
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2561 
…………………………………………………………………………. 

      ด้วยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เพ่ือคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 คน เป็น
นักเรียนที่มีความสนใจ และมีความถนัดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียน  
มุ่งเน้นการเพ่ิมทักษะ และความสามารถเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนที่มีความประสงค์ที่
จะศึกษาต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต 

 

1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  
     1. นักเรียนก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2560  
     2. นักเรียนมีความรับผิดชอบ  สุขภาพแข็งแรง มีระเบียบวินัย    และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 3. มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นพิเศษ 
 4. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนานักเรียนตลอดหลักสูตรจนจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
   5. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต้องเข้ารับการพัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
2.   จ านวนการรับนักเรียนต่อห้อง   

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีแผนการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 คน ตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 โดยรับนักเรียนที่
ก าลังเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2560 

3.   ระเบียบการ และการรับใบสมัคร  
       1. ติดต่อขอรับระเบียบการและใบสมัครได้ที่คุณครูประจ าชั้น ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 
2561 เวลา 08.30น. – 16.00น. 
  2. ยื่นใบสมัครได้ท่ีคุณครูประจ าชั้น ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30น. – 16.00น. 

4.   หลักฐานและค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 
      1  ใบสมัครของโรงเรียน 
      2   รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป  ( ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ) 

 

 
 



 
5. ก าหนดการรับสมัคร / สอบคัดเลือก / ประกาศผลและการมอบตัว 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา รายการ สถานที ่

5 – 6 มี.ค. 61 08.30น. - 16.00น. รับสมัคร ครูประจ าชั้น 

12 มี.ค. 61 - 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
และห้องสอบ 

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

16 มี.ค. 61 08.30น. - 12.00น. สอบคัดเลือก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
17 มี.ค. 61 - ประกาศผล http://www.abpk.ac.th 

22 มี.ค. 61 08.30น. - 12.00น. มอบตัว 
ห้องเกียรติยศ ชั้น 1 อาคารฉลองขวัญ 
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

 
6.   วิชาที่สอบ 

         โรงเรียนจะด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับไว้เข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ โดยวิธีการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 
08.30น. - 12.00น. รายละเอียดดังนี้ 
 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนน จ านวนนักเรียนที่รับ 
08.30น. - 10.00น. คณิตศาสตร์ 50 

36  คน 
10.30น. - 12.00น. วิทยาศาสตร์ 50 

  
7.  การประกาศผลสอบ 
          ประกาศผลสอบนักเรียนที่เข้าสอบ โดยน าผลคะแนนรวมทั้ง 2 วิชาที่สอบมารวมกันเพ่ือจัดล าดับคะแนน
ที่สอบไดจ้ากคะแนนมากไปหาคะแนนน้อย หากนักเรยีนได้คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาดังนี้ 
 1.  คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 
 2.  ในกรณีที่คะแนนเท่ากันทุกรายวิชา ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก 
 3.  หากผู้ที่สอบได้ล าดับที่ 1 - 36 คนใดไม่มารายงานตัวในวันและเวลาตามประกาศถือว่าสละสิทธิ์ โดย
ทางโครงการฯ จะเรียกผู้ที่ได้คะแนนในล าดับส ารองมารายงานตัวต่อไปจนครบจ านวนตามประกาศ 
 4. การประกาศผลจะไม่ประกาศตามล าดับคะแนน แต่จะประกาศตามตัวอักษรของชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 
 5.  การตัดสินของประธานกรรมการการสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 
8.  การขอดูคะแนนสอบคัดเลือก  
 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอสงวนสิทธิ์ ในการอนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่ได้รับการประกาศผลสอบไม่ผ่าน
เท่านั้นในการขอดูคะแนนโดยสามารถ ยื่นค าขอโดยตรงได้ที่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตภายใน 5 วันท าการ หลัง
ประกาศผลสอบ 
 
 
 
 



9. การรายงานตัว/มอบตัวและช าระค่าใช้จ่าย 
 นักเรียนที่สอบคัดเลือก “ได้” ให้มารายงานตัวและมอบตัวใน วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 08.30น. – 12.30น.  ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 1 อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต (พร้อมช าระ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ) 
 
 

10.ประกาศเพิ่มเติมและเงื่อนไขอ่ืนๆ 
         ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ต้องติดตามประกาศหรือเงื่อนไขอ่ืนๆเพ่ิมเติมซึ่งอาจมีขึ้นใน
ภายหลังเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนานักเรียน โดยติดตามประกาศได้ที่โรงเรียนอนุบาล
ภูเก็ตหรือเว็บไซต์โรงเรียน http://www.abpk.ac.th หาก ไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนและจะ
เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในภายหลังไม่ได้ 
                   
 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 

 

(นายวิลาศ  ปริญญานิยม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 


