 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.1 – ม.3
ม.4 – ม.6
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
30,000 บำท ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 30,000 บำท
ค่ำห้องเรียนปรับอำกำศ (Smart) *1,500 บำท ค่ำห้องเรียนปรับอำกำศ
1,500 บำท
ค่ำเรียนปรับพืนฐำน
4,000 บำท ค่ำเรียนปรับพืนฐำน
4,000 บำท
รวม
34,000 บาท
รวม
35,500 บาท
รวม *ห้อง Smart 35,500 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
อ.3 – ป.4 (IEP) ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำอำหำร

ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำอำหำร
เตรียมอนุบาล ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำอำหำร
อ.1
ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ,ค่ำอำหำรและค่ำว่ำยนำ
อ.2 – อ.3 ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ,ค่ำอำหำรและค่ำว่ำยนำ
ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ,ค่ำอำหำร,ค่ำคีย์บอร์ด
ป.1 – ป.3
และค่ำว่ำยนำ
ป.4
ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ,ค่ำอำหำรและค่ำคีย์บอร์ด
ป.5
ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ,ค่ำอำหำรและค่ำคีย์บอร์ด
ป.6
ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำคีย์บอร์ด
ม.1 – ม.3 ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ม.1-ม.3 (Smart) ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำห้องเรียนปรับอำกำศ
ม.4 – ม.6 ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำห้องเรียนปรับอำกำศ
ป.5 (IEP)

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
48 ม.4 ถ.นิมิตใหม่ เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ10510
โทร. 0-2543-6921-4 โทรสำร. 0-2543-6946-7

SARASAS WITAED NIMITMAI SCHOOL
48 Moo4 Nimitmai Road.,Klongsamwa, Bangkok 10510
Tel. 0-2543-6921-4 Fax. 0-2543-6946-7

ระเบียบการและขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6
เปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

หลักสูตรที่เปิดสอน
53,000 บำท
53,500 บำท
18,000 บำท
18,500 บำท
28,500 บำท
34,000 บำท
33,500 บำท
34,000 บำท
30,500 บำท
30,000 บำท
31,500 บำท
31,500 บำท

หมายเหตุ :
 ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ กรุณำชำระเป็นเงินสดเท่ำนัน
ค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นยังไม่รวมค่ำหนังสือ,ค่ำประกันอุบัติเหตุ และเครื่องแบบนักเรียน

***เมื่อชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี***

โรงเรียนได้จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ
☞ แผนก Bilingual Programme ระดับชัน เตรียมอนุบำล – มัธยมศึกษำปีที่ 6
☞ แผนก International Education Programme ตังแต่ระดับชัน อนุบำล 3 – ประถมศึกษำปีที่ 5

วิธีการประเมิน
ลงทะเบียนเพื่อประเมิน/ทดสอบ ระหว่าง เวลา 08.30 -15.30 น. (ประเมินทุกวัน)

 International Education Programme
อนุบาล 3
ทดสอบควำมพร้อมนักเรียนด้ำนภำษำอังกฤษ + ตรวจสุขภำพนักเรียน
ป.1 - ป.5
ทดสอบควำมพร้อมนักเรียนด้ำนภำษำอังกฤษ
(สอบข้อเขียน : ภำษำไทย คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ)
 Bilingual Programme
เตรียมอนุบาล – อ.3 ทดสอบควำมพร้อมนักเรียน + ตรวจสุขภำพนักเรียน
ป.1 – ป.6
สอบข้อเขียน : ภำษำไทย คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
ม.1 – ม.6
สอบข้อเขียน : ภำษำไทย คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และวิทยำศำสตร์
**สอบผ่าน
: สอบสัมภำษณ์ภำษำอังกฤษนักเรียน + สัมภำษณ์ผู้ปกครอง
**ไม่ผา่ นรอบแรก : ยื่นคำร้องขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครัง
ประกาศผลการประเมิน /ทดสอบ
โรงเรียนโทรศัพท์แจ้งผลหลังทดสอบ 2 วันทำกำร หรือผู้ปกครองสำมำรถโทรศัพท์สอบถำมได้
ที่หมำยเลข 02-5436921-4 (ไม่รับแจ้งผลสอบก่อนวันเวลำที่กำหนด)

หลักฐานการสมัคร / มอบตัว
1. สาเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
2. ใบรับรองกำรศึกษำจำกโรงเรียนเดิม (ปพ.7 ฉบับจริง)
3. สาเนาทะเบียนบ้ำนนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
4. สาเนาบัตรประชำชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
5. สาเนาหลักฐำนกำรศึกษำจำกโรงเรียนเดิม 1 ชุด (ปพ.1, ปพ.6)
6. รูปถ่ำยนักเรียนสี ขนำด 1 นิว จำนวน 2 รูป (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อ-สกุลนักเรียนด้ำนหลังรูป)
7. รูปถ่ำยผู้ปกครองสี ขนำด 1 นิว คนละ 2 รูป (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อ-สกุลนักเรียนด้ำนหลังรูป)
หมายเหตุ
*** นักเรียนที่เข้ารับการประเมิน / ทดสอบ แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น ***
(ยกเว้นนักเรียนระดับอนุบาล)

การมอบตัวนักเรียน
ลงทะเบียนมอบตัวและชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเทอมต้น ได้ในเวลำรำชกำร
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลำ 08.30 น.-15.30 น.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกอบด้วย ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำ และค่ำอำหำร

การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งชาระเป็น 2 ภาคเรียน คือ
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

ชำระ ณ วันมอบตัวเพื่อเข้ำเรียน (นักเรียนใหม่)
ชำระตังแต่วันที่ 1 ตุลำคม - 30 พฤศจิกำยน ของทุกปี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
 ระดับ อนุบาล 3 – ประถมศึกษาปีที่ 4 (IEP)
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
50,000 บำท
ค่ำอำหำร
3,000 บำท
ค่ำเรียนปรับพืนฐำน
6,000 บำท
รวม
59,000 บาท

 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 (IEP)
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
50,000 บำท
ค่ำอำหำร
3,500 บำท
ค่ำเรียนปรับพืนฐำน
6,000 บำท
รวม
59,500 บาท

 ระดับ เตรียมอนุบาล
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ค่ำอำหำร
ค่ำเรียนปรับพืนฐำน
รวม

15,000 บำท
3,000 บำท
3,000 บำท
21,000 บาท

 ระดับอนุบาล 1
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ค่ำอำหำร
ค่ำว่ำยนำ
ค่ำเรียนปรับพืนฐำน
รวม

15,000 บำท
3,000 บำท
500 บำท
3,000 บำท
21,500 บาท

25,000 บำท
3,000 บำท
500 บำท
4,000 บำท
32,500 บาท

 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ค่ำอำหำร
ค่ำคีย์บอร์ด
ค่ำว่ำยนำ
ค่ำเรียนปรับพืนฐำน
รวม

30,000 บำท
3,000 บำท
500 บำท
500 บำท
4,000 บำท
38,000 บาท

30,000 บำท
3,000 บำท
500 บำท
4,000 บำท
37,500 บาท

 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ค่ำอำหำร (เฉพาะ ป.5)
ค่ำคีย์บอร์ด
ค่ำเรียนปรับพืนฐำน
ป.5 รวม
ป.6 รวม

30,000 บำท
3,500 บำท
500 บำท
4,000 บำท
38,000 บาท
34,500 บาท

 ระดับอนุบาล 2 - 3
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ค่ำอำหำร
ค่ำว่ำยนำ
ค่ำเรียนปรับพืนฐำน
รวม
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ค่ำอำหำร
ค่ำคีย์บอร์ด
ค่ำเรียนปรับพืนฐำน
รวม

