
 

 

 

 

                                      ระเบียบการรบัสมัครนักเรียนใหม 
 โรงเรียนพระแมมารีสาทร 

Phramaemaree Sathon School  
ประจําปการศึกษา  2564 

         
   
1.  ประเภท / ระดับช้ันท่ีเปดรับสมัคร 
          1.1  รับสมัครนักเรยีนชาย-หญิง ประเภท ไป- กลับ ระดับเนอสเซอรี่  การศึกษาปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6  
              ประเภทอยูประจํา  นักเรียนชาย     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1- ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
                                        นักเรียนหญิง    ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1- ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
  

         1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
    เตรียมอนุบาล (เนอสเซอรี)่    

    การจัดประสบการณการเรียนรูแบบมอนเทสซอรี (Montessori) เนนใหผูเรียนไดเรียนรูผานอุปกรณ  
             และการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ชวยสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา  
                  และสมาธิของเด็กไดอยางเต็มศักยภาพ เรียนรูอยางมีความสุข  รับอายุ ตั้งแต 2 ขวบข้ึนไป  

   การศึกษาระดับปฐมวัย  
                  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

         -  การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอรี (Montessori) 
      -  หลักสูตร EIP (English Intensive Program)  
      -  เรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษเปนภาษาอังกฤษ (4 คาบ/สัปดาห)  
      -  กิจกรรมภาษาจีน คอมพิวเตอร วายน้ํา ดนตรีไทย และดนตรีสากล  
      -  บานนักวิทยาศาสตรนอย และ Cubetto (Coding) 

     การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   หลักสูตรสามัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6     

    โปรแกรม  EIP+C  (English Intensive Plus Chinese Program) 

• เรียนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และ Health Education เปนภาษาอังกฤษ 
(รวม 5 คาบ/สัปดาห) 

• ภาษาจีน (2 คาบ/สัปดาห) 

• STEM & Coding  
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 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3   
       โปรแกรม    EIP+ C  (English Intensive Plus Chinese Program) 

                                               เรียนวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ เปนภาษาอังกฤษ (รวม 4 คาบ/สัปดาห) 
    เพ่ิมเติมภาษาจีน  (2 คาบ/สัปดาห)  STEM & Coding และทักษะชีวิต (Life Skill) 

      โปรแกรม   DTP (Design Technology Program) 
 เรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ เพ่ิมเติมดานการออกแบบ การแกปญหาดวยเทคโนโลย ี
    สรางสื่อดิจิทัล  สื่อออนไลน  STEM & Coding  และทักษะชีวิต (Life Skill) 

 มัธยมศึกษาปท่ี 4-6  สามัญ      
แผนการเรียน วิทย – คณิต   
                 เนนฟสิกส เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร STEM & Coding  เตรียมวิศวกรรม  
                   แพทย-พยาบาล เนนการคิด การออกแบบ และการแกปญหาดวยเทคโนโลยี  

     แผนการเรียน ศิลป – ภาษา เนนภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน    
o โปรแกรม MLP (Multiple Languages Program) 
     เนนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  เตรียมสายสังคมศาสตร  นักมัคคุเทศก นักการสื่อสาร   
     การโรงแรม  นักบริหารธุรกิจ  

        แผนการเรียน ศิลป – เทคโนโลยี  เนนภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร IT 
o โปรแกรม ETP (English Technology Program) 

 เตรียมวิศวกรรมซอฟแวร ศิลปะศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นิเทศศาสตร  
 การเขียน Code การพัฒนาโปรแกรมและอุปกรณ Network , Software , Hardware 

** โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมวิชาทักษะชีวิตสําหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาทุกโปรแกรม  
    เลือกเรียนตามความสนใจ ดังนี้  Cooking, Bakery, Barber & Beauty Design, Digital Marketing  
    Creative Art-นักออกแบบ, Master of ceremony (MC), DIY และ อ่ืนๆ  

   2.  คุณสมบัติของผูสมัคร 

          2.1   ระดับเตรียมอนุบาล (เนอสเซอรี่) อายตุั้งแต  2 ป ข้ึนไป 

          2.2   ระดับการศึกษาปฐมวัย 

         -   ชั้นอนุบาลปท่ี  1  อายคุรบ  3   ปบริบูรณ   นับถึงวันท่ี วันท่ี  30  มิถุนายน  2561  

         -   ชั้นอนุบาลปท่ี  2   อายคุรบ  4  ปบริบูรณ   นับถึงวันท่ี วันท่ี  30  มิถุนายน  2560 

         -   ชั้นอนุบาลปท่ี  3   อายคุรบ  5  ปบริบูรณ   นับถึงวันท่ี วันท่ี  30  มิถุนายน  2559  

          2.3   ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

        -    ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1  อายุครบ 6 ปบริบรูณและจบการศึกษาระดับอนุบาลปท่ี 3 

                 -    ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 4 จบการศึกษาในระดับชั้นกอนชั้นท่ีจะสมัครเรียน 

3.  เอกสารประกอบการสมัครและมอบตัว 

               3.1   ใบสมัครสอบของโรงเรียน  กรอกขอมูลถูกตอง ครบถวน พรอมตัวผูสมัคร(นักเรียน)   
               3.2   สําเนาใบเกิด (สูติบัตร) 
               3.3   รูปถายสี ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป   (ถากําลังศึกษาอยูแตงเครื่องแบบโรงเรียนเดิม) 
               3.4   สําเนาแบบรายงานประจําตัวนักเรียน ปพ. 6 (สมุดพก) หรือใบรับรองผลการเรียน  (ปพ.7)   
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        เอกสารท่ีตองนํามาเพ่ิมเติมในวันมอบตัว  

               3.5   สําเนาทะเบียนบานของ บิดา  มารดา และของนักเรียน  จํานวน 1 ชุด  (นํามาวันมอบตัว) 
               3.6   สําเนาบัตรประชาชนของ บิดา  มารดา และของนักเรียน  จํานวน 1 ชุด   
               3.7   หลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ฯลฯ 
               3.8   สําเนาหลักฐานการศึกษา  ปพ.1 , ปพ.2 (ประกาศนียบัตรของ ม.3) , ปพ. 6 (สมุดพก) 
                    ปพ. 7 (ใบรับรองการเปนนักเรียน ) พรอมฉบบัจริง 
           หมายเหตุ  หากขาดหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งทางโรงเรียนจะไมรับมอบตัว/ชําระเงินในวันมอบตัว 
 

4.  ข้ันตอนการรับสมัครสอบ 
               4.1  ซ้ือใบสมัครสอบท่ีหองธุรการ -การเงิน  อาคารเซนตไมเก้ิล ราคา 200 บาท หรือดาวโหลดใบสมัครจาก   

                      www.pmr.ac.th  ยื่นใบสมัครเพ่ือรับบัตรนัดสอบ พรอมชําระเงิน 200 บาท ท่ีหองธุรการ–การเงิน 

         (เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ใหยื่นผลการเรียน 5 ภาคเรียนท่ีฝายวชิาการกอนซ้ือใบสมัคร)                              

              4.2  ยื่นใบสมัครสอบลวงหนากอนวันสอบอยางนอย 3 วัน ท่ีหองการเงิน พรอมนําเอกสารประกอบการสมัคร 

                    มาดวยเพ่ือรับบัตรเขาสอบ 
 

5.  การสอบ/ประกาศผลสอบ 
               5.1  สอบขอเขียนทุกระดับชั้น เวลา  08.30 - 10.30 น.  พรอมแสดงบัตรเขาสอบ 

               5.2  สอบสัมภาษณหลังการสอบขอเขียนทุกระดับชั้น  เวลา 10.30 - 12.00 น. 

               5.3. หลังสอบสัมภาษณฝายวิชาการจะเปนผูกําหนดวันมอบตัวนักเรียน 
 

6.  การมอบตัว/ชําระเงิน 
    6.1  แสดงบัตรสอบพรอมรับใบมอบตัว กรอกขอมูล ยื่นใบมอบตัวพรอมหลักฐาน  
          (ตามเอกสารประกอบการสมัครและมอบตัว) และรับเลขประจําตัว ท่ีหองทะเบียน  อาคารเซนตไมเก้ิล 

              6.2  ชําระเงินท่ีหองการเงิน  

7.  การชําระเงินคาธรรมเนียมการเรียน 

      ภาคเรียนท่ี 1 ชําระในวันมอบตัว 

      ภาคเรียนท่ี 2 ชําระในวันเปดภาคเรียนท่ี 2 ถึงวันกอนสอบปลายภาคเรียนท่ี 2 
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8.                                    คาธรรมเนียมการเรียนนักเรียน  ปการศึกษา 2564 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

ระดับชั้น หลักสูตร คาเทอม นร.ใหม คาเทอม นร.เกา SUMMER พิเศษเย็น พิเศษเสาร  คาเทอม พิเศษเย็น พิเศษเสาร รวม 
อนุบาล 1 EIP+Mon 19,405.00 18,405.00 2,200 3,150 4,000  16,858.00 2,800 4,000 23,658.00 
อนุบาล 2 EIP+Mon 19,505.00 18,505.00 2,200 3,150 4,000  17,658.00 2,800 4,000 24,458.00 
อนุบาล 3 EIP+Mon 19,505.00 18,505.00 2,200 3,150 4,000  18,658.00 2,800 4,000 25,458.00 
ป.1-ป.3 EIP 19,622.00 18,622.00 2,200 3,150 3,200  17,720.00 2,800 3,200 23,720.00 

ป.4 EIP 19,622.00 18,622.00 1,900 3,150 3,200  17,720.00 2,800 3,200 23,720.00 
ป.5 EIP 16,572.00 15,572.00 1,900 3,150 3,200  14,620.00 2,800 3,200 20,620.00 
ป.6 EIP 16,572.00 15,572.00 1,900 3,150 3,200  15,020.00 2,800 3,200 21,020.00 

ม.1-ม.2 สามัญ 10,480.00 9,480.00 1,900 3,150 3,200  8,530.00 2,800 3,200 14,530.00 
 EIP 16,480.00 15,480.00 1,900 3,150 3,200  14,530.00 2,800 3,200 20,530.00 

ม.3 สามัญ 10,480.00 9,480.00 1,900 3,150 3,200  8,930.00 2,800 3,200 14,930.00 
 EIP 16,480.00 15,480.00 1,900 3,150 3,200  14,930.00 2,800 3,200 20,930.00 

ม.4 
วิทย-คณิต
ศิลป-ภาษา 
ศิลป-เทคโน 

11,115.00 10,115.00 1,700 3,150 3,200 
 

9,165.00 2,800 3,200 15,165.00 

ม.5 
วิทย-คณิต
ศิลป-ภาษา 
ศิลป-คํานวณ 

11,115.00 10,115.00 1,700 3,150 3,200 
 

9,165.00 2,800 3,200 15,165.00 

ม.6 
วิทย-คณิต
ศิลป-ภาษา 

11,115.00 10,115.00 1,700 3,150 3,200  10,165.00 2,800 3,200 16,165.00 

              
          เตรียมอนุบาล (เนอสเซอรี่) เดือนแรก 5,300 บาท (รวมคาประกันอุบัติเหตุ+แรกเขา) เดือนตอไป เดือนละ 4,000 บาท 
          สําหรับนักเรียนเกา คาเรียนพิเศษเย็นและพิเศษเสาร สามารถแบงจายเปนรายเดือนได 
           พิเศษวันเสาร ระดับชั้นอนุบาล เลือกเรียนตามความสมัครใจ 

 

หมายเหตุ    

      1. คาธรรมเนียมสําหรับนักเรียนชั้น อ.1 – ป.4 รวมคาอาหารกลางวันเรยีบรอยแลว 
 2. คาธรรมเนียมนี้ไมรวมคาหนังสือ สมุด กระเปา ชุดพละ ชุดวายน้ํา 
 3. คาเทอมของภาคเรียนท่ี 2 ระดับชั้น อ.3,ป.6 ม.3 และ ม.6 รวมคากิจกรรมบัณฑิตนอย และงานมารีรวมใจ  
    เรียบรอยแลว 

      4. การเรียนเสริมพิเศษเย็นและวันเสาร  สําหรับเด็กใหม ป.1 – ม.3 ตองเรียนเพ่ือปรับพ้ืนฐานในภาคเรียนท่ี 1 
 5. การเรียนเสริมพิเศษเย็นและวันเสาร ในระดับมัธยมปลาย (ม.4-6) ตองเรียนทุกปการศึกษา 

 

9.  การเรียนเสริมพิเศษวิชาการภาคฤดูรอน  เวลา  8.30 น. – 14.30 น. (หองเรียนปรับอากาศ) 

  อ. 1 - อ. 3   Montessori + Cubetto robot + อาหาร          2,200     บาท 
  ป. 1 - ป. 3   วิชาการ /บูรณาการ + coding + อาหาร           2,200     บาท 
  ป. 4 - ม. 3   วิชาการ/บูรณาการ + coding      1,900     บาท 
                     ม. 4 - ม. 6          วิชาการ             1,700     บาท 
 

10.  การคืนคาธรรมเนียม  กรณีท่ีโรงเรียนเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ จากนักเรียน 

     ท่ีมาเขาใหมไวแลว  ***หากนักเรียนประสงคจะลาออกตองแจงภายใน 7 วันหลังจากมอบตัวเรียบรอยแลว 

     หากเกินกําหนดโรงเรียนจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน    
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11.  ขอควรทราบ 

      1.  เพ่ือความสะดวกของนักเรียน และประโยชนดานโภชนาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  1 – 4      

รับประทานอาหารกลางวันท่ีโรงเรียนจัดให 

      2.  ผูปกครองท่ีมีความประสงคนํารถเขามารับ- สงนักเรียน ในบริเวณโรงเรียน จะตองมีคียการดของโรงเรียน 

พระแมมารสีาทร สําหรับผูปกครองนักเรียนใหมสามารถดําเนินการติดตอลงทะเบียนและซ้ือคียการดท่ีหอง 

การเงิน ราคา 200 บาท 

       3.  วันเปดภาคเรียนโรงเรียนจะแจงใหทราบภายหลังทาง www.pmr.ac.th  หรือจากการประชาสัมพันธ 

                     ของเพจ “โรงเรียนพระแมมารีสาทร  ถนนจนัทน 27” 

       4.  โรงเรียนมีบรกิารรถรับ-สงนักเรียน สอบถามเสนทางเดินรถไดท่ีฝายธุรการ – การเงิน 

                     (ไป – กลับ ราคา  1,800  บาท  ขาเดียว  ราคา  1,500  บาท  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะทาง) 

           รถคันท่ี 1   ถนนเจริญกรุง  หลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารกัษ  คอนโดเจริญกรุง  ซอยสามรอยหอง 

                                   ซอยแฉลมนิมิตร  ถนนพระราม 3 ซอย 9 และซอยวาโก 

           รถคันท่ี 2   (รถรวม)  ถนนสาธุประดิษฐ  ถนนพระราม 3  ถนนจันทน  ถนนพระราม 4  ซอยสวนพลู   
                                   ซอยเย็นอากาศ  
       5. โรงเรียนมี Application school Bright  สําหรับการติดตามการเรียน การสอน ของผูเรียนเปนรายบุคคล 
  - การมาโรงเรียน การขาด ลา มาสาย 
  - คะแนนพฤติกรรม 
  - ขาวสารและการบาน 
  - ผลการเรียน 
      6. โรงเรียนมี Application Pmrplus  สําหรับการติดตามการใชจายของนักเรียนในโรงอาหารผานบัตรประจําตัว 

        นักเรียน  การเติมเงินใสบัตรนักเรียนออนไลน  เช็คยอดเงินคงเหลือ  การตรวจสอบ  ติดตาม  เงินออมทรัพย 
        ของนักเรียนอยางเปนปจจุบัน  โปรงใส  ตรวจสอบได 
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12.  แผนกนักเรียนประจํา 
       1.  รับสมัครนักเรียนโดยแบงเปนแผนก 
  -  นักเรียนประจําชายตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
  -  นักเรียนประจําหญิงตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3                    

      2.  ผูปกครองสามารถติดตอและแจงความจํานงใหทางโรงเรียนทราบในวันท่ีสมัครเขาเรียน 
       3.  ผูปกครองสามารถมารับนักเรียนกลับบานไดสัปดาหเวนสัปดาหหรือตามตารางเวลาท่ีโรงเรียนกําหนด 
       4.  นักเรียนจะตองถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด 
       5.  ชําระเงินเปนรายเทอมท่ีหองการเงิน   นักเรียนใหมชําระในวันมอบตัว   สวนนกัเรียนเกาชําระในวัน 

                     กําหนดเขาหอพัก  ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
         หมายเหตุ   อัตราคาใชจายนี้ไมรวมคาธรรมเนียมการเรียน  คาเรียนพิเศษ  และคาขนมประจําวัน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ เทอม 1 เทอม 2 
คาอาหาร - ท่ีพัก 27,000 27,000 
คาธรรมเนียมแรกเขาหอพัก* ชําระครั้งเดียว 2,000 - 

รวม 29,000 27,000 

           

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  ขอรับระเบียบการและซ้ือใบสมัครไดท่ี 
หองธุรการ – การเงิน อาคารเซนตไมเก้ิล  

วันจันทร – วันศุกร      เวลา 07.30 – 16.30 น.  
                          0-2212-4513-4  0-2674-9047-9 ตอ 204 206 และ 210 

เตรียมอนุบาล/อนุบาล  ตอ 404  ระดับประถม – มัธยม ตอ 210 
ID LINE : pmr.accounting 

Inbox เพจเฟสบุค “โรงเรียนพระแมมารีสาทร  ถ.จนัทน 27” 
รับสมัครออนไลน  และ ติดตามขาวสารทาง http:// www.pmr.ac.th.   

 
 

 
 


