
  
 
  

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชยีงของ 
เรื่อง  การรับสมัครนกัเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑       

ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลเชียงของ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔  จะด าเนินการรับสมัครนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                
หรือเทียบเท่าเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้ 
 

 ๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
 ๑.๑ คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
  ๑.๑.๑ ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ๑.๑.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย 
 ๑.๒ ก าหนดวันรับสมัคร 
  ๑.๒.๑ การรับสมัคร 
   รับสมัคร   วันที่ ๒๗ มกราคม  – ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  

 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ อาคารหอประชุมหลวงพ่อเพชร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    วันที่ ๔   มีนาคม  ๒๕๖๓  
      ทางเว็บไซต ์  https://www.ack.ac.th/ 

  ๑.๒.๒ จ านวนที่รับ 
           ห้องเรียน  EIS    จ านวน   ๓๖   คน 
           ห้องเรียนปกติ    จ านวน   ๘o   คน 
          ห้องเรียนดนตรี   จ านวน   ๒o   คน 
  ๑.๒.๓ การสอบวัดความรู้พื้นฐาน ( คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
   สอบคัดเลือก วันเสาร์  ที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
     ณ  อาคารสบสมสามัคคี   โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 
   ประกาศผล วันที่  ๑๑   มีนาคม  ๒๕๖๓  

ติดประกาศในโรงเรียน และทางเว็บไซต์ https://www.ack.ac.th/ 
   การมอบตัว ส าหรับ  ม.๑ ห้อง EIS  ห้องเรียนปกต ิ  และห้องเรียนดนตรี 
                                                    วันที่   ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 
 
 
 
          

https://www.ack.ac.th/
https://www.ack.ac.th/


 
 
    ๑.๓ หลักฐานการสมัคร (จ านวน ๒ ฉบับ) 
  ๑.๓.๑ ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 
  ๑.๓.๒ ส าเนาสูติบัตรผู้สมัคร 
  ๑.๓.๓ หลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
           หรือเทียบเท่า พร้อมส าเนา ๑ ชุด   
       

         ประกาศ ณ วันที่  ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๓ 

 

 

 

       (นายอัครเดช  ยมภักดี) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชยีงของ 

เรื่อง  การรับสมัครนกัเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑       
ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนอนุบาลเชียงของ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต ๔  จะด าเนินการรับสมัครนักเรียน เพ่ือเข้าเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้  
 

 ๑. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
 ๑.๑ คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  
  ๑.๑.๑ ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ๑.๑.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย 
 ๑.๒ ก าหนดวันรับสมัคร 
  ๑.๒.๑ การรับสมัคร 
   รับสมัคร   วันที่ ๒๗ มกราคม  – ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ อาคารหอประชุมหลวงพ่อเพชร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมทางการเรียน 
วันที่ ๔   มีนาคม  ๒๕๖๒ 
ทางเว็บไซต์   https://www.ack.ac.th/ 

  ๑.๒.๒ จ านวนที่รับ 
           ห้องเรียน  MEP    จ านวน   ๒๕   คน 
           ห้องเรียนปกติ      จ านวน   ๑๒o   คน 
  ๑.๒.๓ การประเมินความพร้อมทางการเรียน 
   การประเมิน วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
     ณ  อาคารวันครู ๒๕oo   โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 
   ประกาศผล วันที่  ๑๑   มีนาคม  ๒๕๖๓  

ติดประกาศในโรงเรียน และทางเว็บไซต์ https://www.ack.ac.th/ 
   การมอบตัว ส าหรับ  ป.๑  ห้องเรียน MEP  และห้องเรียนปกติ 
                                                    วันที่   ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐  น.  
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  ๑.๓ หลักฐานการสมัคร (จ านวน ๒ ฉบับ) 
  ๑.๓.๑ ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลเชียงของ   
  ๑.๓.๒ ส าเนาสูติบัตรผู้สมัคร 
  ๑.๓.๓ หลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
           หรือเทียบเท่า พร้อมส าเนา ๑ ชุด 
      

       ประกาศ ณ วันที่  ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

       (นายอัครเดช  ยมภักดี) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชยีงของ 
เรื่อง  การรับสมัครนกัเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

-------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนอนุบาลเชียงของ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ                
ในระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้  
 ๑. ระดับชั้นอนุบาล ๑  รับจ านวน  ๕o คน   
 ๑.๑ คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ 
  อายุย่างเข้า  ๓  ขวบ เกิด ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒. ระดับชั้นอนุบาล ๒  ห้องเรียนปกติ รับจ านวน  ๕o คน   และห้องเรียน MEP รับจ านวน  ๑๕ คน   
 ๒.๑ คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ 
  อายุย่างเข้า  ๔  ขวบ เกิด ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ก าลังศึกษาอยู่ชั้น อนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๓. ระดับชั้นอนุบาล ๓  ห้องเรียนปกติ รับจ านวน  ๕  คน 
 ๓.๑ คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๓ 
  อายุย่างเข้า  ๕  ขวบ เกิด ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ก าลังศึกษาอยู่ชั้น อนุบาล ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
         ๔. ก าหนดวันรับสมัคร 
  ๔.๑ การรับสมัคร 
   รับสมัคร   วันที่ ๒๗ มกราคม  – ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารเรียนอนุบาล  

ประกาศรายชื่อ  วันที่ ๑๑   มีนาคม  ๒๕๖๓  
ทางเว็บไซต์ www.ack.ac.th 

   การมอบตัว วันที่   ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 
     ณ อาคารเรียนอนุบาล  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 

๕. หลักฐานการสมัคร (จ านวน ๒ ฉบับ) 
  ๑. ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 
  ๒. ส าเนาสูติบัตรผู้สมัคร  
  ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน บิดา  มารดา ผู้ปกครอง  และนักเรียน 
  ๔. ส าเนาบัตรประชาชน บิดา  มารดา ผู้ปกครอง   
 
 
 
 



 
  ๕. หลักฐานการตรวจกรุ๊ปเลือดของนักเรียน 
  ๖. ส าเนาบันทึกการรับวัคซีน 
 
   ประกาศ ณ วันที่  ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๓ 

 

 

 

       (นายอัครเดช  ยมภักดี) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 
 


