
ระเบียบการของโรงเรียนภารตวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 2562 
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2561 เป็นต้นไป 
สถานที่ตั้ง 136/1-2 ถนนศิริพงษ์ แขวงส าราญราษฎร ์ เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2222-7588    โทรสาร. 0-2224-5842 

อ านวยการสอนโดย. คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ตรงตามสาขา 
1. การรับนักเรียน 

1. เปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิง  
2. ตั้งแต่ช้ันเตรยีมอนุบาล-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ช้ันเตรียมอนุบาล อายุตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป เกิดก่อนวันท่ี  
16 พฤษภาคม 2560 
3. ช้ันอนุบาล 1 อายุตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป เกิดก่อนวันที ่ 
16 พฤษภาคม 2559 

2. หลักฐานในการสมัครเข้าเรียน 
1. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรยีน 1 ชุด 
2. ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน (ใบเกดิ) 1 ชุด 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของบิดา 1 ชุด 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของมารดา 1 ชุด 
5. หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดมิ (ถ้ามี) 

3. ระยะเวลาการเปิดสอน 
      แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน 

- ภาคเรยีนที่ 1 ตั้งแต่วันท่ี 16 พ.ค. – 10 ต.ค. 
- ภาคเรยีนที่ 2 ตั้งแต่วันท่ี 1 พ.ย. – 15 มี.ค. 

      เวลาเรียน 
- ระดับอนุบาล ตั้งแต่เวลา           8.00 - 15.00 น. 
- ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่เวลา    8.00 - 15.30 น. 

4. หลักสูตรและวชิาท่ีเปิดสอน 
ระดับชั้นอนุบาล      หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ระดับชั้นประถมศึกษา   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
   พุทธศักราช 2551 

  
 ปรัชญาของโรงเรียน     “ความรู้  คู่ คุณธรรม” 
 ค าขวัญของโรงเรียน     “สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา” 
 อัตลักษณ์ของโรงเรียน   “สุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี” 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน   “วิชาการดี  กิจกรรมเด่น” 
ระดับอนุบาล   พัฒนาการดี   กิจกรรมเด่น 
ระดับประถม วิชาการดี   กิจกรรมเด่น 
  มีเรียนเสริมพิเศษตอนเย็นหลังเลกิเรียน วันจันทร์–พฤหสับดี    
ตั้งแต่เวลา 15.30 – 16.30 น. อัตราค่าค่าเรียน  
เดือนละ 400 บาท (1,800 บาท / 1 ภาคเรียน) 
เดือนละ 400 บาท (1,600 บาท / 2 ภาคเรียน) 
ระยะเวลาเรียนและอัตราค่าเรียน 
เรียนพิเศษเดือนตุลาคม  1-19 ตุลาคม 2561  ค่าเรียน 2,500 บาท 
โครงการที่ 1  
  วันท่ี 18 มีนาคม  – 5 เมษายน 2562       ค่าเรียน 2,500 บาท 
โครงการที่ 2  
  วันท่ี 22 เมษายน–  10 พฤษภาคม 2562   ค่าเรียน  2,500 บาท 
ทุกโครงการพร้อมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และอาหารเสรมินม 
เวลาเรียน    วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-15.30 น.  
                 (เว้น  วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)   
ระดับอนุบาล   เตรียมความพร้อมแบบบูรณาการในทุกรายวิชา 
ระดับประถมศึกษา   คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร์   ศลิปะ   ดนตรไีทย   ดนตรสีากล  
นาฏศิลป์  กิจกรรมเข้าจังหวะ   และพื้นฐานด้านกีฬา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียด 
เตรียมอนุบาล อนุบาล 1-2 อนุบาล 3 

ประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 

ประถมศึกษาปีท่ี 
1-6 (IEP) 

เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 

ค่าเล่าเรียน 6,178 6,178 2,757 2,757 2,757 2,757 2,672 2,672 2,672 2,672 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน 5,500 5,250 6,345 6,095 7,175 6,925 6,325 6,075 13,528 13,528 
รวมทั้งสิ้น 11,678 11,428 9,102 8,852 9,932 9,682 8,997 8,747 16,200 16,200 

 

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

อัตราค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 



 

การแต่งกาย   นักเรียนจะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบยีบของโรงเรยีน 

 
 
  
1. เครื่องแบบนักเรียน  :  สัปดาห์ละ  2 วัน 
นักเรียนชาย กางเกงขาสั้นสีน้ าเงินเข้ม เสื้อคอเชิ้ตแขนสั้นสีขาวมี
กระดุมที่เอว ปักตราโรงเรียนสแีดง ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ปักชื่อ
นามสกุลสีแดงที่อกเสื้อด้านขวา ถุงเท้าสีขาว รองเท้าหนังสีด ามกีระดุม
หรือแถบกาว 
นักเรียนหญิง กระโปรงสีแดงจบีรองตัว เสื้อคอบัวแขนสั้นสีขาว มี
จีบที่แขน มีกระดุมที่เอว ปักตราโรงเรียนสีแดง ที่กระเป๋าเสื้อดา้นซ้าย 
ปักชื่อ-นามสกุลสีแดง ที่อกเสื้อด้านขวา ถุงเทา้สีขาว รองเท้าหนังสีด า 
เครื่องแบบพลศึกษา : สัปดาหล์ะ 3 วัน  
ชุดพละสีชมพู     รองเท้าผ้าใบสีขาว  ใส่ทุกวนัจันทร์ทุกระดับชัน้ 
ชุดพละสีฟ้า       รองเท้าผ้าใบสีขาว  ใส่ทุกวนัศุกร์ 
ชุดพละสีเหลือง   รองเท้าผ้าใบสีขาว  ใส่ทุกวนัที่มเีรียนพลศึกษา 
  

2 .  ของใช้ส่วนตัว 

ระดับชั้น เตรียมอนุบาล และอนุบาล 1-อนุบาล 2 
  ผ้าปทูี่นอน ปลอกหมอน ถุงผ้า ผ้ากันเปื้อน หมวก ผา้ขนหนู
ผืนเล็ก ชุดนอนสีแดงปักชื่อ-นามสกุล สีขาวที่อกเสื้อด้านขวา ตาม
แบบที่โรงเรียนก าหนด 
ระดับชั้นอนุบาล 3 
 ผ้ากันเปื้อน ผ้าขนหนูผืนเล็ก หมวก ช้อนส้อม แก้วน้ าสแตนเลส 
มีหูห้ิว ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
 

       **ของใช้ของนักเรียนอนุบาล ควรเขียนชื่อหรือปักชื่อทุกชิ้น** 
 

 
 
 

 
 

1. เครื่องแบบนักเรียน : สัปดาห์ละ 3 วัน 
นักเรียนชาย กางเกงขาสั้นสีน้ าเงิน เสื้อคอเชิ้ตแขนสั้นสีขาวปัก
อักษรย่อ ภ.ว. และเลขประจ าตวัด้วยเลขไทยสีแดงตามแบบของ
โรงเรียน ที่อกเสื้อด้านขวา ปักชือ่- นามสกุลสีแดงเหนือกระเป๋าเสื้อ
ด้านซา้ย เข็มขัดหนังสีด า ถุงเทา้สีขาว รองเท้าผ้าใบแบบเรียบสีด า 
ชุดลูกเสือ   ใช้ชุดนักเรียน พร้อมอุปกรณ์ลูกเสือตามแบบที่
โรงเรียนก าหนด รองเท้าผ้าใบแบบเรียบสีด า 
นักเรียนหญิง  ป.1-ป.4 เสื้อคอบัวแขนสั้นจีบสีขาว คอซองสีแดง 
นักเรียนหญิง  ป.5-ป.6 เสื้อคอบัวแขนสั้นสีขาว เนคไทสีแดง 
ตามแบบของโรงเรียน และปักชื่ อ -นามสกุล สีแดง  ใต้ เลข
ประจ าตัวที่อกเสื้อด้านขวา กระโปรงจีบรอบตัวสีแดง ถุงเท้า สีขาว 
รองเท้าหนังแบบเรียบสีด า 
ชุดยุวกาชาด  ใช้ชุดนักเรียน พร้อมอุปกรณ์ ยุวกาชาดตามแบบที่
โรงเรียนก าหนด รองเท้าหนังสีด า 
2. เครื่องแบบพลศึกษา :  สัปดาห์ละ 2 วัน  
ชุดพละสีฟ้า ใส่ในวันที่เรียนพละศึกษา ตามตารางเรียน 
ชุดพละสีเหลือง ใส่ทุกวัน   ศุกร์ 
นักเรียนชาย  รองเท้าผ้าใบแบบเรียบ  สีด า 
นักเรียนหญิง รองเท้าผ้าใบแบบเรียบ  สีขาว 
ของใช้ส่วนตัว : มีจ าหน่ายที่โรงเรียน 

-  แก้วน้ าสแตนเลสมีหูห้ิว 1 ใบ 
-  ช้อน-ส้อม 1คู ่

 -  แปรงสีฟัน ยาสีฟนั 1 ชุด 
 

 

• ก าหนดการ  จ าหน่ายแบบเรียน  เครื่องแบบนักเรียน   ชุดพลศึกษา   และของใช้ส่วนตัว 

- ตั้งแต่วันที่  22 – 26 เมษายน 2562  ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 15.30 น.            
      (เว้นวันเสาร์- อาทิตย์และวันหยุดราชการ) 

การแต่งกายอนุบาล 

 

การแต่งกายระดับประถมศึกษา 

 


