
 
 

ประกาศโรงเรยีนอนุบาลภูเก็ต 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2559 เพื่อคัดเลือกเขา้เรียน 

ห้องเรียนพเิศษด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2560 
…………………………………………………………………………. 

      ด้วยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่กําลังเรียนอยู่ระดับช้ัน   
ประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559  เพ่ือคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560  จํานวน 1 ห้องเรียน 50 คน  โดยมีแผนการรับนักเรียน                
2 ประเภท  ดังน้ี  1. ประเภทนักเรียนกําลังเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต                
ปีการศึกษา 2559  และ 2. ประเภทนักเรียนกําลังเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนทั่วไป   เป็นนักเรียน
ที่มีความสนใจและมีความถนัดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับนักเรียนมุ่งเน้น
การเพ่ิมทักษะและความสามารถเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะศึกษา
ต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต ต่อไป 

 

1.   จํานวนท่ีรับ 
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  มีแผนการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4    

ปีการศึกษา 2560  จํานวน 1 ห้องเรียน 50 คน  โดยมีแผนการรับนักเรียน 2 ประเภท ดังน้ี 
1. ประเภทนักเรียนกําลังเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ปีการศึกษา 2559    

จํานวน  45 คน 
2.  ประเภทนักเรียนกําลังเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนทั่วไป  ปีการศึกษา 2559   

จํานวน  5 คน 

2.   คุณสมบติัของผูส้มัคร  
     นักเรียนกําลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559 
     2.1  นักเรียน  มผีลการเรียนเฉล่ีย  ป.2 และ ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ดังน้ี 
        2.1.1  วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า     3.50 
        2.1.2  วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า     3.50 
        2.1.3  วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า    2.00 

    2.2  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนานักเรียนตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
จนจบหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
     2.3  นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ – คณิตต้องเข้ารับการทดสอบ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอย่างต่อเน่ือง 
 

 
 
 



3.   ระเบียบการ และการรบัใบสมัคร  
        1. ติดต่อขอรับระเบียบการและใบสมัครได้  ระหว่างวันที่   23 - 28  กุมภาพันธ์ 2560  ในวันและเวลา
ราชการ ณ ห้องสํานักงาน  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
  2. ประเภทนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตให้ย่ืนใบสมัครที่ครูประจําช้ัน ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 
2560 
  3. ประเภทนักเรียนโรงเรียนทั่วไป ย่ืนใบสมคัร ณ ห้องสํานักงาน  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ระหว่างวันที่  
1 – 3  มีนาคม  2560  ในวันและเวลาราชการ 

4.    หลักฐานและคา่ธรรมเนียมการรับสมัคร 
       4.1  ใบสมัครของโรงเรียน 
       4.2   รูปถ่ายขนาด  1  น้ิว    3 รูป 
       4.3   ใบรับรองผลการเรียนและรับรองความประพฤติของผู้สมัครสอบ (เอกสารคู่ใบสมคัร) 
       4.4.  ค่าระเบียบการและใบสมัคร   50  บาท 
       4.5.  ใบรับรองแพทย์ (เฉพาะประเภทนักเรียนโรงเรียนทั่วไป) 

 

5.กําหนดการรับสมัคร/คัดเลือก/ประกาศผลและการมอบตัว 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลา รายการ สถานที ่
1 – 3  มี.ค. 60 08.00 -16.00น. รับสมัคร สํานักงาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
7  มี.ค.  60 - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ 

และห้องสอบ 
ป้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
และ http://www.abpk.ac.th 

14   มี.ค.  60 08.30 - 12.00น. นักเรียนสอบคัดเลือก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
15   มี.ค.  60 - ประกาศผล http://www.abpk.ac.th 
23   มี.ค.  60 08.30 - 12.00น. มอบตัวนักเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
 

 
6.    วิชาที่สอบ 

         โรงเรียนจะดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับไว้เข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์  โดยวิธีการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560           
เวลา 08.30 น. -12.00 น.   รายละเอียดดังน้ี 
 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนน จํานวนนักเรียนที่รับ 
08.30 น. - 10.00 น. คณิตศาสตร์ 50 

50  คน 10.30 น. - 12.00 น. วิทยาศาสตร์ 50 
รวม 100 

 
  



7.  การประกาศผลสอบ 
          ประกาศผลสอบนักเรียนที่เข้าสอบ  โดยนําผลคะแนนรวมทั้ง 2 วิชาที่สอบมารวมกันเพ่ือจัดลําดับคะแนน
ที่สอบได้จากคะแนนมากไปหาคะแนนน้อย  หากนักเรียนได้คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณา  ดังน้ี 
 7.1  คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 
 7.2  หากคะแนนข้อ 7.1 เท่ากัน พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยช้ัน ป.2 ทั้งปี และภาคเรียนที่ 1 ช้ัน ป.3        
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ (เกรดเฉลี่ย) 
 7.3  หากคะแนนข้อ 7.2 เท่ากัน พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยช้ัน ป.2 ทั้งปี และภาคเรียนที่ 1 ช้ัน ป.3             
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ 
 7.4. หากผู้ที่สอบได้ลําดับที่ 1-50 คนใดไม่มารายงานตัวในวันและเวลาตามประกาศถือว่าสละสิทธ์ิ โดย
ทางโครงการฯ จะเรียกผู้ที่ได้คะแนนในลําดับสํารองมารายงานตัวต่อไปจนครบจํานวนตามประกาศ 
 7.5  การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 

8.ประกาศเพ่ิมเติมและเงื่อนไขอ่ืนๆ 
         ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ต้องติดตามประกาศหรือเง่ือนไขอ่ืนๆเพ่ิมเติมซึ่งอาจมีขึ้นใน
ภายหลังเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนานักเรียน โดยติดตามประกาศได้ที่โรงเรียนอนุบาล
ภูเก็ตหรือเว็บไซต์โรงเรียน http://www.abpk.ac.th   หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าเรียนและ
จะเรียกร้องสิทธ์ิใดๆในภายหลังไม่ได้ 
                   
 ประกาศ   ณ   วันที่  20  กุมภาพันธ์   2560 

 
 
 
 
 

(นายไพศาล   นาขวัญ) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

 
 


