ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
 ระดับมัธยมศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าห้องเรียนปรับอากาศ
รวม

Y.7 - 8

ม.1 – ม.3

ม.4 – ม.6

60,000 บาท
-

30,000 บาท
1,500 บาท

30,000 บาท
1,500 บาท

60,000 บาท

31,500 บาท

31,500 บาท

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
48 ม.4 ถ.นิมิตใหม่ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ10510
โทร. 0-2543-6921-4 โทรสาร. 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 2564
ระดับชั้น เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6
เปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2
PP.3 – Y.4 (EP)
Y.5 - 6 (EP)
Y.7 - 8 (EP)
เตรียมอนุบาล
อ.1
อ.2 – อ.3

53,000 บาท
50,000 บาท
60,000 บาท
18,000 บาท
18,500 บาท
28,500 บาท

ป.1 – ป.3

35,500 บาท

ป.4

35,000 บาท

ป.5 - 6

32,000 บาท

ม.1 - ม.6

31,500 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าอาหาร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าอาหาร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าอาหาร และค่าว่ายน้ำ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา, ค่าอาหาร, ค่าคีย์บอร์ด, ค่าว่ายน้ำ
และค่าห้องเรียนปรับอากาศ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา, ค่าอาหาร, ค่าคีย์บอร์ด
และค่าห้องเรียนปรับอากาศ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา, ค่าคีย์บอร์ด
และค่าห้องเรียนปรับอากาศ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าห้องเรียนปรับอากาศ

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถชำระเป็นเงินสด, QR Code ,บัตรเครดิต
ค่าใช้จ่ายข้างต้นยังไม่รวมค่าหนังสือ,ค่าประกันอุบัติเหตุ และเครื่องแบบนักเรียน

***เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี***

หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
☞ แผนกสามัญสองภาษา ระดับชั้น เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6
☞ แผนก English Programme ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 2

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

 English Programme
PP.3
ทดสอบความพร้อมนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ + ตรวจสุขภาพนักเรียน
Y.1 - 8
ทดสอบความพร้อมนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ
(สอบข้อเขียน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)
 สามัญสองภาษา
เตรียมอนุบาล – อ.3 ทดสอบความพร้อมนักเรียน + ตรวจสุขภาพนักเรียน
ป.1 – ป.6
สอบข้อเขียน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ม.1 – ม.6
สอบข้อเขียน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
**สอบผ่าน
: สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักเรียน + สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
**ไม่ผ่านรอบแรก : ยื่นคำร้องขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง
ประกาศผลการประเมิน /ทดสอบ
โรงเรียนโทรศัพท์แจ้งผลหลังทดสอบ 2 วันทำการ หรือผู้ปกครองสามารถโทรศัพท์สอบถามได้
ที่หมายเลข 02-5436921-4 (ไม่รับแจ้งผลสอบก่อนวันเวลาที่กำหนด)

หลักฐานการสมัคร / มอบตัว
1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
2. ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7 ฉบับจริง)
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา และมารดา จำนวนคนละ 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา จำนวนคนละ 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาหลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด (ปพ.1, ปพ.6)
6. รูปถ่ายนักเรียนสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อ-สกุลนักเรียนด้านหลังรูป)
7. รูปถ่ายผู้ปกครองสี ขนาด 1 นิ้ว คนละ 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อ-สกุลนักเรียนด้านหลังรูป)
หมายเหตุ
*** นักเรียนที่เข้ารับการประเมิน / ทดสอบ แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น ***
(ยกเว้นนักเรียนระดับอนุบาล)

การมอบตัวนักเรียน
ลงทะเบียนมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอมต้น ได้ในเวลาราชการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-15.30 น.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอืน่ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา และค่าอาหาร

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งชำระเป็น 2 ภาคเรียน คือ
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

ชำระ ณ วันมอบตัวเพื่อเข้าเรียน (นักเรียนใหม่)
ชำระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
 ระดับ PP.3 – Y.4
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าอาหาร

 ระดับ Y.5 - 6
53,000 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษา

50,000 บาท

รวม
 ระดับ เตรียมอนุบาล
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าอาหาร

53,000 บาท

50,000 บาท

รวม
 ระดับอนุบาล 2 - 3
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าอาหาร
ค่าว่ายน้ำ

18,000 บาท

รวม
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าอาหาร
ค่าคีย์บอร์ด
ค่าห้องเรียนปรับอากาศ

28,500 บาท

รวม

35,000 บาท

รวม
 ระดับอนุบาล 1
15,000 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษา
3,000 บาท ค่าอาหาร
ค่าว่ายน้ำ

15,000 บาท
3,000 บาท
500 บาท

รวม
18,500 บาท
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
25,000 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษา
30,000 บาท
3,000 บาท ค่าอาหาร
3,000 บาท
500 บาท ค่าคีย์บอร์ด
500 บาท
ค่าว่ายน้ำ
500 บาท
ค่าห้องเรียนปรับอากาศ
1,500 บาท
รวม
35,500 บาท
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
30,000 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษา
30,000 บาท
3,000 บาท ค่าคีย์บอร์ด
500 บาท
500 บาท ค่าห้องเรียนปรับอากาศ
1,500 บาท
1,500 บาท
รวม

32,000 บาท

