ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่
เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
....................................................................................
ด้วยโรงเรียนบ้านกกดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเลย มีความประสงค์จะรับเด็กเข้าเรียนในระดับ
ชั้นปฐมวัย (ชั้นอนุบาล ๒ ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ระดับชั้นปฐมวัย
๑.๑ ชั้นอนุบาล ๒ รับจานวน ๓๐ คน ๑ ห้องเรียน
๑.๑.๑ รับเด็กที่มีอายุ ๔- ๕ ปี (เด็กที่เกิดปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
๑.๒ วันเปิดรับสมัคร
๑.๒.๑ รับสมัครวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่โรงเรียนบ้านกกดู่
๑.๒.๒ มอบตัว วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
หลักฐานในการรับสมัคร
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทร.๑๔) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๒. สูติบัตร (ใบแจ้งเกิด) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาหลักฐานการตรวจกลุ่มเลือด จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาบัตรประจาตัวบิดา มารดา อย่างละ ๑ ฉบับ
๒. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๒.๑ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑ รับจานวน ๔๐ คน ๑ ห้องเรียน
๒.๑.๑ รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ (เด็กที่เกิด ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)
หรือ จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
๒.๒ วันเปิดรับสมัคร
๒.๒.๑ รับสมัครวันที่ ๖ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่โรงเรียนบ้านกกดู่
๒.๒.๒ มอบตัว วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
หลักฐานในการรับสมัคร
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทร.๑๔) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาหลักฐานการตรวจกลุ่มเลือด ของนักเรียนและบิดา มารดา อย่างละ ๑ ฉบับ
๓. สาเนาบัตรประจาตัวบิดา มารดา อย่างละ ๑ ฉบับ
๔. หนังสือรับรองการผ่านการเตรียมความพร้อมจากสถานศึกษาเดิม

๓. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ รับจานวน ๔๐ คน ๑ ห้องเรียน
๓.๑.๑ รับนักเรียนที่กาลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
๓.๒ วันเปิดรับสมัคร
๓.๒.๑ รับสมัครวันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่โรงเรียนบ้านกกดู่
๓.๒.๒ มอบตัวและปฐมนิเทศ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
หลักฐานในการรับสมัคร
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทร.๑๔) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาหลักฐานการตรวจกลุ่มเลือด จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาบัตรประจาตัวบิดา มารดา อย่างละ ๑ ฉบับ
๔. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเดิม
๕. รูปถ่าย ขนาด ๑ ½ นิ้ว จานวน ๒ รูป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
( นายสุธน สุพรมอินทร์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกกดู่

คาสั่งโรงเรียนบ้านกกดู่
ที่ ๑๑ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
-----------------------------------------ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ป ระกาศนโยบายและแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ
การรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น เพื่อให้การดาเนินการ
รับสมัครนักเรียนเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการรับนักเรียน ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นายสุธน สุพรมอินทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกกดู่
๑.๒ นางหนูเอื้อ อัศวรัตนกุล ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกกดู่
๑.๓ นายประทีป ผางสง่า
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกกดู่
๑.๔ นางศรีอัมไพร ทองยา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกกดู่
๑.๕ นางจรัสศรี บุตรเต
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกกดู่
มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนการดาเนินงาน
๒. คณะกรรมการดาเนินการรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล๑ ประกอบด้วย
๒.๑ นางกานต์เกล้า ไชยคีนี
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกกดู่
๒.๒ นางสาวปุยฝ้าย แสนสุภา
ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านกกดู่
๒.๓ นางนิภาพร นามวงษา
ครูชานาญการโรงเรียนบ้านกกดู่
มีหน้าที่

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ตามรายละเอียดดังนี้
๑. ชั้นอนุบาล ๑ รับจานวน ๓๐ คน ๑ ห้องเรียน
๑.๑ ชั้นอนุบาล ๑ รับจานวน ๓๐ คน ๑ ห้องเรียน รับเด็กที่มีอายุ ๔- ๕ ปี
(เด็กที่เกิดปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
๑.๒ วันเปิดรับสมัคร
รับสมัครวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่โรงเรียนบ้านกกดู่
๑.๓ มอบตัว วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
หลักฐานในการรับสมัคร
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทร.๑๔) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๒. สูติบัตร (ใบแจ้งเกิด) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาหลักฐานการตรวจกลุ่มเลือด จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาบัตรประจาตัวบิดา มารดา อย่างละ ๑ ฉบับ

๓. คณะกรรมการดาเนินการรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประกอบด้วย
๓.๑ นางปิยะวดี สุริฉาย
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกกดู ประธานกรรมการ
๓.๒ นายสงกรานต์ บุตรดีสุวรรณ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกกดู่
กรรมการ
๓.๓ นางสาวศิริพร หลักม่วง ครู ค.ศ.1โรงเรียนบ้านกกดู่
กรรมการ/เลขานุการ
มีหน้าที่ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ตามรายละเอียดดังนี้
๑. รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ (เด็กที่เกิด ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)
หรือ จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
๒.๒ วันเปิดรับสมัคร
๒.๒.๑ รับสมัครวันที่ ๖ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่โรงเรียนบ้านกกดู่
๒.๒.๒ มอบตัว วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
หลักฐานในการรับสมัคร
๑.
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทร.๑๔) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๒.
สาเนาหลักฐานการตรวจกลุ่มเลือด ของนักเรียนและบิดา มารดา อย่างละ ๑ ฉบับ
๓.
สาเนาบัตรประจาตัวบิดา มารดา อย่างละ ๑ ฉบับ
๔.
หนังสือรับรองการผ่านการเตรียมความพร้อมจากสถานศึกษาเดิม๔. คณะกรรมการดาเนินการรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประกอบด้วย
๔.๑ นางศรีอัมไพร ทองยา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกกดู่
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายสุวิทย์ โคกพุ่ม
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกกดู่
กรรมการ
๔.๓ นางรัตนา พักกระโทก
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกกดู่
กรรมการ/เลขานุการ
มีหน้าที่ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ตามรายละเอียดดังนี้
๑. รับนักเรียนที่กาลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
๒. รับสมัครวันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่โรงเรียนบ้านกกดู่
๓. มอบตัวและปฐมนิเทศ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
หลักฐานในการรับสมัคร
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทร.๑๔) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาหลักฐานการตรวจกลุ่มเลือด จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาบัตรประจาตัวบิดา มารดา อย่างละ ๑ ฉบับ
๔. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเดิม
๕. รูปถ่าย ขนาด ๑ ½ นิ้ว จานวน ๒ รูป
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และยังเกิดผล
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงชื่อ
(นายสุธน สุพรมอินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกกดู่

ที่ ศธ ๐๔๑๓๖.๐๑๐๖/ ว๑๖

โรงเรียนบ้านกกดู่ สพฐ.
ถนนกกดู่-น้าแคม ตาบลกกดู่
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
เรียน ผู้ใหญ่บ้านห้วยเหล็ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่

จานวน ๑ ชุด

ด้ ว ยโรงเรี ย นบ้ า นกกดู่ มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะรั บ นั ก เรี ย นเข้ า เรี ย นในระดั บ ชั้ น อนุ บ าล ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านช่วยประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ รายละเอี ย ดตามประกาศโรงเรีย นบ้ านกกดู่ ที่ แ นบมาพร้อ มนี้ และขอขอบคุ ณ
มา ณ โอกาสนี้ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
( นายสุธน สุพรมอินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกกดู่

โรงเรียนบ้านกกดู่
โทร ๐-๔๒๘๗-๐๔๐๒

แบบ พฐ.09

หนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถงึ เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
เข้าเรียนในสถานศึกษา

ที่ ศธ 04136.0106 / 17

โรงเรียนบ้านกกดู่ สพฐ.
ถนนกกดู่-น้าแคม ตาบลกกดู่
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
7 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ให้ส่งเด็กที่อยู่ในความปกครองเข้าเรียนในสถานศึกษา
เรียน .....................................................................................
ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ได้กาหนดให้ผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงอายุ
ย่างเข้าปีที่สิบหกเข้าเรียนในสถานศึกษา เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว โรงเรียนบ้ าน
กกดู่ได้ตรวจสอบแล้ว มีเด็กในความปกครองของท่านอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับจะต้องเรียน
ใน
สถานศึกษา ในปีการศึกษา2561 ดังนี้
1. เด็กชาย/เด็กหญิง……………...................………………….เกิดวันที่……........................…………….
2. เด็กชาย/เด็กหญิง…………….............……………………….เกิดวันที่…................………………..…….
3. เด็กชาย/เด็กหญิง………………………..............…………….เกิดวันที่………………...............………...
ฉะนั้น จึงขอให้ท่านส่งเด็กที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าเรียนในโรงเรียนบ้านกกดู่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
เป็น
ต้น ไปจนกว่าจะพ้ น เกณฑ์ ก ารศึ กษาภาคบั งคั บ หากฝ่ าฝื น จะมี ค วามผิ ด ตามมาตรา 13 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
( นายสุธน สุพรมอินทร์ )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกกดู่

แบบ พฐ.11
แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน

เขียนที.่ .....................................................
วันที่ ............ เดือน ..................................พ.ศ...................
เรื่อง

แจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกกดู่
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ………………………........………….....................…………………..……………...
อยู่บ้านเลขที่ …....…. หมู่ที่ …...….. แขวง/ตาบล …….....…....…… เขต/อาเภอ/กิ่งอาเภอ ……..........................….........
จังหวัด …………......………… ขอแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนดังรายชื่อต่อไปนี้
1. เด็กชาย/เด็กหญิง………...........................……เกิดวันที่…........….เดือน …….........…… พ.ศ.….........
เลขประจาตัวประชาชน…………………….……….……....บุตรนาย ….………..…………………….……….....................................
นาง ………….........................................…………. จะเข้าเรียนชั้น ...…....……..............ในโรงเรียน ………………………..…...
เขต/อาเภอ/กิ่งอาเภอ …………………………………. จังหวัด……………………………………………………...
2. เด็กชาย/เด็กหญิง………...........................……เกิดวันที่…........….เดือน …….........…… พ.ศ.….........
เลขประจาตัวประชาชน…………………….……….……....บุตรนาย ………..…....………………….……….....................................
นาง ………….........................................…………. จะเข้าเรียนชั้น ...…....……..............ในโรงเรียน ………………………....….
เขต/อาเภอ/กิ่งอาเภอ …………………………………. จังหวัด……………………………………………………...
3. เด็กชาย/เด็กหญิง………...........................……เกิดวันที่…........….เดือน …….........…… พ.ศ.…......…
เลขประจาตัวประชาชน…………………….……….……....บุตรนาย ………..………..……………………........................................
นาง ………….........................................…………. จะเข้าเรียนชั้น ...…....……..............ในโรงเรียน ………………………..…...
เขต/อาเภอ/กิ่งอาเภอ …………………………………. จังหวัด……………………………………………………...
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ………….........................…………………
(……………........................…………….)
ผู้ปกครอง/ผู้แจ้ง

แนบท้ายแบบ พฐ.11
ใบรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน
เขียนที่............................……..……...
วันที่ ….......… เดือน ……..........…..พ.ศ…........…...
ข้าพเจ้า …...…………………………………...……………………………..…................................ ได้รับแจ้งจาก
นาย/นาง/นางสาว………...........................…………....………...........……………..………..….. ซึ่งเป็นบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
ของเด็กชาย/เด็กหญิง………………………………………………..…. เกิดวันที่ …………. เดือน …................... พ.ศ. ……………...
เลขประจาตัวประชาชน …………………………..…........…….........………. มีความประสงค์ว่าจะส่งเด็กที่มีรายชื่อดังกล่าว
ข้างต้นเข้าเรียนที่โรงเรียน....…………………………..……....................….….แขวง/ตาบล …..…....................…….....….………
เขต/อาเภอ/กิ่งอาเภอ…………..………........……………..…….…จังหวัด …………………...……………………
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ …………….……...…………………
(……………….….....…….…..……….)
ตาแหน่ง………….............………………

ใบสมัครเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านกกดู่ ตาบลกกดู่ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
..........................................................................................................................................................
วันที่สมัคร....................เดือน................................พ.ศ. .....................
๑. ชื่อผู้สมัคร (ด.ช./ด.ญ.).........................................................................................................เชื้อชาติ.....................................
สัญชาติ.......................ศาสนา.......................เกิดวันที่..................เดือน......................................พ.ศ. ..................................
เลขประจาตัวประชาชน.......................................................................................หมู่เลือด....................................................
๒. ภูมิลาเนาบ้านเลขที่........................หมู่ที่......................ชื่อหมู่บ้าน..........................................ตาบล.....................................
อาเภอ.......................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์..........................โทร.....................................
๓. ชื่อบิดา..............................................................เชื้อชาติ......................สัญชาติ........................ศาสนา..................................
อายุ....................ปี อาชีพ.............................................................................โทร.................................................................
บ้านเลขที่............หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน.....................ตาบล..........................อาเภอ.....................จังหวัด...........................
๔. ชื่อมารดา..............................................................เชือ้ ชาติ......................สัญชาติ........................ศาสนา................................
อายุ....................ปี อาชีพ.............................................................................โทร.................................................................
บ้านเลขที่............หมูท่ ี่...........ชื่อหมู่บ้าน..........................ตาบล..........................อาเภอ.....................จังหวัด......................
ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร
(......................................................)
คารับรองของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................เกี่ยวข้องเป็น...............................................
บ้านเลขที่............หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน..........................ตาบล...............................อาเภอ.............................จังหวัด.....................
ขอรับรองว่าข้อความข้างบนนี้เป็นจริงและอนุญาตให้นักเรียนในปกครองสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนนี้ได้
ลงชื่อ.....................................................ผู้ปกครอง
(......................................................)
บันทึกผู้รับสมัคร
หลักฐานการรับสมัคร สาเนาทะเบียนบ้าน ( ) บิดา ( ) มารดา ( ) นักเรียน ( ) ผู้ปกครอง
( ) บัตรประจาตัวประชาชน (นักเรียน บิดา มารดา
( ) ปพ.๑ ( ) รูปถ่าย ๒ นิ้ว ( ) ใบรับรอง ( ) ใบตรวจกรุ๊ปเลือด
เอกสารที่นาส่ง ( ) เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย จะนาส่งวันที่....................................................................
ลงชื่อ...............................................ผู้รับสมัคร
(..................................................)

ใบสมัครเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านกกดู่ ตาบลกกดู่ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
..........................................................................................................................................................
วันที่สมัคร....................เดือน.................................พ.ศ. ...................
๑. ชื่อผู้สมัคร (ด.ช./ด.ญ.).............................................................................................................เชื้อชาติ................................
สัญชาติ.......................ศาสนา.......................เกิดวันที่..................เดือน..........................................พ.ศ. ..............................
เลขประจาตัวประชาชน.......................................................................................หมู่เลือด....................................................
๒. ภูมิลาเนาบ้านเลขที่........................หมู่ที่......................ชื่อหมู่บ้าน.............................................ตาบล..................................
อาเภอ.......................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์..........................โทร....................................
๓. ชื่อบิดา..............................................................เชื้อชาติ......................สัญชาติ........................ศาสนา..................................
อายุ....................ปี อาชีพ.............................................................................โทร..................................................................
บ้านเลขที่............หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน..........................ตาบล..........................อาเภอ.....................จังหวัด.......................
๔. ชื่อมารดา..............................................................เชือ้ ชาติ......................สัญชาติ........................ศาสนา.................................
อายุ....................ปี อาชีพ.............................................................................โทร..................................................................
บ้านเลขที่............หมูท่ ี่...........ชื่อหมู่บ้าน..........................ตาบล..........................อาเภอ.....................จังหวัด.......................
ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร
(......................................................)
คารับรองของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................เกี่ยวข้องเป็น.................................................
บ้านเลขที่............หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน..........................ตาบล...............................อาเภอ.............................จังหวัด.......................
ขอรับรองว่าข้อความข้างบนนี้เป็นจริงและอนุญาตให้นักเรียนในปกครองสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนนี้ได้
ลงชื่อ.....................................................ผู้ปกครอง
(......................................................)
บันทึกผู้รับสมัคร
หลักฐานการรับสมัคร สาเนาทะเบียนบ้าน ( ) บิดา ( ) มารดา ( ) นักเรียน ( ) ผู้ปกครอง
( ) บัตรประจาตัวประชาชน (นักเรียน บิดา มารดา)
( ) ปพ.๑ ( ) รูปถ่าย ๒ นิ้ว ( ) ใบรับรอง ( ) ใบตรวจกรุ๊ปเลือด
เอกสารที่นาส่ง ( ) เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย จะนาส่งวันที่....................................................................
ลงชื่อ...............................................ผู้รับสมัคร
(..................................................)

ใบสมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านกกดู่ ตาบลกกดู่ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
..........................................................................................................................................................
วันที่สมัคร....................เดือน..................................พ.ศ. ...................
๑. ชื่อผู้สมัคร (ด.ช./ด.ญ.).............................................................................................................เชื้อชาติ........... ......................
สัญชาติ.......................ศาสนา.......................เกิดวันที่..................เดือน..........................................พ.ศ. ..............................
เลขประจาตัวประชาชน.......................................................................................หมู่เลือด....................................................
๒. ภูมิลาเนาบ้านเลขที่........................หมู่ที่......................ชื่อหมู่บ้าน.............................................ตาบล..................................
อาเภอ.......................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์..........................โทร.....................................
๓. ชื่อบิดา..............................................................เชื้อชาติ......................สัญชาติ........................ศาสนา..................................
อายุ....................ปี อาชีพ.............................................................................โทร..................................................................
บ้านเลขที่............หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน..........................ตาบล..........................อาเภอ.....................จังหวัด.......................
๔. ชื่อมารดา..............................................................เชือ้ ชาติ......................สัญชาติ........................ศาสนา.................................
อายุ....................ปี อาชีพ.............................................................................โทร..................................................................
บ้านเลขที่............หมูท่ ี่...........ชื่อหมู่บ้าน..........................ตาบล..........................อาเภอ.....................จังหวัด.......................
๕. ข้าพเจ้า ( ) จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
( ) กาลังรออนุมัติการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
จากโรงเรียน..........................................................ตาบล..................................อาเภอ.......................จังหวัด........................
ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร
(......................................................)
คารับรองของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................เกี่ยวข้องเป็น.................................................
บ้านเลขที่............หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน..........................ตาบล...............................อาเภอ.............................จังหวัด.......................
ขอรับรองว่าข้อความข้างบนนี้เป็นจริงและอนุญาตให้นักเรียนในปกครองสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนนี้ได้
ลงชื่อ.....................................................ผู้ปกครอง
(......................................................)
บันทึกผู้รับสมัคร
หลักฐานการรับสมัคร สาเนาทะเบียนบ้าน ( ) บิดา ( ) มารดา ( ) นักเรียน ( ) ผู้ปกครอง
( ) บัตรประจาตัวประชาชน (นักเรียน บิดา มารดา
( ) รูปถ่าย ๒ นิ้ว ( ) ใบรับรอง ( ) ใบตรวจกรุ๊ปเลือด
เอกสารที่นาส่ง ( ) เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย จะนาส่งวันที่....................................................................
ลงชื่อ...............................................ผู้รับสมัคร
(..................................................)

โรงเรียนบ้านกกดู่
รับสมัครเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นปฐมวัย

รับเด็กที่มีอายุ 4 - 5 ปี (เด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 )
รับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 (เด็กที่เกิด 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555)
หรือ จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
รับสมัครวันที่ 6 -10 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับจานวน 40 คน 1 ห้องเรียน รับนักเรียนทีจ่ บชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รับสมัครวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

