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โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
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บรรยากาศโรงเรียนและห้องเรียน

อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
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วิสัยทัศน์
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ
เทคโนโลยีได้ดี ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยครูมอื อาชีพ

ชุดเครือ่ งแบบนักเรียน

ชุดนักเรียน

โทรศัพท์ 0-4327-2009  โทรสาร 0-4332-9747

www.hrb.ac.th

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น

ผู้บริหารโรงเรียน

บาทหลวงไมตรี ทาสุวรรณ์
ผู้ทาการแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

นางพลอยใจ โจทย์ครบุรี
ผู้อานวยการ

ชุดพลศึกษา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานธุรการ, งานวิชาการ
ทุกวันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ เลขที่ 641/5 หมู่ 1 ถ.เจนจบทิศ
ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110


โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 3 สมัย
สถานศึกษาพอเพียง ระดับดีเด่น

 รับสมัครนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
บริหารโดยผู้บริหารโรงเรียนในเครือมหาไถ่ศกึ ษา
สังฆมณฑลอุดรธานี

การรับสมัครนักเรียนใหม่
เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
1.ส้าเนาทะเบียนบ้าน (บิดา/มารดา/บุตร) จ้านวน 1 ชุด
2. ส้าเนาสูติบัตร
จ้านวน 1 ชุด
3. รูปถ่าย 1 นิว (ไม่เกิน 3 เดือน) จ้านวน 4 แผ่น
พร้อมเขียนชื่อด้านหลัง
4.นักเรียนเข้า ป.1 ใบรับรองการเรียนจากโรงเรียนเดิม
5. นักเรียน ป.2 - ป.6 จะต้องมีเอกสาร ปพ. 1,4,6,7,8,9
6. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน (บิดา/มารดา/บุตร) จ้านวน 1 ชุด
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผูส้ มัคร
และบิดามารดา (ถ้ามี) ค่าสมัคร 50 บาท

การแต่งกาย ใช้เครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบ ดังนี้
นักเรียนชาย
- เสือขาว คอปกเชิต กางเกงสีกรมท่าขาสัน
- เข็มขัดสีด้า หัวตราโรงเรียน รองเท้าผ้าใบสีด้า
- ถุงเท้าสันสีขาว ผมสันทรงนักเรียน
นักเรียนหญิง
- เสือขาว คอบัวกลม กระโปรงเอี๊ยม
- รองเท้าหนังสีด้า ถุงเท้าสันสีขาว
- ผมสันทรงนักเรียนความยาวถึงติ่งหูหรือถ้าไว้ยาวต้องเปีย
ผมให้ 2 ข้างให้เรียบร้อยผูกโบว์สีดา้ หรือสีกรมเท่านัน
- ไม่สวมใส่เครื่องประดับที่มีค่าและไม่เหมาะสม
หมายเหตุ
- เสือสีชมพู , ชุดพละ ใช้แบบทีท่ างโรงเรียนก้าหนดเท่านัน

- ชุดลูกเสือ -เนตรนารี ซือจากร้านค้าทั่วไป แต่ต้อง
ติดเครื่องหมายตามที่โรงเรียนก้าหนด
กระเป๋าใส่หนังสือให้ใช้กระเป๋าตราของโรงเรียนเท่านั้น

เรียนฟรีตามนโยบายของรัฐบาล
ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน จ่ายให้กับผู้ปกครองตามนโยบายเรียนฟรี 15
ปี อย่างมีคุณภาพ เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในบางส่วน
ตามที่รัฐบาลกาหนด
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนพิเศษ Grade Room
และห้องเรียนโปรแกรม MEP
ห้องเรียนที่สถานศึกษามุง่ เน้นจัดการเรียนการสอน เพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน โดยด้าเนินการ
ตามโครงการของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ตาม
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในชันเรียน

การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ,4
รายการ

เบิกได้

เบิกไม่ได้

ห้องเกรด

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์
ค่าเรียนเสริมทักษะดนตรี

2,671

2,500

2,671

1,000

1,000

1,000

500

500

500

ค่าเรียนเสริมทักษะว่ายน้า
ค่าเรียนเสริมภาษาจีน
ค่าเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ค่าห้องเรียนปรับอากาศ
โปรแกรมเรียนเสริมห้องพิเศษ

600

600

600

500

500

500

500

500

500

600

600

600

6,371

6,200

4,000
10,371

รายการ

เบิกได้

เบิกไม่ได้

ห้องเกรด

2,671

2,500

2,671

1,000

1,000

1,000

500

500

500

600

600

600

500

500

500

500

500

500

600

600

600

6,371

6,200

4,000
10,371

รวมค่าใช้จ่าย
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5, 6

เบิก
ไม่ได้

ห้อง
เกรด

MEP

2,671
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าอาหารกลางวันเฉพาะ ป. 1-2 2,500
1,000
ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์
500
ค่าเรียนเสริมทักษะดนตรี

2,500

2,671

2,671

2,500

2,500

2,500

1,000

1,000

1,000

500

500

500

ค่าเรียนเสริมภาษาจีน

500

500

500

500

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์
ค่าเรียนเสริมทักษะดนตรี
ค่าเรียนเสริมทักษะว่ายน้า
ค่าเรียนเสริมภาษาจีน
ค่าเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ค่าห้องเรียนปรับอากาศ
โปรแกรมเรียนเสริมห้องพิเศษ

ค่าเรียนเสริมทักษะว่ายน้า

600

600

600

600

รวมค่าใช้จ่าย

ค่าเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

500

500

500

-

ค่าห้องเรียนปรับอากาศ
โปรแกรมเรียนเสริมห้องพิเศษ
รวมค่าใช้จ่าย

600

600

600

600

8,871

8,700

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2
รายการ

เบิกได้

ห้อง

4,000 10,000
12,871 18,371

หมายเหตุ  ห้องเรียนพิเศษ (Grade Room)และห้องเรียน
โปรแกรม MEP เป็นการเรียนโดยสมัครใจของ ผู้ปกครองที่มี
ความประสงค์ต้องการให้นักเรียนเลือกเรียนเท่านั้น

