ประกาศ โรงเรียนคาเทีย่ งอนุสสรณ์
เรื่ อง การรับสมัครนักเรียนเข้ าเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2562
...........................................................
ด้วยทางโรงเรี ยนคาเที่ยงอนุสสรณ์ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ที่จะรับสมัคร
นักเรี ยนเข้าเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2562 รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กาหนดการสมัคร / ทดสอบความพร้ อม
1.1 รับระเบียบการใบสมัคร และยื่นเอกสารการสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 – 18 มกราคม 2562 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ภาคเช้า เวลา 08.3011.30 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. (ไม่รับสมัครในวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการ ชั้น 1 ตึกคาเที่ยงนฤมิต
1.2 ทดสอบความพร้ อม
วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
1.3 มอบตัว / ชาระค่ าบารุ งการศึกษา
วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น.

2. จานวนห้ องเรียน นักเรียนทีร่ ับ และราคาใบสมัคร
2.1 เปิ ดรับ 3 ห้องเรี ยน ห้องเรี ยนละ 40 คน รวม 120 คน
2.2 ใบสมัคร ราคา 30 บาท (สามสิ บบาทถ้วน)

3. คุณสมบัติผ้สู มัคร
3.1 นักเรี ยนที่มีอายุยา่ งเข้าปี ที่ 7 ที่เกิดในปี พ.ศ. 2555 (ตั้งแต่มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555)
3.2 นักเรี ยนที่กาลังศึกษาชั้นสุ ดท้ายของระดับอนุบาล หรื อสาเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล

4. หลักฐานประกอบการสมัคร
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

ใบสมัคร พร้อมติดรู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
จานวน 2 รู ป (กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน)
สาเนาสู ติบตั รนักเรี ยน
จานวน 1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรี ยน บิดา มารดา (อย่างละ 1 ชุด)
จานวน 1 ฉบับ
สาเนาบัตรประชาชนนักเรี ยน บิดา มารดา (อย่างละ 1 ชุด)
จานวน 1 ฉบับ
หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยน (จากโรงเรี ยนเดิม)
จานวน 1 ฉบับ
กรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่อ – สกุลของนักเรี ยน บิดา มารดา (อย่างละ 1 ชุด) จานวน 1 ฉบับ
สาเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านผูป้ กครอง (กรณี ไม่อยู่กบั บิดา – มารดา) อย่างละ 1 ฉบับ
เอกสารอื่นๆ ที่สาคัญ (ถ้ามี)
อย่างละ 1 ฉบับ

หมายเหตุ เอกสารการสมัครที่เป็ นสาเนาให้ ทาการรับรองเอกสารทุกฉบับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ ายธุรการ โรงเรี ยนคาเที่ยงอนุสสรณ์
โทรศัพท์ 053-234189 โทรสาร 053-233189 (ในวันและเวลาราชการ) www.ktanussorn.ac.th

ใบสมัครเข้ าเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2562
โรงเรียนคาเทีย่ งอนุสสรณ์ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053 - 234189 โทรสาร 053 - 233189 www.ktanussorn.ac.th
…………………………………………………………………………………………………………
วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ. .................

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) .................................................................................................................................
 เป็ นผูป้ กครองของ (เด็กชาย, เด็กหญิง) ......................................................................................................................
ในฐานะเป็ น  บิดา มารดา  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  อื่น ๆ โปรดระบุ..............................................
เด็กเกิดวันที่....... เดือน ....................................พ.ศ. .............. อายุ ............ ปี ............เดือน (นับถึงวันที่ 16 พ.ค. 2560)
ปัจจุบนั เด็กมีชื่ออยูต่ ามทะเบียนบ้าน (ทร.14) อยูบ่ า้ นเลขที่ ............ ถนน .......................................ซอย.........หมู่ที่.......
ตาบล............................................ อาเภอ.........................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ .............
ที่อยู่ปัจจุบนั ของผูป้ กครองคือ บ้านเลขที่ ........... หมู่ที่ ........ตาบล ..................................... อาเภอ..................................
จังหวัด ....................................................โทรศัพท์บา้ น .....................................ที่ทางาน................................................
โทรศัพท์มือถือ ................................................... E-mail ……………….………………………………………………
ปัจจุบนั เด็กกาลังเรี ยนอยู่ในชั้น  อนุบาลปี ที่ .......  ประถมศึกษาปี ที่ ........ โรงเรี ยน..................................
ตาบล /เขต.....................................อาเภอ......................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณี ย.์ .........
ข้า พเจ้า มี ค วามประสงค์ข อสมัค รเข้า เรี ย นชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ . ............. ในโรงเรี ย นค าเที่ ย งอนุ ส สรณ์
ปี การศึกษา 2562 โดยปฏิบตั ิตามระเบียบของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ
หลักฐานการรับสมัคร (กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  หน้าข้อที่ท่านนาหลักฐานมาประกอบการสมัคร)
หลักฐานต่ างๆ ที่ยื่นมาพร้ อมกับใบสมัครมีดงั ต่อไปนี้
 รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป
 สาเนาสูติบตั รนักเรี ยน
 สาเนาทะเบียนบ้านนักเรี ยน บิดา มารดา
 สาเนาบัตรประชาชนนักเรี ยน บิดา มารดา
 หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยน (จากโรงเรี ยนเดิม)
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุลต่าง ๆ ของนักเรี ยน บิดา มารดา
 สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนผูป้ กครอง ( กรณี ที่นกั เรี ยนไม่ได้อยู่กบั บิดา มารดา )
 เอกสารอื่น ๆ ........................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................ผูป้ กครอง
(......................................................)
วันที่............ เดือน....................... พ.ศ. ............

