
 
 ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 

เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนเข:าเรียนต<อระดับช้ันมัธยมศึกษาปBท่ี ๑ ปBการศึกษา ๒๕๖๖ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ด#วยโรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต ๔  จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปKที่ ๖  หรือ
เทียบเทMา  เพ่ือเข#าศึกษาตMอในระดับช้ันมัธยมศึกษาปKท่ี ๑ ปKการศึกษา  ๒๕๖๖ รายละเอียดการรับสมัครมีดังน้ี  
 

 ๑. ระดับช้ันมัธยมศึกษาป5ท่ี ๑  
 ๑.๑ คุณสมบัติของนักเรียนท่ีสมัครเขCาเรียนช้ันมัธยมศึกษาป5ท่ี ๑  
  ๑.๑.๑ กำลังศึกษาอยูMช้ันประถมศึกษาปKท่ี ๖    ปKการศึกษา ๒๕๖๕ 
  ๑.๑.๒ มีความประพฤติเรียบร#อย 
 ๑.๒ กำหนดวันรับสมัคร 
  ๑.๒.๑ การรับสมัคร 
   รับสมัคร   วันท่ี ๓o มกราคม  – ๒๘ กุมภาพันธY  ๒๕๖๖  

 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     ไมMเว#นวันหยุดราชการ ณ ห#องธุรการ อาคารสบสมสามัคคี 
     หรือ ทางเว็บไซตY     https://www.ack.ac.th/ 

ประกาศรายช่ือผู#มีสิทธ์ิสอบ    วัน พุธ  ท่ี ๑   มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
      ทางเว็บไซตY   https://www.ack.ac.th/ 

  ๑.๒.๒ จำนวนท่ีรับ 
           ห#องเรียน  EIS   เรียนรายวิชาวิทยาศาสตรY และคณิตศาสตรYเปeนภาษาอังกฤษ 

กับครูชาวไทย     จำนวน   ๓๕   คน   
           ห#องเรียนวิทยาศาสตรY-คณิตศาสตรY    จำนวน   ๔o   คน   

ห#องเรียนเลือกวิชาเพ่ิมเติมในเขตเศรฐกิจพิเศษ   จำนวน ๑๒o   คน   
  ๑.๒.๓ การสอบวัดความรู#พ้ืนฐาน ( คณิตศาสตรY  วิทยาศาสตรY ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
   สอบคัดเลือก วัน เสารY  ท่ี  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
     ณ  อาคารเรียนสบสมสามัคคี     
   ประกาศผล วัน จันทรY   ท่ี  ๖   มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

ติดประกาศในโรงเรียน และทางเว็บไซตY https://www.ack.ac.th/ 
   การมอบตัว สำหรับ  ม.๑    
                                                    วันเสารY   ท่ี ๑๑   มีนาคม  ๒๕๖๖   เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.o๐  น. 
     ณ  ห#องประชุมประวัติอริเดช     อาคารหลวงพMอเพชร 
 



 
 
             ๑.๓ หลักฐานการสมัคร (จำนวน ๑ ฉบับ)  
  ใช#รูปถMายแนบในกรณีสมัคร ทางเว็บไซตY     https://www.ack.ac.th/ 
  ๑.๓.๑ ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลเชียงของ พร#อมติดรูปถMาย 
  ๑.๓.๒ หลักฐานท่ีแสดงวMากำลังศึกษาอยูMช้ันประถมศึกษาปKท่ี ๖ ปKการศึกษา ๒๕๖๕ 
           หรือเทียบเทMา พร#อมสำเนา ๑ ชุด  
  ๑.๓.๓ สำเนาสูติบัตรผู#สมัคร 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 

เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนเข:าเรียนต<อระดับช้ันประถมศึกษาปBท่ี ๑   ปBการศึกษา ๒๕๖๖ 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ด#วยโรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต ๔  จะดำเนินการรับสมัครนักเรียน เพ่ือเข#าเรียนตMอในระดับช้ันประถมศึกษาปKท่ี ๑  
ปKการศึกษา  ๒๕๖๖ รายละเอียดการรับสมัครมีดังน้ี  
 

 ๑. ระดับช้ันประถมศึกษาป5ท่ี ๑  
 ๑.๑ คุณสมบัติของนักเรียนท่ีสมัครเขCาเรียนช้ันประถมศึกษาป5ท่ี ๑  
  ๑.๑.๑ กำลังศึกษาอยูMช้ันอนุบาล ๓    ปKการศึกษา ๒๕๖๕ 
  ๑.๑.๒  เกิดกMอน  ๑๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖o 
  ๑.๑.๓ มีความประพฤติเรียบร#อย 
 ๑.๒ กำหนดวันรับสมัคร 
  ๑.๒.๑ การรับสมัคร 
   วันท่ี ๓o มกราคม  – ๒๘ กุมภาพันธY  ๒๕๖๖  

 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     ไมMเว#นวันหยุดราชการ ณ ห#องธุรการ อาคารสบสมสามัคคี 
     หรือ ทางเว็บไซตY     https://www.ack.ac.th/ 

ประกาศรายช่ือผู#มีสิทธ์ิสอบ    วัน พุธ  ท่ี ๑  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๖  
      ทางเว็บไซตY   https://www.ack.ac.th/ 

๑.๒.๒ จำนวนท่ีรับ 
           ห#องเรียน  MEP    จำนวน   ๓๕  คน 
           ห#องเรียนปกติ      จำนวน   ๑๖o   คน 
  ๑.๒.๓ การประเมินความพร#อมทางการเรียน 
   การประเมินความพร#อมทางการเรียน 

วัน เสารY  ท่ี  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
     ณ  อาคารเรียนสบสมสามัคคี     
   ประกาศผล วัน จันทรY   ท่ี  ๖   มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

ติดประกาศในโรงเรียน และทางเว็บไซตY https://www.ack.ac.th/ 
   การมอบตัว สำหรับ  ป.๑    
                                                    วันเสารY   ท่ี ๑๑   มีนาคม  ๒๕๖๖   เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.o๐  น. 
     ณ  ห#องประชุมหลวงพMอเพชร     อาคารหอประชุมหลวงพMอเพชร 
 



 
             ๑.๓ หลักฐานการสมัคร (จำนวน ๒ ฉบับ) 
  ๑.๓.๑ ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลเชียงของ   

๑.๓.๒ สำเนาสูติบัตรผู#สมัคร 
  ๑.๓.๓ หลักฐานท่ีแสดงวMากำลังศึกษาอยูMช้ันอนุบาล ๓ ปKการศึกษา ๒๕๖๕ 
           หรือเทียบเทMา พร#อมสำเนา ๑ ชุด 
      

       
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 

เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนเข:าเรียนต<อระดับช้ันปฐมวัย ปBการศึกษา ๒๕๖๖ 
-------------------------------------------------------------------- 

 ด#วยโรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะเปmดรับสมัครนักเรียนเข#าเรียนตMอ                
ในระดับช้ันปฐมวัย ปKการศึกษา  ๒๕๖๖ รายละเอียดการรับสมัครมีดังน้ี  
 ๑. ระดับช้ันอนุบาล ๑  รับจำนวน  ๖o คน   
 ๑.๑ คุณสมบัติของนักเรียนท่ีสมัครเข#าเรียนระดับช้ันอนุบาล ๑ 
  อายุยMางเข#า  ๓  ขวบ เกิด ต้ังแตMวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. ระดับช้ันอนุบาล ๒  หCองเรียนปกติ รับจำนวน  ๔๑ คน   และหCองเรียน MEP รับจำนวน  ๗ คน   
 ๒.๑ คุณสมบัติของนักเรียนท่ีสมัครเข#าเรียนระดับช้ันอนุบาล ๒ 
  อายุยMางเข#า  ๔  ขวบ เกิด ต้ังแตMวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  กำลังศึกษาอยูMช้ัน อนุบาล ๑ ปKการศึกษา ๒๕๖๕ 
 ๓. ระดับช้ันอนุบาล ๓  หCองเรียนปกติ รับจำนวน  ๔o  คน  และหCองเรียน MEP รับจำนวน  ๕ คน   
 ๓.๑ คุณสมบัติของนักเรียนท่ีสมัครเข#าเรียนระดับช้ันอนุบาล ๓ 
  อายุยMางเข#า  ๕  ขวบ เกิด ต้ังแตMวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  กำลังศึกษาอยูMช้ัน อนุบาล ๒ ปKการศึกษา ๒๕๖๕ 
         ๔. กำหนดวันรับสมัคร 
  ๔.๑ การรับสมัคร 
   รับสมัคร   วันท่ี ๓o มกราคม  – ๒๘ กุมภาพันธY  ๒๕๖๖  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     เว#นวันหยุดราชการ ณ อาคารเรียนอนุบาล  
     หรือ ทางเว็บไซตY     https://www.ack.ac.th/ 

ประกาศรายช่ือ  วัน พุธ   ท่ี  ๑   มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
ติดประกาศในโรงเรียน  และทางเว็บไซตY https://www.ack.ac.th/  

การมอบตัว วันเสารY   ท่ี  ๔   มีนาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.o๐  น. 
     ณ อาคารเรียนอนุบาล  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕. หลักฐานการสมัคร (จำนวน ๒ ฉบับ) 
  ๑. ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 
  ๒. สำเนาสูติบัตรผู#สมัคร  
  ๓. สำเนาทะเบียนบ#าน บิดา  มารดา ผู#ปกครอง  และนักเรียน 
  ๔. สำเนาบัตรประชาชน บิดา  มารดา ผู#ปกครอง   
  ๕. หลักฐานการตรวจหมูMเลือดของนักเรียน 
  ๖. สำเนาบันทึกการรับวัคซีน 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 

เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนเข:าเรียนต<อแทรกช้ันระดับช้ันประถมศึกษาปBท่ี ๒ – ๖   
ปBการศึกษา ๒๕๖๖ 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ด#วยโรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔  จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข#าศึกษาตMอในระดับชั้นประถมศึกษาปKที่ ๒ – ๖ 
ปKการศึกษา  ๒๕๖๖ รายละเอียดการรับสมัครมีดังน้ี 
 

 ๑. ระดับช้ันประถมศึกษาป5ท่ี ๒ – ๖  
 ๑.๑ คุณสมบัติของนักเรียนท่ีสมัครเขCาเรียนช้ันประถมศึกษาป5ท่ี ๒ – ๖ 
  ๑.๑.๑ กำลังศึกษาอยูMช้ันประถมศึกษาปKท่ี ๑ – ๕ ปKการศึกษา ๒๕๖๕ 
  ๑.๑.๒ มีความประพฤติดี 
 ๑.๒ กำหนดวันรับสมัคร 
  ๑.๒.๑ การรับสมัคร 
   รับสมัคร   วันท่ี ๖ – ๑๗ มีนาคม  ๒๕๖๖       เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     ไมMเว#นวันหยุดราชการ ณ ห#องธุรการ อาคารสบสมสามัคคี 
     หรือ ทางเว็บไซตY     https://www.ack.ac.th/ 

ประกาศรายช่ือผู#มีสิทธ์ิสอบ    วัน พุธ  ท่ี ๒๑  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
      ทางเว็บไซตY   https://www.ack.ac.th/ 

  ๑.๒.๒ จำนวนท่ีรับ 
           ช้ันละ   ๓   คน 
  ๑.๒.๓ การประเมินความพร#อมทางการเรียน 
   สอบคัดเลือก วัน พฤหัสบดี ท่ี  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
     ณ  ห#องประชุมประวัติ อริเดช     อาคารหลวงพMอเพชร  
   ประกาศผล วัน จันทรY ท่ี  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

ติดประกาศในโรงเรียน และทางเว็บไซตY   https://www.ack.ac.th/ 
การมอบตัว วัน อังคาร  ท่ี ๓๐   มีนาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐  น. 

     ณ  อาคารเรียนสบสมสามัคคี 
 
 
 
 
 



 
 
    ๑.๓ หลักฐานการสมัคร (จำนวน ๑ ฉบับ) 
  ๑.๓.๑ ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 
  ๑.๓.๒ สำเนาสูติบัตรผู#สมัคร 
  ๑.๓.๓ หลักฐานท่ีแสดงวMากำลังศึกษาอยูMช้ันประถมศึกษาปKท่ี ๑ - ๕  ปKการศึกษา ๒๕๖๕  
           หรือเทียบเทMา พร#อมสำเนา ๑ ชุด   
       
 
 
 
 


