
 
 
 

ที่ พก 365/2563                                                                           โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
               ต าบลรอบเมือง อ าเภอเมือง 
                        จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
                                                           15  กรกฎาคม  2563 

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน 

เรียน   ผู้ปกครองนักเรียนที่นับถือ 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โรงเรียนพระกุมาร
ร้อยเอ็ด ได้มีการขยายห้องเรียนเพื่อรองรับการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
ที่ผ่านมา จนกว่าสถานการณ์จะปกติ  และได้ก าหนดมาตรการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อโรค
ไวรัสโคโรน่า  2019  ตามท่ีได้ประกาศไปก่อนหน้านั้นแล้ว  โรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือ
และไว้วางใจในโรงเรียนของเรา  ในโอกาสนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 

1. นโยบายเรียนฟรี  เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 
เครื่องแบบนักเรียน ขอความร่วมมือผู้ปกครองที่ใช้สิทธิ์แล้ว น าใบเสร็จรับเงินพร้อมส าเนาบัตร  

ประจ าตัวประชาชน  รับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน 3 แผ่น  เพ่ือเป็นหลักฐานในการรับเงินกับครูประจ าชั้น   
ระหว่างวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 – วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563  ในเวลาราชการ  ดังนี้ 

- ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3    จ านวนเงิน  300  บาท 
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6    จ านวนเงิน  360  บาท  
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 – 3   จ านวนเงิน  450  บาท 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 – 6  จ านวนเงิน  500  บาท 

2. การช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  ให้ผู้ปกครองติดต่อช าระได้ที่         
ส านักบริหาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563  เพ่ือด าเนินการก่อนสอบกลางภาคเรียน    
ที่ 1/2563 และโรงเรียนจะออกหนังสือแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการเรียน ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  

3. การเรียนการสอนวิชาลูกเสือ–เนตรนารีและการแต่งกาย เริ่มเรียนวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563  
4. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ (Talented Program) เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  เวลา 08.00 – 15.00 น. และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  เวลา 08.00 – 
16.00 น.   

5. การเรียนพิเศษวันจันทร์ – ศุกร์ ทุกระดับช้ัน ภาคเรียนที่ 1/2563  เริ่มเรียนวันพุธที ่8 กรกฎาคม 
2563  ถึงวนัศุกร์ที่ 6  พฤศจิกายน  2563 และภาคเรียนที่ 2/2563 เริ่มเรียนวันอังคารที่ 1  ธันวาคม 2563 
ถึงวันศุกร์ที่ 2  เมษายน  2564   

- ระดับประถมศึกษา เรียนวิชา นาฏศิลป์ การอ่าน  ศิลปะ และ 5 วิชาหลัก ได้แก่  ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ ยังมีวิชาเลือกอ่ืน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีค่าเรียน
เพ่ิมเติม 1,000  บาท ต่อภาคเรียน 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - 3) เรียน 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์   

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6) เรียนเน้น คณิต – วิทย์ และศิลป์ - ภาษา  
 



 
6. การเรียนติวพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2563    
     ระดับอนุบาล เรียนเสริม 3 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
          - เรียนครึ่งวัน เวลา 08.00 – 12.00 น.  ค่าเรียนภาคเรียนละ 2,000 บาท  
          - เรียนเต็มวัน เวลา 08.00 – 15.00 น.  ค่าเรียนภาคเรียนละ 2,500 บาท  
           เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 11  กรกฎาคม 2563  ถึงวันเสาร์ที่ 7  พฤศจิกายน 2563   
     ระดับประถมศึกษา  

- เรียน 5 วชิาหลัก และการอ่าน ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา 
                       และวิทยาศาสตร์ เวลา 08.00 – 12.30 น.  ค่าเรียนภาคเรียนละ 2,000 บาท   

- เรียนคอมพิวเตอร์ เวลา 13.00 – 15.00 น.  ค่าเรียนภาคเรียนละ 2,000 บาท  
- เรียนศิลปะ เวลา 13.00 – 15.00 น.   ค่าเรียนภาคเรียนละ 2,000 บาท  
เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 11  กรกฎาคม 2563  ถึงวันเสาร์ที่ 7  พฤศจิกายน 2563    

      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - 3)  
- เรียน 5 วชิาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์  
  เวลา 08.00 - 12.30 น.           ค่าเรียนภาคเรียนละ 2,500 บาท 
- เรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เวลา 13.00 – 15.00 น.  ค่าเรียนภาคเรียนละ 2,000 บาท 
- เรียนดนตรีสากล เวลา 13.00 – 15.00 น.              ค่าเรียนภาคเรียนละ 2,000 บาท   

   เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 18  กรกฎาคม 2563  ถึงวันเสาร์ที่ 7  พฤศจิกายน 2563   
      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)  

- เรียนเป็นรายวิชา เวลา 08.00 - 12.30 น.          ค่าเรียนวิชาละ 1,500 บาท/เดือน  
- เรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เวลา 13.00 – 15.00 น.   ค่าเรียนภาคเรียนละ 2,000 บาท 
- เรียนดนตรีสากล เวลา 13.00 – 15.00 น.               ค่าเรียนภาคเรียนละ 2,000 บาท  
เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563  ถึงวันเสาร์ที่ 7  พฤศจิกายน 2563   

    ***  ผู้ปกครองที่มีความประสงค์ให้ตอบรับมาทีค่รูประจ าชั้น *** 
7. สถานที่จอดรถ รับ – ส่งนักเรียน ระดับปฐมวัย และมัธยมศึกษา สามารถจอดรถได้ที่หลังอาคาร

เรียนมัธยมและข้างโบสถ์ ระดับประถมศึกษา จอดรถได้ที่ด้านหน้าโรงเรียน และลานจอดรถฝั่งโรงอาหารที่สามารถ
จอดรถได้ ประมาณ  80 คัน 

8. ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเม่ือมาติดต่อกับทางโรงเรียน 

โรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมด้วยดีเสมอมา ขอพระเจ้าอวยพร
ท่านและครอบครัวเจริญรุ่งเรืองตลอดไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์  สาสาย) 
    ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

 

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  
ฝ่ายวิชาการ ระดับปฐมวัย โทร. 0 9326 78637 
ฝ่ายวิชาการ ระดับประถมศึกษา โทร.0 4351 5805  
ฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา โทร. 0 8941 74922 


