ระเบียบการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ
ประจําปการศึกษา 2562
โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ ในกํากับของมูลนิธิเล็กโกเมศ เปนโรงเรียนสามัญในระบบสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน เน น การเตรี ย มความพร อ มของเด็ ก เล็ ก (ปฐมวั ย ) จนถึ ง วั ย เด็ ก
(ประถมศึ ก ษา 1-6) เพื่ อ ให ค วามรู ความสามารถและทั ก ษะตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห วางแผน ลงมือปฏิบัติตามความถนัด
เพื่อกาวสูการศึกษาในระดับสูงขึ้น ตลอดจนการเตรียมตัวในการเปนพลเมืองดีและมีคุณภาพของสังคมไทย
1. ระดับและหลักสูตรที่เปดรับสมัคร
ระดับปฐมวัย
หลักสูตรสามัญ ๓ ภาษา (ไทย-จีน-อังกฤษพื้นฐาน)
หลักสูตรเสริมสามัญ ๓ ภาษา+Extra English Program
ระดับประถมศึกษา
หลักสูตรสามัญ ๓ ภาษา (ไทย-จีน-อังกฤษพื้นฐาน)
หลักสูตรเสริมสามัญ ๓ ภาษา +Extra English Program (ป.1-2)

รับนักเรียนประมาณ 55 คน
รับนักเรียนประมาณ 50 คน
รับนักเรียนประมาณ 50 คน
รับนักเรียนประมาณ 20 คน

2. วัน-เวลารับสมัคร
ตั้งแตที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป ณ อาคารบริหารฯ เปดวันจันทร-เสาร ระหวางเวลา 08.30 – 15.30 น.
3. คุณสมบัติของนักเรียนที่เขามาเรียน
นักเรียนชาย หรือ นักเรียนหญิงที่เกิด เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 อายุ 3 ป
บริบูรณ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ***กรุณานํานักเรียนมาทดสอบความพรอมในวันสมัคร
4. เอกสารที่ใชในการรับสมัคร
4.1. ใบสมัครของโรงเรียน (ดาวนโหลดไดที่นี่)
4.2. สําเนาสูติบัตรนักเรียน
4.3. สําเนาทะเบียนบานนักเรียน
4.5. สําเนาทะเบียนบานบิดา, มารดา
4.6. สําเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดาหรือผูปกครอง
4.7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถามี)
4.7. รูปถาย (หนาตรง) ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
4.8. หลักฐานการเรียน (ปพ.1, ใบแจงยาย, สมุดพก)
หมายเหตุ: โรงเรียนฯขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครเพียงหลักสูตรเดียว จึงขอใหผูปกครองพิจารณากอนตัดสินใจสมัคร

5. อัตราคาเลาเรียน อัตราคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา ดูไดจากเอกสารประชาสัมพันธโรงเรียน
6. การชําระคาเลาเรียน
6.1 นักเรียนที่สมัครในปการศึกษา 2562 นี้ ชําระคาเลาเรียนไดที่หองธุรการ ฝายการเงิน
6.2 การชําระผานใบแจงการชําระ
(ก) ที่ฝายการเงินโดยตรงหรือชําระผาน QR CODE ธนาคารกรุงไทย
(ข) โอนเขาธนาคารกรุงไทย นนทบุรี บัญชีออมทรัพย เลขที่ 108-0-58141-3 หรือ
(ค) ที่ธนาคารยูโอบี (UOB) สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน บัญชีออมทรัพย เลขที่ 782-185-772-8
*** กรุณาเก็บหลักฐานการชําระเงินและแจงการชําระเงิน (สลิป) ไดที่ฝายการเงินของโรงเรียน
7. กําหนดการกอนเปดภาคเรียน และการเปดภาคเรียนปการศึกษา 2562
7.1 กอนเปดเรียน (ปรับพื้นฐานและเตรียมความพรอม)
(ก) วันจันทรที่ 29 เมษายน – วันศุกรที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (5 วัน) เวลา 09.00-15.00 น.
หลักสูตรปรับพื้นฐานนักเรียนอนุบาล 1 และประถม 1 (มีคาใชจาย คนละ 2,500.00 บาท)
รวมอาหารกลางวัน
(ข) วันพุธที่ 8 – วันศุกรที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (3 วัน) เวลา 08.00 -11.30 น.
กิจกรรมเตรียมความพรอม นักเรียน อนุบาล 1-3 และ ประถม 1 (ไมมีคาใชจาย)
7.2 การประชุมผูปกครอง (ปฐมนิเทศ) ครั้งที่ 1/2562 วันอาทิตยที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ระดับปฐมวัย เวลา 09.00 – 11.00 น.
ระดับประถม เวลา 11.05 – 12.30 น.
7.3 การขอรับเงินอุดหนุนเรียนดี คาเครื่องแบบ คาหนังสือ และอุปกรณการศึกษา
ระดับประถม เวลา 09.00 – 11.00 น.
ระดับปฐมวัย เวลา 11.05 – 12.30 น.
*การขอรับเงินอุดหนุนเรียนดี (คาเครื่องแบบ) ผูปกครองยื่นใบเสร็จที่มีเลขกํากับภาษีเทานั้น
ระดับปฐมวัย คนละ 300.00 บาท ระดับประถม คนละ 360.00 บาท
**การขอรับเงินอุดหนุนเรียนดี (คาหนังสือและอุปกรณ) ผูปกครองลงชื่อรับและจายสวนตางแตละระดับชั้น
หมายเหตุ: โรงเรียนฯ เปดจําหนายชุดนักเรียนอนุบาล 1-2 ชุดพละ หมวกกีฬาสี เครื่องเขียน เครื่องหมายลูกเสือ
เนตรนารี ฯลฯ ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เปนตนไป ชวงปดภาคเรียนระหวางเวลา 09.00–14.00 น.
เปดภาคเรียน เปดบริการ ชวงเชา เวลา 07.30 -08.30 น. และชวงเย็น เวลา 14.30 -16.30 น. ณ รานสุขใจ
เครื่องเขียน
8. ปฏิทินกําหนดวันเรียน วันหยุดและกิจกรรมสําคัญ จะแจกใหผูปกครองในวันประชุมผูปกครอง
งานธุรการ อาคารสํานักงานบริหาร โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ โทร: 02-580-7303,02-589-3248
โทรสาร: 02-953-5376 e-mail : lekkomes@gmail.com
Web-site: www.lekkomesanusorn.ac.th Facebook: Lekkomes Anusorn School

