าหรับนกัเรียนท่ีไดรั้บ 
         ทุนการศึกษาหรือทุนอุปถมัภค์่าเล่าเรียนต่างๆ   ตั้งแต่ 30% ข้ึนไป ผูป้กครองจะตอ้ง จ่ายค่าเข้าร่วมการเดนิทางไปทศันศึกษาแบบ 
         ค้างคนืเตม็ราคา ล่วงหนา้ เพ่ือใหบุ้ตรหลานไดเ้ขา้ร่วมการทศันศึกษา 

 8.    ผมมีความยนิดีท่ีจะแจง้ท่านผูป้กครองนกัเรียนหอพกั ทราบวา่ ในปีการศึกษาหนา้น้ี ทางโรงเรียนจะไม่ข้ึนค่าหอพกัส าหรับนกัเรียน 
        หอพกัแบบรายสปัดาห์และแบบพกัประจ า 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ขา้งตน้  ทางโรงเรียนจะท าการเรียกเก็บ โดยระบุรายละเอียดท่ีสอดคลอ้งกบันกัเรียนแต่ละคน 
ในใบแจง้หน้ีค่าเล่าเรียน   ส าหรับภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560/61 ตามความเหมาะสมต่อไป 
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ผมไดแ้นบตารางค่าเล่าเรียนฉบบัใหม่ ส าหรับปีการศึกษา 2560/61 เพ่ือใหท่้านไดรั้บทราบ 
กรุณาติดต่อทางโรงเรียนหากท่านมีขอ้สงสยัประการใดเก่ียวกบัโครงสร้างค่าเล่าเรียนใหม่ปี 2560/61 

สุดทา้ยน้ีผมขอขอบคุณผูป้กครองทุกท่านท่ีใหก้ารสนบัสนุนโรงเรียนเป็นอยา่งดีตลอดมา 
ในฐานะท่ีผมเป็นครูใหญ่และหวัหนา้ฝ่ายบริหาร ผมรู้สึกต่ืนเตน้เป็นอยา่งยิง่ท่ีไดดู้แลการพฒันาอีกขั้นของโรงเรียน   ขณะท่ีปีการศึกษา 
2560/61 ใกลเ้ขา้มา มีการเปล่ียนแปลงมากมายตลอดช่วงสามปีการศึกษาท่ีผา่นมา  
และทุกส่ิงท่ีไดท้ ามาต่างส่งเสริมใหโ้รงเรียนของเรามีการพฒันาท่ีดียิง่ๆข้ึนไป 

ขอแสดงความนบัถือ      

 
ดร แดน มวัร์ 
ครูใหญ่ & หวัหนา้ฝ่ายบริหาร 

 


