ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2560
คุณสมบัติ

เป็ นนักเรี ยนชายและหญิงที่มีอายุครบ 6 ปี และกําลังศึกษาในชั้นอนุบาล 3
ในปี การศึกษา 2559 หรื อจบการศึกษาชั้นอนุบาล 3 แล้ว

จําหน่ ายใบสมัคร

ตั้งแต่วนั ที่ 6 เมษายน ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามปฏิทินโรงเรี ยน)

รับสมัคร สอบประเมิน

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2559

วิชาทีส่ อบประเมิน

ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความพร้อม

ประกาศผล

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 ผ่ านเว็บไซต์ ของโรงเรียน www.act.ac.th

หลักฐานการสมัคร

* รู ปถ่าย สวมเครื่ องแบบนักเรี ยน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
* สําเนาสู ติบตั รของนักเรี ยน
* สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (บิดา และมารดา)
* สําเนาทะเบียนบ้าน (นักเรี ยน บิดา และมารดา)
* ใบรับรองการเป็ นนักเรี ยนจากโรงเรี ยนเดิม (ปพ.7 ฉบับจริ ง)
* สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) โดยหลักฐานต้องตรงกับทะเบียนบ้าน
* สําเนาใบจดทะเบียนเป็ นบุตรบุตรธรรม (เฉพาะกรณี รับเป็ นบุตรบุญธรรม)
* สําเนาใบรับศีลล้างบาป (สําหรับนักเรี ยนที่เป็ นคาทอลิก)

สถานทีจ่ ําหน่ ายใบสมัคร

ห้องธุรการ อาคารรัตนบรรณาคาร ราคาชุดละ 500 บาท

การรักษาสิ ทธิ์เข้ าเรียน

ต้องมี บิดา มารดา หรื อผูป้ กครองมาลงชื่อในเอกสาร กรณี ผปู ้ กครองที่ไม่ใช่
บิดาหรื อมารดา ต้องมีอายุต้ งั แต่ 25 ปี ขึ้นไป และมีหนังสื อมอบอํานาจมายืนยัน
โดยมารายงานตัวที่หอ้ งธุรการ อาคารรัตนบรรณาคาร (ชั้น 1)

เรีย นปรับพืน้ ฐานความรู้

นักเรี ยนที่เข้าเรี ยนใหม่และผ่านการรักษาสิ ทธิ์เข้าเรี ยนแล้ว โรงเรี ยนจะจัด
ให้มีการเรี ยนเสริ มเพื่อปรับพื้นฐานความรู ้ให้กบั นักเรี ยนใหม่ทุกคน ตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น.
(หยุดช่วงสงกรานต์ 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 8 – 16 เมษายน 2560)
การแต่งกายมาเรี ยนปรับพื้นฐาน ทุกระดับชั้น ให้แต่งกายชุดสุ ภาพ (ไปรเวท)
1

ค่ าใช้ จ่ายแต่ ละหลักสู ตร ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2560
หลักสู ตร
IEP
IEP-Bell
English Program

ภาคเรียนที่ 1
ค่ าธรรมเนียม ค่ าใช้ จ่าย นร.ใหม่
30,100
20,700
45,100
20,700
140,000
33,600

รวม
50,800
65,800
173,600

ภาคเรียนที่ 2
26,000
26,000
0

หมายเหตุ
จัดเก็บเป็ นภาคเรี ยน
เก็บทั้งปี ในภาคเรี ยนแรก

***ค่าใช้จ่ายภาคเรี ยนที่ 1 ชําระในวันมอบตัวรักษาสิ ทธิ์ ค่าใช้จ่ายภาคเรี ยนที่ 2 ชําระในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ***

ค่ าใช้ จ่ายนักเรีย นใหม่ รวมถึง

1. ค่าอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่ องแบบนักเรี ยน 3 ชุด/เสื้ อลูกเสื อสํารอง/ชุดพละ/
ถุงเท้า/รองเท้าหนัง/รองเท้าพละ/หนังสื อเรี ยน/เข็มขัด/กระเป๋ า
2. ค่าอาหารกลางวัน
3. ค่าเรี ยนปรับพื้นฐานในเดือนเมษายน
4. ค่าสมาชิกสมาคมผูป้ กครองฯ ตลอดชีพ
**ไม่รวมค่าเรี ยนเสริ มวันเสาร์ และค่ารถรับ-ส่ งนักเรี ยน**

วันเปิ ดเรียน

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ

หลังจากชําระค่ าธรรมเนียมรั กษาสิ ทธิ์ เข้ าเรี ยนแล้ ว
โรงเรี ยนขอสงวนสิ ทธิ์ ใ นการคืนเงินทุกกรณี

2

