หลักฐานประกอบการยืน่ ใบสมัคร

1. รู ปถ่ายนักเรี ยนแต่งชุดนักเรี ยน
หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รู ป ( รู ปสี )
2. นักเรี ยนที่สมัครเข้าชั้นอนุบาล 1 ถ่ายรู ป
หน้าตรงแต่งชุดธรรมดา ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 3 รู ป
3. สําเนาใบรับรองจากโรงเรี ยนเดิม
เฉพาะนักเรี ยนที่สมัครเข้าเรี ยนชั้น
อนุบาล 2 ขึ้นไป
4. สําเนาสูติบตั รของนักเรี ยน 1 ฉบับ
5. สําเนาทะเบียนบิดา มารดา และนักเรี ยน
อย่าง
ละ 1 ฉบับ
6. สําเนาบัตรประชาชนบิดา และ มารดา
อย่างละ 1 ฉบับ
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งของนักเรี ยน และผูป้ กครอง
อย่างละ 1 ฉบับ
8. สําเนาใบรับศีลล้างบาป ( เฉพาะนักเรี ยนที่เป็ น
คาทอลิก ) จํานวน 1 ฉบับ

กําหนดการขายใบสมัคร

ติดต่อซื้ อใบสมัครห้องธุรการ
วันที่ 1-30 สิ งหาคม 2561
จําหน่ายวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.30 – 15.30 น.

เอกสารประกอบการซื้อใบสมัคร

สําเนาใบสูติบตั รของนักเรี ยน
เฉพาะนักเรี ยนที่สมัครเข้าเรี ยน
ชั้นเตรี ยมอนุ บาล,ชั้นอนุบาล 1
และ ป.1

วันทดสอบความพร้ อมของผู้สมัคร
ยืน่ ใบสมัครพร้อมทดสอบนักเรี ยน

ประกาศผลการทดสอบความพร้ อม

โรงเรี ยนจะส่ งผลการทดสอบ ทางจดหมาย

ระเบียบการรับสมัคร
นักเรียนใหม่

ประจําปี การศึกษา 2562

** ระดับประถม-มัธยม เข้าเรี ยนเวลา 07.40
เลิกเรี ยนเวลา 16.20 น. (รวมเรี ยนพิเศษหลังเลิกเรี ยน)

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
( SANTA CRUZ SUKSA SCHOOL )
144/1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 02-4666672, 02-4666912
Website : www.sc.ac.th
Facebook : www.facebook.com/Santacruz.Suksa

เวลาเข้ าเรี ยนและเลิกเรียน
** ระดับชั้นเตรี ยมอนุบาล เข้าเรี ยนเวลา 07.40 น.
เลิกเรี ยนเวลา 15.00 น.
**
ระดับอนุบาล เข้าเรี ยนเวลา 07.40
เลิกเรี ยน
เวลา 16.00 น. (รวมเรี ยนพิเศษหลังเลิกเรี ยน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับชั้นเตรี ยมอนุบาล
นักเรี ยนที่เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ถึง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ( อายุ 2 ขวบเต็ม )

ระดับชั้นอนุบาล 1
นักเรี ยนที่เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ถึง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ( อายุ 3 ขวบเต็ม )

ระดับชั้นอนุบาล 2
นักเรี ยนที่กาํ ลังเรี ยนระดับชั้นอนุบาล 1

ที่เกิด วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 ถึง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ( อายุ 4 ขวบเต็ม )

ระดับชั้นอนุบาล 3
นักเรี ยนที่กาํ ลังเรี ยนระดับชั้นอนุบาล 2
ที่เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ถึง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ( อายุ 5 ขวบเต็ม )

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
นักเรี ยนที่กาํ ลังเรี ยนระดับชั้นอนุบาล 3
ที่เกิด วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ถึง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ( อายุ 6 ขวบเต็ม )

รายละเอียดอัตราค่าใช้ จ่าย
โรงเรียนมีบริการรถรับ-ส่ งนักเรียน
ติดต่อรถรับ-ส่งนักเรี ยน
เบอร์ 02-4666912,02-4666991

อัตราค่าใช้ จ่าย นักเรียนใหม่ เทอม 1 ปี การศึกษา 2562
เตรี ยมอนุบาล
16,183.00
บาท
อนุบาล 1
20,356.75
บาท
อนุบาล 2-3
21,356.75
บาท
ประถมศึกษาปี ที่ 1
21,471.75
บาท
ประถมศึกษาปี ที่ 2-3
21,171.75
บาท
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
17,721.75
บาท
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
17,431.25

