
 

โรงเรยีนเลาหจิตรวิทยา ๒๕  ถ.ล าพนู – ปา่ซาง  ต.ในเมือง  อ.เมอืง

ล าพนู  จ.ล าพนู   ๕๑๐๐๐ 

LAOHAJIT WITTAYA SCHOOL    25   Lamphun –Pasang  

Road  Muang,  Lamphun  51000 o๕๓-๕๑๑๒๒๕ , ๕๖o๒๖๔    Fax  o

๕๓-๕๖o๒๖๔    E-mail   Laohajit @ hotmail.com 

                                    **************************************************** 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีมการเรยีน  

ภาคเรยีนที ่  2  ปกีารศกึษา  2555 

หลกัสตูรสามญั 

อนบุาล   1 

รหัส รายการ จ านวน 

รด 

101 

ค่าธรรมเนียมอื่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,937 

รด 

102 

ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เนต - 

รด 

103 

ค่าบ ารุงและสมาชิกห้องสมุดไทย/อังกฤษ 100 

รด 

104 

ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการ 300 

รด 

201 

ค่าอาหารกลางวัน 1,950 

รด 

201 

ค่าอาหารเสริม 600 

รด 

301 

ค่าห้องปรับอากาศ 750 

รด 

302 

ค่าบ ารุงที่นอนและค่าบริการซักฟอก 500 



รด 

401 

ค่าครูสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ+จีน) 1,000 

รด 

502 

ค่ากิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมพิเศษ

ต่างๆ 
600 

 รวม 7,737 

 

หมายเหต ุ 1.  ค่ากจิกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมพิเศษต่างๆ  ประกอบด้วย งาน

ประจ าปี  และค่ายอนุบาล         

     2.   ยังไม่รวม (เฉพาะนักเรียนใหม่) - ค่าลงทะเบียนส าหรับนักเรียนใหม่  

 200  บาท 

              - ค่าประกันอุบัติเหตุ     100  บาท 

             - ชมรมผู้ปกครอง      100  บาท 

             - ค่าสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน    200  

บาท 

              - ค่าของใช้ส่วนตัว     500  บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการสมคัรเรยีน 

1.ส าเนาสูติบตัรนกัเรยีน  จ านวน 2    ฉบับ  5.ส าเนาบัตร1.ส าเนาสูติบตัรนกัเรยีน  จ านวน 2    ฉบับ  5.ส าเนาบัตร

ประชาชนผูป้กครอง จ านวน   2   ฉบับ 

2.ส าเนาทะเบียนบา้นนักเรียน  จ านวน 2  ฉบับ  6.ส าเนา

ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 2   ฉบับ 

3.รูปถ่ายนกัเรยีน ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2  ใบ  7.หลักฐานจากโรงเรยีน

เดิม 

4.ส าเนาบัตรประชาชนนักเรียน จ านวน 2  ฉบับ (ถ้ามี) 



โรงเรยีนเลาหจิตรวิทยา ๒๕  ถ.ล าพนู – ปา่ซาง  ต.ในเมือง  อ.เมอืง

ล าพนู  จ.ล าพนู   ๕๑๐๐๐ 

LAOHAJIT WITTAYA SCHOOL    25   Lamphun –Pasang  

Road  Muang,  Lamphun  51000 o๕๓-๕๑๑๒๒๕ , ๕๖o๒๖๔    Fax  o

๕๓-๕๖o๒๖๔    E-mail   Laohajit @ hotmail.com 

                    **************************************************** 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีมการเรยีน  

ภาคเรยีนที ่  2  ปกีารศกึษา  2555 

หลกัสตูรสามญั 

อนบุาล   2 – 3   

รหัส รายการ จ านวน 

รด 

101 

ค่าธรรมเนียมอื่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,937 

รด 

102 

ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เนต 500 

รด 

103 

ค่าบ ารุงและสมาชิกห้องสมุดไทย/อังกฤษ 100 

รด 

104 

ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการ 300 

รด 

201 

ค่าอาหารกลางวัน 1,950 

รด 

201 

ค่าอาหารเสริม 600 

รด 

301 

ค่าห้องปรับอากาศ 750 

รด 

302 

ค่าบ ารุงที่นอนและค่าบริการซักฟอก 500 

รด ค่าครูสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ+จีน) 1,000 



401 

รด 

502 

ค่ากิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมพิเศษ

ต่างๆ 
600 

 รวม 8,237 

 

หมายเหต ุ 1.  ค่ากจิกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมพิเศษต่างๆ  ประกอบด้วย งาน

ประจ าปี  และค่ายอนุบาล         

     2.   ยังไม่รวม (เฉพาะนักเรียนใหม่) - ค่าลงทะเบียนส าหรับนักเรียนใหม่  

 200  บาท 

              - ค่าประกันอุบัติเหตุ     100  บาท 

             - ชมรมผู้ปกครอง      100  บาท 

             - ค่าสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน    200  

บาท 

              - ค่าของใช้ส่วนตัว     500  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการสมคัรเรยีน 

1.ส าเนาสูติบตัรนกัเรยีน  จ านวน 2    ฉบับ  5.ส าเนาบัตร

ประชาชนผูป้กครอง จ านวน   2   ฉบับ 

2.ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จ านวน 2  ฉบับ  6.ส าเนา

ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 2   ฉบับ 

3.รูปถ่ายนกัเรยีน ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2  ใบ  7.หลักฐานจากโรงเรยีน

เดิม 

4.ส าเนาบัตรประชาชนนักเรียน จ านวน 2  ฉบับ (ถ้ามี) 



โรงเรยีนเลาหจิตรวิทยา ๒๕  ถ.ล าพนู – ปา่ซาง  ต.ในเมือง  อ.เมอืง

ล าพนู  จ.ล าพนู   ๕๑๐๐๐ 

LAOHAJIT WITTAYA SCHOOL    25   Lamphun –Pasang  

Road  Muang,  Lamphun  51000 o๕๓-๕๑๑๒๒๕ , ๕๖o๒๖๔    Fax  o

๕๓-๕๖o๒๖๔    E-mail   Laohajit @ hotmail.com 

                                    **************************************************** 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีมการเรยีน  

ภาคเรยีนที่   2   ปกีารศึกษา    2555 

โครงการน ารอ่งหอ้งเรียนสามภาษา 

อนบุาล   3A 

รหัส รายการ จ านวน 

รด 

101 

ค่าธรรมเนียมอื่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,937 

รด 

102 

ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เนต 500 

รด 

103 

ค่าบ ารุงและสมาชิกห้องสมุดไทย/อังกฤษ 300 

รด 

104 

ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการ 500 

รด 

201 

ค่าอาหารกลางวัน 1,950 

รด 

201 

ค่าอาหารเสริม 900 

รด 

301 

ค่าห้องปรับอากาศ 750 

รด 

401 

ค่าครูสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ+จีน) 4,000 

รด ค่าเรียนเสริม 1,200 



501 

รด 

502 

ค่ากิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมพิเศษ

ต่างๆ 
1,300 

 รวม 13,337 

 

หมายเหต ุ 1.  ค่ากจิกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมพิเศษต่างๆ  ประกอบด้วย งาน

ประจ าปี  และค่ายอนุบาล         

     2.   ยังไม่รวม (เฉพาะนักเรียนใหม่) - ค่าลงทะเบียนส าหรับนักเรียนใหม่  

 200  บาท 

              - ค่าประกันอุบัติเหตุ     100  บาท 

             - ชมรมผู้ปกครอง      100  บาท 

             - ค่าสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน    200  

บาท 

              - ค่าของใช้ส่วนตัว     500  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการสมคัรเรยีน 

1.ส าเนาสูติบตัรนกัเรยีน  จ านวน 2    ฉบับ  5.ส าเนาบัตร

ประชาชนผูป้กครอง จ านวน   2   ฉบับ 

2.ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จ านวน 2  ฉบับ  6.ส าเนา

ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 2  ฉบับ 

3.รูปถ่ายนกัเรยีน ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2  ใบ  7.หลักฐานจากโรงเรยีน

เดิม 

4.ส าเนาบัตรประชาชนนักเรียน จ านวน 2  ฉบับ (ถ้ามี) 



โรงเรยีนเลาหจิตรวิทยา ๒๕  ถ.ล าพนู – ปา่ซาง  ต.ในเมือง  อ.เมอืง

ล าพนู  จ.ล าพนู   ๕๑๐๐๐ 

LAOHAJIT WITTAYA SCHOOL    25   Lamphun –Pasang  

Road  Muang,  Lamphun  51000 o๕๓-๕๑๑๒๒๕ , ๕๖o๒๖๔    Fax  o

๕๓-๕๖o๒๖๔    E-mail   Laohajit @ hotmail.com 

                                    **************************************************** 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีมการเรยีน  

ภาคเรยีนที ่  2   ปกีารศกึษา    2555 

โครงการน ารอ่งหอ้งเรียนสามภาษา 

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่  1A – 3A 

รหสั รายการ จ านวน 

รด 

101 

ค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,702 

รด 

102 

ค่าเรียนคอมพิวเตอร ์/ อินเตอร์เนต 500 

รด 

103 

ค่าบ ารุงและสมาชิกห้องสมุดไทย/อังกฤษ 300 

รด 

104 

ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการ 500 

รด 

201 

ค่าอาหารกลางวัน 1,950 

รด 

201 

ค่าอาหารเสริม 900 

รด 

301 

ค่าห้องปรับอากาศ 750 

รด 

401 

ค่าครูสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ+จีน) 5,000 



รด 

501 

ค่าเรียนเสริม 1,200 

รด 

502 

ค่ากิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมพิเศษต่างๆ 1,000 

 รวม 13,802 

 

หมายเหต ุ 1. ค่ากิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมพิเศษต่างๆ  ประกอบด้วย    

งานประจ าปี     สอบ YCT     

         ค่ายภาษาอังกฤษ  และจินตคณิต 

      2. ยังไม่รวม (เฉพาะนักเรียนใหม่) - ค่าลงทะเบียนส าหรับนักเรียนใหม่  

 200  บาท 

              - ค่าประกันอุบัติเหตุ     100  บาท 

             - ชมรมผู้ปกครอง      100  บาท 

             - ค่าสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน    200  

บาท 

              - ค่าของใช้ส่วนตัว     500  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการสมคัรเรยีน 

1.ส าเนาสูติบตัรนกัเรยีน  จ านวน 2    ฉบับ  5.ส าเนาบัตร

ประชาชนผูป้กครอง จ านวน   2   ฉบับ 

2.ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จ านวน 2  ฉบับ  6.ส าเนา

ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 2  ฉบับ 

3.รูปถ่ายนกัเรยีน ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2  ใบ  7.หลักฐานจากโรงเรยีน

เดิม 

4.ส าเนาบัตรประชาชนนักเรียน จ านวน 2  ฉบับ (ถ้ามี) 



โรงเรยีนเลาหจิตรวิทยา ๒๕  ถ.ล าพนู – ปา่ซาง  ต.ในเมือง  อ.เมอืง

ล าพนู  จ.ล าพนู   ๕๑๐๐๐ 

LAOHAJIT WITTAYA SCHOOL    25   Lamphun –Pasang  

Road  Muang,  Lamphun  51000 o๕๓-๕๑๑๒๒๕ , ๕๖o๒๖๔    Fax  o

๕๓-๕๖o๒๖๔    E-mail   Laohajit @ hotmail.com 

                                    **************************************************** 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีมการเรยีน ภาคเรยีนที ่  2   ปกีารศกึษา    

2555 

โครงการน ารอ่งหอ้งเรยีนสามภาษา 

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่  4A – 5A 

รหัส รายการ จ านวน 

รด 

101 

ค่าธรรมเนียมอื่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,702 

รด 

102 

ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เนต 500 

รด 

103 

ค่าบ ารุงและสมาชิกห้องสมุดไทย/อังกฤษ 300 

รด 

104 

ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการ 500 

รด 

201 

ค่าอาหารกลางวัน 1,950 

รด 

201 

ค่าอาหารเสริม 900 

รด 

301 

ค่าห้องปรับอากาศ 750 



รด 

401 

ค่าครูสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ+จีน) 5,000 

รด 

501 

ค่าเรียนเสริม 1,200 

รด 

502 

ค่ากิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมพิเศษ

ต่างๆ 
1,100 

 รวม 13,902 

 

หมายเหต ุ 1. ค่ากิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมพิเศษต่างๆ  ประกอบด้วย    

งานประจ าปี     สอบ YCT     

         ค่ายภาษาอังกฤษ  และจินตคณิต 

     2. ยังไม่รวม (เฉพาะนักเรียนใหม่) - ค่าลงทะเบียนส าหรับนักเรียนใหม่  

 200  บาท 

              - ค่าประกันอุบัติเหตุ     100  บาท 

             - ชมรมผู้ปกครอง      100  บาท 

             - ค่าสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน    200  

บาท 

              - ค่าของใช้ส่วนตัว     500  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการสมคัรเรยีน 

1.ส าเนาสูติบตัรนกัเรยีน  จ านวน 2    ฉบับ  5.ส าเนาบัตร

ประชาชนผูป้กครอง จ านวน   2   ฉบับ 

2.ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จ านวน 2  ฉบับ  6.ส าเนา

ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 2  ฉบับ 

3.รูปถ่ายนกัเรยีน ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2  ใบ  7.หลักฐานจากโรงเรยีน

เดิม 

4.ส าเนาบัตรประชาชนนักเรียน จ านวน 2  ฉบับ (ถ้ามี) 



โรงเรยีนเลาหจิตรวิทยา ๒๕  ถ.ล าพนู – ปา่ซาง  ต.ในเมือง  อ.เมอืง

ล าพนู  จ.ล าพนู   ๕๑๐๐๐ 

LAOHAJIT WITTAYA SCHOOL    25   Lamphun –Pasang  Road  

Muang,  Lamphun  51000 o๕๓-๕๑๑๒๒๕ , ๕๖o๒๖๔    Fax  o๕๓-๕๖o

๒๖๔    E-mail   Laohajit @ hotmail.com 

                                    **************************************************** 

 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีมการเรยีน ภาคเรยีนที ่  2   ปกีารศกึษา    

2555 

หลกัสตูรสามญั 

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่  1B – 3B 

รหัส รายการ จ านวน 

รด 

101 

ค่าธรรมเนียมอื่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,702 

รด 

102 

ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เนต 500 

รด 

103 

ค่าบ ารุงและสมาชิกห้องสมุดไทย/อังกฤษ 300 

รด 

104 

ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการ 500 

รด 

201 

ค่าอาหารกลางวัน 1,950 

รด 

201 

ค่าอาหารเสริม 600 

รด 

301 

ค่าห้องปรับอากาศ 750 

รด 

401 

ค่าครูสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ+จีน) 1,000 



รด 

502 

ค่ากิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมพิเศษ

ต่างๆ 
1,000 

 รวม 8,302 

 

หมายเหต ุ 1. ค่ากิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมพิเศษต่างๆ  ประกอบด้วย    

งานประจ าปี     สอบ YCT     

         ค่ายภาษาอังกฤษ  และจินตคณิต 

     2. ยังไม่รวม (เฉพาะนักเรียนใหม่) - ค่าลงทะเบียนส าหรับนักเรียนใหม่  

 200  บาท 

              - ค่าประกันอุบัติเหตุ     100  บาท 

             - ชมรมผู้ปกครอง      100  บาท 

             - ค่าสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน    200  

บาท 

              - ค่าของใช้ส่วนตัว     500  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการสมคัรเรยีน 

1.ส าเนาสูติบตัรนกัเรยีน  จ านวน 2    ฉบับ  5.ส าเนาบัตร

ประชาชนผูป้กครอง จ านวน   2   ฉบับ 

2.ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จ านวน 2  ฉบับ  6.ส าเนา

ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 2  ฉบับ 

3.รูปถ่ายนกัเรยีน ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2  ใบ  7.หลักฐานจากโรงเรยีน

เดิม 

4.ส าเนาบัตรประชาชนนักเรียน จ านวน 2  ฉบับ (ถ้ามี) 



โรงเรยีนเลาหจิตรวิทยา ๒๕  ถ.ล าพนู – ปา่ซาง  ต.ในเมือง  อ.เมอืง

ล าพนู  จ.ล าพนู   ๕๑๐๐๐ 

LAOHAJIT WITTAYA SCHOOL    25   Lamphun –Pasang  Road  

Muang,  Lamphun  51000 o๕๓-๕๑๑๒๒๕ , ๕๖o๒๖๔    Fax  o๕๓-๕๖o

๒๖๔    E-mail   Laohajit @ hotmail.com 

                                    **************************************************** 

 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีมการเรยีน ภาคเรยีนที ่  2   ปกีารศกึษา    

2555 

หลกัสตูรสามญั 

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่  4B – 5B 

รหัส รายการ จ านวน 

รด 

101 

ค่าธรรมเนียมอื่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,702 

รด 

102 

ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เนต 800 

รด 

103 

ค่าบ ารุงและสมาชิกห้องสมุดไทย/อังกฤษ 300 

รด 

104 

ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการ 500 

รด 

201 

ค่าอาหารเสริม 600 

รด 

301 

ค่าห้องปรับอากาศ 750 

รด 

401 

ค่าครูสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ+จีน) 1,000 

รด 

502 

ค่ากิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมพิเศษ

ต่างๆ 
1,100 



 รวม 6,752 

 

หมายเหต ุ 1. ค่ากิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมพิเศษต่างๆ  ประกอบด้วย    

งานประจ าปี     สอบ YCT     

         ค่ายภาษาอังกฤษ  และจินตคณิต 

     2. ยังไม่รวม (เฉพาะนักเรียนใหม่) - ค่าลงทะเบียนส าหรับนักเรียนใหม่  

 200  บาท 

              - ค่าประกันอุบัติเหตุ     100  บาท 

             - ชมรมผู้ปกครอง      100  บาท 

             - ค่าสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน    200  

บาท 

              - ค่าของใช้ส่วนตัว     500  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการสมคัรเรยีน 

1.ส าเนาสูติบตัรนกัเรยีน  จ านวน 2    ฉบับ  5.ส าเนาบัตร

ประชาชนผูป้กครอง จ านวน   2   ฉบับ 

2.ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จ านวน 2  ฉบับ  6.ส าเนา

ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 2  ฉบับ 

3.รูปถ่ายนกัเรยีน ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2  ใบ  7.หลักฐานจากโรงเรยีน

เดิม 

4.ส าเนาบัตรประชาชนนักเรียน จ านวน 2  ฉบับ (ถ้ามี) 



โรงเรยีนเลาหจิตรวิทยา ๒๕  ถ.ล าพนู – ปา่ซาง  ต.ในเมือง  อ.เมอืง

ล าพนู  จ.ล าพนู   ๕๑๐๐๐ 

LAOHAJIT WITTAYA SCHOOL    25   Lamphun –Pasang  Road  

Muang,  Lamphun  51000 o๕๓-๕๑๑๒๒๕ , ๕๖o๒๖๔    Fax  o๕๓-๕๖o

๒๖๔    E-mail   Laohajit @ hotmail.com 

                                    **************************************************** 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีมการเรยีน  

ภาคเรยีนที ่  2   ปกีารศกึษา    2555 

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่  6 

รหัส รายการ จ านวน 

รด 

101 

ค่าธรรมเนียมอื่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,702 

รด 

102 

ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เนต 800 

รด 

103 

ค่าบ ารุงและสมาชิกห้องสมุดไทย/อังกฤษ 300 

รด 

104 

ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการ 500 

รด 

201 

ค่าอาหารเสริม 600 

รด 

301 

ค่าห้องปรับอากาศ 750 

รด 

401 

ค่าครูสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ+จีน) 1,000 

รด 

502 

ค่ากิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมพิเศษ

ต่างๆ 
1,600 

 รวม 7,252 

 



หมายเหต ุ 1. ค่ากิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมพิเศษต่างๆ  ประกอบด้วย    

งานประจ าปี     สอบ YCT     

         ค่ายภาษาอังกฤษ  และจินตคณิต 

     2. ยังไม่รวม (เฉพาะนักเรียนใหม่) - ค่าลงทะเบียนส าหรับนักเรียนใหม่  

 200  บาท 

              - ค่าประกันอุบัติเหตุ     100  บาท 

             - ชมรมผู้ปกครอง      100  บาท 

             - ค่าสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน    200  

บาท 

              - ค่าของใช้ส่วนตัว     500  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการสมคัรเรยีน 

1.ส าเนาสูติบตัรนกัเรยีน  จ านวน 2    ฉบับ  5.ส าเนาบัตร

ประชาชนผูป้กครอง จ านวน   2   ฉบับ 

2.ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จ านวน 2  ฉบับ  6.ส าเนา

ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 2  ฉบับ 

3.รูปถ่ายนกัเรยีน ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2  ใบ  7.หลักฐานจากโรงเรยีน

เดิม 

4.ส าเนาบัตรประชาชนนักเรียน จ านวน 2  ฉบับ (ถ้ามี) 



โรงเรยีนเลาหจิตรวิทยา ๒๕  ถ.ล าพนู – ปา่ซาง  ต.ในเมือง  อ.เมอืง

ล าพนู  จ.ล าพนู   ๕๑๐๐๐ 

LAOHAJIT WITTAYA SCHOOL    25   Lamphun –Pasang  Road  

Muang,  Lamphun  51000 o๕๓-๕๑๑๒๒๕ , ๕๖o๒๖๔    Fax  o๕๓-๕๖o

๒๖๔    E-mail   Laohajit @ hotmail.com 

                                    **************************************************** 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีมการเรยีน  

ภาคเรยีนที ่  2   ปกีารศกึษา    2555 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่ 1 - 3 

รหัส รายการ จ านวน 

รด 

101 

ค่าธรรมเนียมอื่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,302 

รด 

102 

ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เนต 800 

รด 

103 

ค่าบ ารุงและสมาชิกห้องสมุดไทย/อังกฤษ 500 

รด 

104 

ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการ 500 

รด 

301 

ค่าห้องปรับอากาศ 750 

รด 

401 

ค่าครูสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ+จีน) 1,000 

รด 

502 

ค่ากิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมพิเศษ

ต่างๆ 
1,200 

 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เพ่ิมเติม) 520 

 รวม 6,572 

 



หมายเหต ุ 1. ค่ากิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมพิเศษต่างๆ  ประกอบด้วย    

งานประจ าปี     สอบ YCT     

         ค่ายภาษาอังกฤษ  และจินตคณิต 

     2. ยังไม่รวม (เฉพาะนักเรียนใหม่) - ค่าลงทะเบียนส าหรับนักเรียนใหม่  

 200  บาท 

              - ค่าประกันอุบัติเหตุ     100  บาท 

             - ชมรมผู้ปกครอง      100  บาท 

             - ค่าสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน    200  

บาท 

              - ค่าของใช้ส่วนตัว     500  บาท 

 

 

 
เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการสมคัรเรยีน 

1.ส าเนาสูติบตัรนกัเรยีน  จ านวน 2    ฉบับ  5.ส าเนาบัตร

ประชาชนผูป้กครอง จ านวน   2   ฉบับ 

2.ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จ านวน 2  ฉบับ  6.ส าเนา

ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 2  ฉบับ 

3.รูปถ่ายนกัเรยีน ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2  ใบ  7.หลักฐานจากโรงเรยีน

เดิม 

4.ส าเนาบัตรประชาชนนักเรียน จ านวน 2  ฉบับ (ถ้ามี) 


