ระเบียบการโรงเรี ยนอรรถญาสาธิต (ประถม 1-6)
359 แขวงคลองสองต้ นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 02-9163357 , 02-5570905 Fax. 02-5570906
E-mail attyaschool@gmail.com , www.aty.ac.th
______________________________________________________________________________________________________________________

1. การรับนักเรี ยน
รับนักเรี ยนชาย – หญิง ( เฉพาะไป – กลับ ) อายุ 2 – 12 ปี
2. การรับสมัคร ผู้ปกครองต้ องนาบุตรหลานของท่านไปสมัครด้ วยตนเอง พร้ อมหลักฐาน ดังนี ้
2.1 สาเนาทะเบียนบ้ านนักเรี ยน ( สาเนาถ่ายเอกสาร) จานวน 1 แผ่น
2.2 สูตบิ ตั ร ( สาเนาถ่ายเอกสาร )
จานวน 1 แผ่น
2.3 รูปถ่ายเด็กนักเรี ยนขนาด 1 -1.5 นิ ้ว
จานวน 3 รูป
2.4 รูปถ่ายผู้ปกครองนักเรี ยนทัง้ 2 ท่าน
จานวนท่าน ๆ ละ 1 รูป
2.5 สาเนาทะเบียน/บัตรประชาชนผู้ปกครอง (สาเนาถ่ายเอกสาร) จานวน 1 แผ่น
2.6 เอกสารย้ ายจากสถานศึกษาเดิม (ปพ.1,ปพ.6,ปพ.8 ,ใบรับรอง,เอกสารอื่นๆ)
3. วิชาที่สอน
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
4. ปรัชญาโรงเรี ยน
“ สุวิชา โน ภว โหติ “ (ผู้มีปัญญา เป็ นผู้เจริญ)
5. คาขวัญของโรงเรี ยน วิชาการเลิศล้า คุณธรรมดี กีฬาเด่ น เน้ นวินัย
6. ระยะเวลาการศึกษา แบ่งเป็ น 2 ภาคเรี ยน ของทุกปี การศึกษา ดังนี ้
ภาคเรี ยนที่ 1 (เทอมต้ น) = เปิ ดเรี ยน ต้ นพฤษภาคม , ปิ ดเรี ยน กลางเดือนตุลาคม
ภาคเรี ยนที่ 2 (เทอมปลาย)= เปิ ดเรี ยนต้ นพฤศจิกายน , ปิ ดเรี ยนเดือนต้ นเมษายน
( ทังนี
้ ้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามคาสัง่ ของกระทรวงศึกษาธิการ )
7. เวลาเรี ยน
เข้ าเรี ยน
เวลา 8 .30 น.
เลิกเรี ยน
เวลา 15.00 น.
วันหยุด 1.) วันหยุดประจาสัปดาห์ คือ วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
2.) วันหยุดประจาภาคเรี ยน และวันหยุดในกรณีพิเศษ
8. การแต่งกาย
ใช้ เครื่ องแบบนักเรี ยนของโรงเรี ยนอรรถญาสาธิตตามรูปแบบที่กาหนดให้
( ปั กชื่อ – สกุล บนหน้ าอกด้ านขวา ชุดนักเรียนปั กด้ วยไหมสีแดง,
ชุดพละ ปั กด้ วยไหมสีขาว)
9. การรับ – ส่ง 9.1) มีรถตู้ของโรงเรี ยนบริการรับ – ส่ง คิดตามระยะทาง
9.2) สาหรับผู้ปกครองที่มารับ–ส่ง ด้ วยตนเองจะต้ องนาบัตรประจาตัวมาด้ วยทุกครัง้
9.3) กรณี นักเรี ยนกลับบ้ านเองต้ องกรอกใบอนุญาตแจ้ งกลับบ้ านเอง(ที่ธุรการ/ครูประจาชัน)้
10. วันมอบตัว
วันเปิ ดเรี ยน
11. ข้ อบังคับของโรงเรี ยน
นักเรี ยนที่เข้ ามาในโรงเรี ยนแล้ ว จะออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนต้ องได้ รับ
อนุญาตและห้ ามนาของมีคา่ ติดตัวไปโรงเรี ยน เช่น สร้ อยคอ จักรยานฯลฯ
โรงเรี ยนจะไม่รับผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น

อัตราค่ าธรรมเนียมระดับประถมศึกษาปี ที่ 1- 6 (ปี การศึกษา 2559)
โรงเรี ยนอรรถญาสาธิต โทร. 02-916-3357 , 02-557-0905 Fax. 02- 557-0906
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ

เทอมต้ น

เทอมปลาย

( พฤษภาคม – ตุลาคม )

( พฤศจิกายน - มีนาคม)

2,672
600
2,600
300
1,000
500
400
600
8,672

2,672
600
2,600
300
1,000
600
7,772

ค่าบารุงการศึกษาชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-6
ค่าว่ายน ้า
ค่าอาหารกลางวัน
ค่ากิจกรรมต่างๆ+ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าเรียนภาษาอังกฤษ(ครูตา่ งชาติ)
ค่าประกันของเสียหาย
ค่าลงทะเบียน
ค่าเสริ มหลักสูตรคอมพิวเตอร์
รวม ค่าใช้ จา่ ย/เทอม

หมายเหตุ อัตราค่าเล่าเรี ยนนี ้ไม่รวม (เครื่ องแบบนักเรียน,ค่าแบบเรี ยน,ค่าบริ การรถรับ -ส่ง)
1. ชุดนักเรียน S=360 บาท M= 380 บาท L= 400 บาท XL= 450 บาท XXL= 480 บาท พิเศษ = 550-600 บาท
2. ค่ าแบบเรียน/หนังสือเรียน/สมุด (ใช้ ตลอดปี ) ตามราคาหนังสือเรี ยนของแต่ละปี การศึกษา
3. ค่ าบริการรถรับ-ส่ ง คิดตามระยะทาง ดังนี ้
- เคหะร่มเกล้ า , แฟลตเคหะร่มเกล้ า ,หมูบ่ ้ านหลังคาแดง ค่ารถรับ-ส่ง เดือนละ 800 บาท
- พูนสินธานี1,2,3 , หมูบ่ ้ านสินทอง ,หมูบ่ ้ านรุ่งนภาเพสส , หมุบ่ ้ านเคซี ค่ารถรับ –ส่ง เดือนละ 1,200 บาท
-หมูบ่ ้ าน ศิรินเทพ , หมูบ่ ้ านมัณฑิรา, รุ่งกิจวิลล่า , พาราไดซ์, นคริ นทร์ , สุภาวัลย์ ค่ารถรับ-ส่ง เดือนละ 1,500 บาท
-หมูบ่ ้ านเคหะธานี 4 , แฟลตรามคาแหง ,ธรากร, บึงบัว , รุ่งกิจวิลล่า 4,5, 9 , ร่มสุขวิลล่า ค่ารถรับ –ส่ง เดือนละ 1,500 บาท
วิธีการชาระเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา
1.รายเทอม ผ่อนชาระค่าเล่าเรียนได้ 2 งวด
-ภาคเรี ยนที่ 1 งวดที่1 ชาระในวันสมัคร
งวดที่ 2 ชาระในเดือนสิงหาคม
-ภาคเรี ยนที่ 2 งวดที่1 ชาระ 1- 15 ตุลาคม
งวดที่ 2 ชาระในวันที่ 1 – 15 มกราคม
** บุตรข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เบิ กค่าเล่าเรี ยนได้ตามระเบียบประกาศของทางราชการ
2.**รายเดือน
1. ชันประถมปี
้
ที่ 1 – 6

เดือนละ 1,600 บาท

หมายเหตุ
กรณีชาระเป็ นรายเดือน (ไม่ รวมค่าเรี ยนภาษาอังกฤษครู ต่างชาติ +ค่าเสริ มหลักสูตร(คอมพิวเตอร์ -ดนตรี -นาฏศิ ลป์ )
ชัน้ ประถมปี ที ่ 1– 6 = ค่าเรี ยนรายเดือน (1,600 )/เดือน + ค่าเรี ยนภาษาอังกฤษครู ต่างชาติ (1,000) / ภาคเรี ยน
+ค่าเสริ มหลักสูตร(คอมพิวเตอร์ -ดนตรี -นาฏศิลป์) (600)/ภาคเรี ยน

ระเบียบการโรงเรียนอรรถญาสาธิต (เตรี ยมอนุบาล 1-3)
359 แขวงคลองสองต้ นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร 10520
โทร 02-9163357, 02-5570905 Fax 02-5570906
E-mail attyaschool@gmail.com , www.aty.ac.th
______________________________________________________________________________________________________________________

1. การรับนักเรี ยน
รับนักเรี ยนชาย – หญิง ( เฉพาะไป – กลับ ) อายุ 2 – 12 ปี
2. การรับสมัคร ผู้ปกครองต้ องนาบุตรหลานของท่านไปสมัครด้ วยตนเอง พร้ อมหลักฐาน ดังนี ้
2.1 สาเนาทะเบียนบ้ านนักเรี ยน ( สาเนาถ่ายเอกสาร) จานวน 1 แผ่น
2.2 สูตบิ ตั ร ( สาเนาถ่ายเอกสาร )
จานวน 1 แผ่น
2.3 รูปถ่ายเด็กนักเรี ยนขนาด 1 -1.5 นิ ้ว
จานวน 3 รูป
2.4 รูปถ่ายผู้ปกครองนักเรี ยนทัง้ 2 ท่าน
จานวนท่าน ๆ ละ 1 รูป
2.5 สาเนาทะเบียน/บัตรประชาชนผู้ปกครอง (สาเนาถ่ายเอกสาร) จานวน 1 แผ่น
2.6 เอกสารย้ายจากสถานศึกษาเดิ ม สมุดรายงานประจาตัว, ใบรับรอง,เอกสารอืน่ ๆ)
3. วิชาที่สอน
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
4. ปรัชญาโรงเรี ยน
“ สุวิชา โน ภว โหติ “
ผู้มีปัญญา เป็ นผู้เจริญ
5. คาขวัญของโรงเรี ยน วิชาการเลิศล้า คุณธรรมดี กีฬาเด่ น เน้ นวินัย
6. ระยะเวลาการศึกษา แบ่งเป็ น 2 ภาคเรี ยน ของทุกปี การศึกษา ดังนี ้
ภาคเรี ยนที่ 1 ( เทอมต้ น ) = เปิ ดเรี ยน ต้ นพฤษภาคม , ปิ ดเรี ยน กลางเดือนตุลาคม
ภาคเรี ยนที่ 2 ( เทอมปลาย )= เปิ ดเรี ยน เดือน พฤศจิกายน , ปิ ดเรี ยน เดือนเมษายน
( ทังนี
้ ้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามคาสัง่ ของกระทรวงศึกษาธิการ )
7. เวลาเรี ยน
เข้ าเรี ยน
เวลา 8 .30 น.
เลิกเรี ยน
เวลา 15.00 น.
วันหยุด 1. ) วันหยุดประจาสัปดาห์ คือ วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
2. ) วันหยุดประจาภาคเรี ยน และวันหยุดในกรณีพิเศษ
8. การแต่งกาย
ใช้ เครื่ องแบบนักเรี ยนของโรงเรี ยนอรรถญาสาธิตตามรูปแบบที่กาหนดให้
( ปักชื ่อ – สกุล บนหน้าอกด้านขวาของเสือ้ ด้ วยไหมสีแดงและชุดพละไหมสีขาว )
9. การรับ – ส่ง
9.1) มีรถตู้ของโรงเรี ยนบริการรับ – ส่ง คิดตามระยะทาง
9.2) สาหรับผู้ปกครองที่มารับ–ส่งด้ วยตนเองจะต้ องนาบัตรประจาตัวมาด้ วยทุกครัง้
9.3) กรณี นักเรี ยนกลับบ้ านเองต้ องกรอกใบอนุญาตแจ้ งกลับบ้ านเอง(ที่ธุรการ/ครูประจาชัน)้
10. วันมอบตัว
วันเปิ ดเรี ยน ให้นาเครื ่องใช้ส่วนตัว ได้แก่ สบู่ , แปรง , ยาสีฟัน , ผ้าเช็ดตัว ,
รองเท้าแตะ , แป้ งเด็ก , แก้วน้า (เฉพาะนักเรี ยนอนุบาล) และเขี ยนชื ่อสลักไว้
11. ข้ อบังคับของโรงเรี ยน
นักเรี ยนที่เข้ ามาในโรงเรี ยนแล้ ว จะออกนอกบริเวณโรงเรี ยนต้ องได้ รับ
อนุญาตและห้ ามนาของมีคา่ ติดตัวไปโรงเรี ยนเช่น สร้ อยคอ จักรยานฯลฯ
โรงเรี ยนจะไม่รับผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น

อัตราค่ าธรรมเนียมระดับเตรี ยมอนุบาล 1 – 3 (ปี การศึกษา 2559)
โรงเรี ยนอรรถญาสาธิต โทร 02-916-3357 , 02-557-0905 Fax. 02- 557-0906
รายการ

เตรี ยมอนุบาล

ค่าบารุงการศึกษาชันเตรี
้ ยมอนุบาล 1 - 3
ค่าเครื่ องใช้ แรกเข้ า
ค่าอาหาร + อาหารว่าง
ค่าซักฟอก
ค่าประกันของเสียหาย
ค่าตรวจสุขภาพนักเรี ยน
ค่ากิจกรรมสร้ างเสริ มหลักสูตร ( ว่ายน ้า – นาฏศิลป์ -คอมพิวเตอร์ )
ค่าเรียนภาษาอังกฤษครูตา่ งชาติ
รวมเป็ นเงิน

5,428
700
2,600
500
200
150
500
800
10,878

เทอมต้ น
(อ.1-อ.3)
(พ.ค. – ต.ค.)
2,757
700
2,600
500
200
150
1,000
800
8,707

เทอมปลาย
(อ.1-อ.3)
( พ.ย.- มี.ค.)
2,757
2,600
500
200
1,000
800
7,857

หมายเหตุ อัตราค่าเล่าเรี ยนนี ้ไม่รวม (เครื่ องแบบนักเรียน,ค่าแบบเรี ยน,ค่าบริ การรถรับ -ส่ง)
1. เครื่องแบบนักเรียน S=360 บาท M=380 บาท L=400 บาท XL= 450 บาท XXL= 480 บาท พิเศษ =550 บาทขึ ้นไป
1.1
ค่าเครื่ องนอน 300 บาท
1.3 ผ้ ากันเปื อ้ น
100 บาท
1.2
ถุงผ้ า
80
บาท
1.4 ค่าประกันอุบตั เิ หตุ 200 บาท/ปี
2. ค่ าแบบเรียน/หนังสือเรียน(ใช้ ตลอดปี ) ตามราคาหนังสือเรี ยนของแต่ละปี การศึกษา
3. ค่ าบริการรถรับ-ส่ ง คิดตามระยะทาง
วิธีการชาระเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา
1.รายเทอม
1.**รายเทอม ผ่อนชาระค่าเล่าเรี ยนได้ 2 งวด
ภาคเรี ยนที่ 1 งวดที่ 1 ชาระในวันสมัคร
งวดที่ 2 ชาระในเดือนสิงหาคม
ภาคเรี ยนที่ 2 งวดที่1 ชาระ 1 – 15 ตุลาคม
งวดที่ 2 ชาระในวันที่ 1 –15 มกราคม
** บุตรข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เบิ กค่าเล่าเรี ยนได้ตามระเบียบประกาศของทางราชการ
2. รายเดือน
2.1. เตรียมอนุบาล (เด็กเล็ก)
เดือนละ 1,800 บาท
(ไม่ รวม ค่าแรกเข้า (700)/ปี +ค่าเรี ยนภาษาอังกฤษ(800)/ภาคเรี ยน,ค่ากิ จกรรมสร้างเสริ มหลักสูตร(500) /ภาคเรี ยน
2.2 ชัน้ อนุบาล 1- 3
เดือนละ 1,700 บาท
หมายเหตุ กรณีชาระเป็ นรายเดือน ชั้นอนุบาล 1-3 (ไม่ รวม ค่าเรี ยนรายเดือน (1,700)/เดือน + ค่าเรี ยนภาษาอังกฤษครู
ต่างชาติ (800) / ภาคเรี ยน + ค่ากิ จกรรมสร้างเสริ มหลักสูตร (1,000)/ภาคเรี ยน )

ระเบียบการโรงเรี ยนอรรถญาสาธิต (ม.1-ม.3)
359 แขวงคลองสองต้ นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 02-9163357 , 02-5570905 Fax. 02-5570906
E-mail attyaschool@gmail.com , www.aty.ac.th
______________________________________________________________________________________________________________________

1. การรับนักเรี ยน
รับนักเรี ยนชาย – หญิง ( เฉพาะไป – กลับ ) อายุ 12 -15 ปี
2. การรับสมัคร ผู้ปกครองต้ องนาบุตรหลานของท่านไปสมัครด้ วยตนเอง พร้ อมหลักฐาน ดังนี ้
2.1 สาเนาทะเบียนบ้ านนักเรี ยน ( สาเนาถ่ายเอกสาร) จานวน 1 แผ่น
2.2 สูตบิ ตั ร ( สาเนาถ่ายเอกสาร )
จานวน 1 แผ่น
2.3 รูปถ่ายเด็กนักเรี ยนขนาด 1 -1.5 นิ ้ว
จานวน 3 รูป
2.4 สาเนาทะเบียน/บัตรประชาชนผู้ปกครอง (สาเนาถ่ายเอกสาร) จานวน 1 แผ่น
2.5 เอกสารย้ ายจากสถานศึกษาเดิม (ปพ.1,ปพ.6,ปพ.8 ,ใบรับรอง,เอกสารอื่นๆ)
3. วิชาที่สอน
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
4. ปรัชญาโรงเรี ยน
“ สุวิชา โน ภว โหติ “ (ผู้มีปัญญา เป็ นผู้เจริญ)
5. คาขวัญของโรงเรี ยน วิชาการเลิศล้า คุณธรรมดี กีฬาเด่ น เน้ นวินัย
6. ระยะเวลาการศึกษา แบ่งเป็ น 2 ภาคเรี ยน ของทุกปี การศึกษา ดังนี ้
ภาคเรี ยนที่ 1 (เทอมต้ น) = เปิ ดเรี ยน ต้ นพฤษภาคม , ปิ ดเรี ยน กลางเดือนตุลาคม
ภาคเรี ยนที่ 2 (เทอมปลาย)= เปิ ดเรี ยนต้ นพฤศจิกายน , ปิ ดเรี ยนเดือนต้ นเมษายน
( ทังนี
้ ้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามคาสัง่ ของกระทรวงศึกษาธิการ )
7. เวลาเรี ยน
เข้ าเรี ยน
เวลา 08 .30 น.
เลิกเรี ยน
เวลา 15.00 น.
วันหยุด 1.) วันหยุดประจาสัปดาห์ คือ วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
2.) วันหยุดประจาภาคเรี ยน และวันหยุดในกรณีพิเศษ
8. การแต่งกาย
ใช้ เครื่ องแบบนักเรี ยนของโรงเรี ยนอรรถญาสาธิต ตามรูปแบบฟอร์ มที่กาหนดให้
( ปั กชื่อ – สกุล บนหน้ าอกด้ านขวา ชุดนักเรียนปั กด้ วยไหมสีแดง,
ชุดพละ ปั กด้ วยไหมสีขาว)
9. การรับ – ส่ง 9.1) มีรถตู้ของโรงเรี ยนบริการรับ – ส่ง คิดตามระยะทาง
9.2) สาหรับผู้ปกครองที่มารับ–ส่ง ด้ วยตนเองจะต้ องนาบัตรประจาตัวมาด้ วยทุกครัง้
9.3) กรณี นักเรี ยนกลับบ้ านเองต้ องกรอกใบอนุญาตแจ้ งกลับบ้ านเอง(ที่ธุรการ/ครูประจาชัน)้
10. วันมอบตัว
วันเปิ ดเรี ยน
11. ข้ อบังคับของโรงเรี ยน
นักเรี ยนที่เข้ ามาในโรงเรี ยนแล้ ว จะออกนอกบริเวณโรงเรี ยนต้ องได้ รับ
อนุญาตและห้ ามนาของมีคา่ ติดตัวไปโรงเรี ยน เช่น สร้ อยคอ จักรยานฯลฯ
โรงเรี ยนจะไม่รับผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น

อัตราค่ าธรรมเนียมระดับมัธยม 1 - 3 (ปี การศึกษา 2559)
โรงเรี ยนอรรถญาสาธิต โทร. 02-916-3357 , 02-557-0905 Fax. 02- 557-0906
ที่
1
2
3
4
5
5
7
8

รายการ
ค่าบารุงการศึกษาชันมั
้ ธยม 1-3
ค่าอาหารกลางวัน
ค่ากิจกรรมต่างๆ
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าเรียนภาษาอังกฤษ(ครูตา่ งชาติ)
ค่าประกันของเสียหาย
ค่าบารุงห้ องปฏิบตั ิการต่างๆ
ค่าเสริ มหลักสูตรคอมพิวเตอร์
รวม ค่าใช้ จา่ ย/เทอม

เทอมต้ น

เทอมปลาย

( พฤษภาคม – ตุลาคม )

( พฤศจิกายน - มีนาคม)

2,381
2,800
500
200
1,000
250
300
600
8,031

2,381
2,800
500
200
1,000
250
600
7,731

หมายเหตุ อัตราค่าเล่าเรี ยนนี ้ไม่รวม (เครื่ องแบบนักเรียน,ค่าแบบเรี ยน,ค่าบริ การรถรับ -ส่ง)
1. ชุดนักเรียน S= 420 บาท
XL= 480 บาท

M = 440 บาท
XXL= 500 บาท

L = 460 บาท
พิเศษ = 550-600 บาท

2. ค่ าแบบเรียน/หนังสือเรียน/สมุด (ใช้ ตลอดปี ) ตามราคาหนังสือเรี ยนของแต่ละปี การศึกษา
3. ค่ าบริการรถรับ-ส่ ง คิดตามระยะทาง ดังนี ้
- เคหะร่มเกล้ า , แฟลตเคหะร่มเกล้ า ,หมูบ่ ้ านหลังคาแดง ค่ารถรับ-ส่ง เดือนละ 800 บาท
- พูนสินธานี1,2,3 , หมูบ่ ้ านสินทอง ,หมูบ่ ้ านรุ่งนภาเพสส , หมุบ่ ้ านเคซี ค่ารถรับ –ส่ง เดือนละ 1,200 บาท
-หมูบ่ ้ าน ศิรินเทพ , หมูบ่ ้ านมัณฑิรา, รุ่งกิจวิลล่า , พาราไดซ์, นคริ นทร์ , สุภาวัลย์ ค่ารถรับ -ส่ง เดือนละ 1,500 บาท
-หมูบ่ ้ านเคหะธานี 4 , แฟลตรามคาแหง ,ธรากร, บึงบัว , รุ่ งกิจวิลล่า 4,5, 9 , ร่มสุขวิลล่า ค่ารถรับ –ส่ง เดือนละ 1,500 บาท
วิธีการชาระเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา
รายเทอม ผ่อนชาระค่าเล่าเรี ยนได้ 2 งวด
-ภาคเรี ยนที่ 1 งวดที่1 ชาระในวันสมัคร
งวดที่ 2 ชาระในเดือนสิงหาคม
-ภาคเรี ยนที่ 2 งวดที่1 ชาระ 1- 15 ตุลาคม
งวดที่ 2 ชาระในวันที่ 1 – 15 มกราคม

