ประกาศโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
เรื่อง การรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ปีการศึกษา ๒๕๖๔
…………………………………………………
ด้วยโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม จึงประกาศรับสมัครนักเรียน
ปี ก ารศึ ก ษา 2564 และให้ ก ารด าเนิ น การรับ สมั ค รนั ก เรีย นเป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ย จึ งก าหนดรายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้

ระดับปฐมวัย
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เด็กที่เกิด ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึง 16 พฤษภาคม 2564
2) อายุ 3 ขวบ บริบูรณ์
3) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 ต้องเป็นเด็กที่กาลังศึกษาตามลาดับชั้นเรียน ที่จะสมัครเข้าเรียนชั้นอื่นๆ
2. จานวนนักเรียนที่รับสมัคร
1) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จานวน 40 คน
2) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 รับเพิ่มเติมจานวนจากัด
3. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
- ใบสมัครตามแบบฟอร์มของโรงเรียน
- สาเนาสูติบัตรนักเรียน
จานวน 1 ฉบับ
(พร้อมตัวจริง)
- สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
จานวน 1 ฉบับ
(พร้อมตัวจริง)
- สาเนาทะเบียนบ้าน บิดา - มารดา
จานวน 1 ชุด
(พร้อมตัวจริง)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บิดา - มารดา จานวน 1 ชุด
- รูปถ่ายนักเรียน (หน้าตรงไม่สวมแว่นตา) ขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รูป และต้องนานักเรียนมาแสดงตัว
ในวันที่ยื่นใบสมัคร
- กรณีนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ รูปถ่ายต้องเป็นชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 2 นิ้ว
จานวน 3 รูป
- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือ ผลการเรียนทุกระดับชั้น
(สาหรับนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่)
- หลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล (พร้อมตัวจริง)
- ค่าสมัคร 20 บาท

4. กาหนดการรับใบสมัคร/วันรับสมัคร/วันสัมภาษณ์/วันประกาศผล/รายงานตัวและมอบตัว
1) การรับใบสมัคร จาหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ทีห่ ้องธุรการ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
2) วันรับสมัคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
เวลา 08.30 – 16.00 น. ที่ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
ไม่เว้นวันหยุดราชการ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม
สมัครด้วยตนเอง หรือให้ผู้ปกครองมาสมัครให้ได้

3) วันสัมภาษณ์

วันที่ 21 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
การสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองเข้าสัมภาษณ์พร้อมกัน
ณ ตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

4) วันประกาศผล

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์
หน้าห้องธุรการ หรือตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม หรือเพจเฟชบุ๊ก
“สันป่ายางหน่อม ออนไลน์”

5) วันมอบตัวและลงทะเบียน วันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
นักเรียนที่ผ่านการสัมภาษณ์ แต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)
ให้รายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาและรายละเอียดที่กาหนด
พร้อมชาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ณ ตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
ถ้าไม่มาถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
6) ค่าลงทะเบียน
1. ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ตลอดปี
500 บาท
2. ค่าอุปกรณ์เครื่องนอน
700 บาท
3. ค่าชุดพละ
520 บาท
4. ค่าชุดพื้นเมือง
350 บาท
5. ค่าชุดขาว
350 บาท
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ
250 บาท
7. ค่าชมรมผู้ปกครอง
200 บาท
8. กระเป๋านักเรียน
300 บาท
รวมเป็นเงิน
3,170 บาท

ระดับประถมศึกษา
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2557
ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 หรือจบระดับชั้นก่อนประถมศึกษา มีความพร้อมทางร่างกาย
และสติปัญญา ที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้นไป
2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ต้องเป็นเด็กที่กาลังศึกษาตามลาดับชั้นเรียน ที่จะสมัครเข้าเรียนชั้นอื่นๆ
มีความพร้อมทางร่างกาย และสติปัญญา ที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้นไป

2. จานวนนักเรียนที่รับสมัคร
1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 60 คน
2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 รับเพิ่มเติมจานวนจากัด
3. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
- ใบสมัครตามแบบฟอร์มของโรงเรียน
- สาเนาสูติบัตรนักเรียน
จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักเรียน
จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน บิดา - มารดา
จานวน 1 ชุด
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บิดา - มารดา จานวน 1 ชุด
- รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 3 × 4 ซม. ไม่สวมแว่น ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน 3 รูป
- สาเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) , สาเนาแบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
ทุกระดับชั้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
- หลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ค่าสมัคร 20 บาท
4. กาหนดการรับใบสมัคร/วันรับสมัคร/วันสัมภาษณ์/สอบคัดเลือก/วันประกาศผล/รายงานตัวและมอบตัว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1) การรับใบสมัคร จาหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
2) วันรับสมัคร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
เวลา 08.30 – 16.00 น. ที่ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
ไม่เว้นวันหยุดราชการ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม
สมัครด้วยตนเอง หรือให้ผู้ปกครองมาสมัครให้ได้
3) วันสัมภาษณ์ วันที่ 21 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
การสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองเข้าสัมภาษณ์พร้อมกัน
ณ ตึกประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ตึกสีเขียว) โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
4)

วันประกาศผล วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์
หน้าห้องธุรการ หรือตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม หรือเพจเฟชบุ๊ก
“สันป่ายางหน่อม ออนไลน์”

5)

วันมอบตัวและลงทะเบียน วันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
นักเรียนที่ผ่านการสัมภาษณ์ โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)
ให้รายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาและรายละเอียดที่กาหนด
พร้อมชาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ณ ตึกประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ตึกสีเขียว)
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ถ้าไม่มาถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
ค่าลงทะเบียน
1. ค่าประกันอุบัติเหตุ
250 บาท
2. ค่าชมรมผู้ปกครอง ครู นักเรียนและศิษย์เก่า
200 บาท
3. ค่าชุดพละ(เสื้อและกางเกง)
400 บาท

6)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ค่าเสื้อวอร์มโรงเรียน
400 บาท
ค่าชุดพื้นเมือง(เสื้อและกางเกง/ผ้าถุง)
400 บาท
ค่าชุดปฏิบัติธรรมสีขาว
300 บาท
ค่ากระเป๋านักเรียน
300 บาท
ค่าถุงสุขอนามัย(ช้อน-ส้อม,แปรงฟัน,ยาสีฟัน,แก้วน้า)100 บาท
ค่าเสื้อกีฬาสี
180 บาท
ค่าบัตรเดินการกุศล
100 บาท
ค่าบัตรงานวันครอบครัวสันป่ายางหน่อม
200 บาท
รวมเป็นเงิน
2,830 บาท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6
1) การรับใบสมัคร จาหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
2) วันรับสมัคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
เวลา 08.30 – 16.00 น. ที่ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
ไม่เว้นวันหยุดราชการ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม
สมัครด้วยตนเอง หรือให้ผู้ปกครองมาสมัครให้ได้

3) วันสอบคัดเลือก วันที่ 21 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ ตึกประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ตึกสีฟ้า) โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
การสอบคัดเลือกนักเรียนต้องสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อทดสอบความสามารถ
ทางวิชาการ วิชาที่ใช้สอบ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
เป็นข้อสอบของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
4) วันประกาศผล

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์
หน้าห้องธุรการ หรือตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม หรือเพจเฟชบุ๊ก
“สันป่ายางหน่อม ออนไลน์” นักเรียนที่สอบคัดเลือกผ่านจะต้องได้คะแนนรวม
ร้อยละ ๕๐ ขึน้ ไป จึงจะผ่านเกณฑ์การคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ตามระดับชั้นที่สมัคร

5) วันมอบตัวและลงทะเบียน วันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)
ให้รายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาและรายละเอียดที่กาหนด
พร้อมชาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ณ ตึกประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ตึกสีฟ้า)
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ถ้าไม่มาถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
6) ค่าลงทะเบียน
1. ค่าประกันอุบัติเหตุ
250 บาท
2. ค่าชมรมผู้ปกครอง ครู นักเรียนและศิษย์เก่า
200 บาท
3. ค่าชุดพละ(เสื้อและกางเกง)
400 บาท
4. ค่าเสื้อวอร์มโรงเรียน
400 บาท
5. ค่าชุดพื้นเมือง(เสื้อและกางเกง/ผ้าถุง)
400 บาท
6. ค่าชุดปฏิบัติธรรมสีขาว
300 บาท

7. ค่ากระเป๋านักเรียน
8. ค่าถุงสุขอนามัย(ช้อน-ส้อม,แปรงฟัน,ยาสีฟัน,แก้วน้า)
9. ค่าเสื้อกีฬาสี
10. ค่าบัตรเดินการกุศล
11. ค่าบัตรงานวันครอบครัวสันป่ายางหน่อม
รวมเป็นเงิน

300 บาท
100 บาท
180 บาท
100 บาท
200 บาท
2,830 บาท

ระดับมัธยมศึกษา
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕1
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า
- เป็นโสด
- มีความพร้อมทางร่างกาย และสติปัญญา ที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้นไป
- มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
- มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ -๓
- สาเร็จการศึกษาระดับชั้นต่ากว่าชั้นที่สมัครตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่สมัคร ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- ผลการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในเกณฑ์ดี
- มีความพร้อมทางร่างกาย และสติปัญญา ที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้นไป
- มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
- มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
2. จานวนนักเรียนที่รับสมัคร
1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 70 คน
2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 รับเพิ่มเติมจานวนจากัด
3. หลักฐานในการรับสมัคร
- ใบสมัครตามแบบฟอร์มของโรงเรียน
- สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักเรียน
จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน บิดา - มารดา
จานวน 1 ชุด
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บิดา - มารดา จานวน 1 ชุด
- รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว ๓ รูป ไม่สวมแว่น ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
- สาเนาหลักฐานทางการศึกษา กรณีนักเรียนสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ให้นาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) ให้นาหลักฐานฉบับจริงมาแสดง
พร้อมถ่ายเอกสารและให้ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกแผ่น 1 ฉบับ
- สาเนาหลักฐานทางการศึกษา กรณีนักเรียนยังไม่สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ให้นาหลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( ใบรับรองผลการศึกษา )
ปีการศึกษา 2563 และหลักฐานที่แสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 รวม 2 ปีการศึกษามาแสดงพร้อมถ่ายเอกสารจากหลักฐานฉบับจริงและลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องทุกแผ่น

- หลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ค่าสมัคร 20 บาท
4. กาหนดการรับใบสมัคร/วันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผล/รายงานตัวและมอบตัว
1) การรับใบสมัคร

จาหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

2) วันรับสมัคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
เวลา 08.30 – 16.00 น. ที่ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
ไม่เว้นวันหยุดราชการ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม
สมัครด้วยตนเอง หรือให้ผู้ปกครองมาสมัครให้ได้

3) วันสอบคัดเลือก วันที่ 21 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ ตึกมัธยม (ตึกสีขาว) โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
การสอบคัดเลือกนักเรียนต้องสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อทดสอบความสามารถ
ทางวิชาการ วิชาที่ใช้สอบ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และสังคมศึกษา เป็นข้อสอบของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
4) วันประกาศผล

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์
หน้าห้องธุรการ หรือตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม หรือเพจเฟชบุ๊ก
“สันป่ายางหน่อม ออนไลน์” นักเรียนที่สอบคัดเลือกผ่านจะต้องได้คะแนนรวม
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ส่วนผูท้ ี่ได้คะแนนไม่ถึง
ร้อยละ 50 จะติดลาดับสารองไว้ตามลาดับคะแนน

5) วันมอบตัวและลงทะเบียน วันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
นั กเรียนที่ผ่ านการสอบคัดเลื อก โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)
ให้ ร ายงานตั ว และมอบตั ว ตามวั น เวลาและรายละเอี ย ดที่ ก าหนด
พร้ อ มช าระค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ณ ตึ ก มั ธ ยม (ตึ ก สี ข าว) โรงเรี ย นเทศบาล
สันป่ายางหน่อม ถ้าไม่มาถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
6) ค่าลงทะเบียน
1 ค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนละ
2,000 บาท
2 ค่าประกันอุบัติเหตุ
250 บาท
3 ค่าชมรมผู้ปกครอง ครู นักเรียน และศิษย์เก่า
200 บาท
4 ค่าชุดพละ
400 บาท
5 ค่าเสื้อวอร์มโรงเรียน
400 บาท
6 ค่าชุดพื้นเมือง
400 บาท
7 ค่าชุดปฏิบัติธรรมสีขาว
400 บาท
8 ค่ากระเป๋านักเรียน
300 บาท
9 ค่าถุงสุขอนามัย ( ช้อน,แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แก้วน้า ) 100 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
4,450 บาท

การสละสิทธิ์
1. หากนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไม่มามอบตัวนักเรียน ตามวัน เวลาที่กาหนด
ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
2. กรณี มีผู้ ส ละสิทธิ์ โรงเรีย นจะพิจารณารับนักเรียนเท่าจานวนที่ส ละสิ ทธิ์ จากผู้ ส มัครที่ได้ล าดับถัดไป
ให้เต็มตามจานวนที่รับในข้อ 1 โรงเรียนจะประกาศเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์
สันป่ายางหน่อมออนไลน์ ของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
ทั้งนี้หากนักเรียนมอบตัวแล้วขอสละสิทธิ์ในภายหลัง โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายที่ชาระ
แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

( นางสิริพร เทียนสว่าง )
รองผู้อานวยการสถานศึกษา รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

รายการแสดงค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
ค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนละ
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่าชมรมผู้ปกครอง ครู นักเรียน และศิษย์เก่า
ค่าชุดพละ
ค่าเสื้อวอร์มโรงเรียน
ค่าชุดพื้นเมือง
ค่าชุดปฏิบัติธรรมสีขาว
ค่ากระเป๋านักเรียน
ค่าถุงสุขอนามัย ( ช้อน,แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แก้วน้า )
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวนเงิน
2,000
250
200
400
400
400
400
300
100
4,450

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

