
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2563 

---------------------------------- 
 

 ตามที่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ไปแล้วนั้น  
มีผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนได้ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และให้ผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนได้
ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ยืนยันสิทธิ์และมอบตัวนักเรียน ในวันศุกร์ที่  20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ตั้ งแต่เวลา  
08.30 – 12.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 1 อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

2. ช าระค่ าใช้ จ่ ายต่ าง ๆ  ในวันที่ ท างโรงเรียน ก าหนดโดยจะแจ้ งให้ ทราบทางเว็ป ไซต์ 
www.abpk.ac.th ในภายหลัง 

 ให้ผู้ปกครองนักเรียนมาปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 
ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังได้   เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แจ้งให้โรงเรียนด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โรงเรียน 
ขอจ ากัดจ านวนผู้ปกครองนักเรียน 1 ท่านต่อนักเรียน 1 คน โดยไม่ต้องพานักเรียนมาในวันยืนยันสิทธิ์ 
 อนึ่ง กรณีนักเรียนที่ได้ล าดับส ารอง โรงเรียนไม่ผูกพันที่จะรับเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ยกเว้นกรณีนักเรียนที่สอบได้ตามประกาศฯ  
สละสิทธิ์ไม่เข้าเรียน โรงเรียนจะคัดนักเรียนจากบัญชีส ารองเข้าเรียนตามล าดับ 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
  
 
 
       ( นายวิลาศ ปริญญานิยม ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

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


1 0001 ด.ช. กกุสนธ์ิ หม่ืนหาญ
2 0002 ด.ช. กตพล ถือแก้ว
3 0010 ด.ญ. กัญชลิกา พรมมะลิ
4 0015 ด.ญ. กัญพัชญ์ ทวีพันธุรัตน์
5 0016 ด.ญ. กัณติชา ราโอบ
6 0027 ด.ช. คาเมล ทองตรา
7 0030 ด.ญ. จันทกานต์ อัดซ้ิน
8 0032 ด.ญ. เจ ม่ี แอน เธอะเซร่า
9 0033 ด.ช. เจตนิพัทธ์ การันต์
10 0047 ด.ญ. ฐิติรัตน์ เรืองจันทร์
11 0048 ด.ช. ณคุณ แก้วเสน
12 0049 ด.ช. ณฐภัทร ค ามี
13 0052 ด.ช. ณธัชพงศ์ ขรรค์วิไลกุล
14 0055 ด.ช. ณภัทร มุกดา
15 0058 ด.ช. ณัฐกิตต์ิ คงมาก
16 0059 ด.ช. ณัฐกิตต์ิ วิเชียรบรรณ
17 0060 ด.ญ. ณัฐชยาภรณ์ เช้ือพุฒ
18 0066 ด.ญ. ณิชารีย์ ยินดีมาก
19 0068 ด.ญ. ดากานดา สมบัติมาก
20 0095 ด.ญ. ปภาวี ชมบุญ
21 0097 ด.ช. ปราบปราม สินสาย
22 0103 ด.ช. ปัณณทัต เกตุแก้ว
23 0106 ด.ช. ปัณณพัฒน์ สุทธินวล
24 0107 ด.ช. ปัณณวิชญ์ รัตนศิริเนตร
25 0108 ด.ช. ปุณณ์ ราตรีลัย
26 0109 ด.ช. ปุณณ์พงษ์ สุทธินวล
27 0119 ด.ช. พันวา เสียมเหล็ก
28 0120 ด.ญ. พัษษ์ิสิกานต์ ศรีทรัพย์
29 0126 ด.ญ. พิมพ์พิศา พิมพ์หอม
30 0127 ด.ช. พิสิษฐ์ บุ่ยทวีทรัพย์
31 0147 ด.ช. ยศวโรดม เอียดชูทอง
32 0149 ด.ช. รัชชานนท์ สารโบก
33 0150 ด.ช. รัชชานันท์ สารโบก
34 0167 ด.ช. สันต์ภพ โก้เรือน
35 0173 ด.ญ. สุวพิชญ์ พุฒิสันติกุล
36 0189 ด.ช. อัษฎาวุธ บริสุทธ์ิ

รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



1 0024 ด.ช. คณินทร์ วาณิชวรวงศ์
2 0111 ด.ญ. เป่ียมสิริ ราชสงค์
3 0093 ด.ช. ปภังกร ระฆังทอง

รายช่ือส ารอง

ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



 

ใบมอบตัวนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ข้อมูลนักเรียน   
1. ชื่อ(ด.ช. / ด.ญ.). ..................................................นามสกุล .............................................. ชื่อเล่น (นักเรียน).................... 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียน              
2. เกิดวันที่ ...........เดือน ............................พ.ศ. ................. ทีโ่รงพยาบาล 
...........................................................................             ต าบล .........................อ าเภอ ...........................จังหวัด 
..........................เชื้อชาติ ......................สัญชาติ ............................... 
ศาสนา ....................หมู่เลือด ...........อายุ ..........ปี  โรงเรียนเดิมชื่อโรงเรียน(ถ้ามี)  ..............................................................        
ต าบล ...........................................อ าเภอ .............................................จังหวัด ...................................................................... 
ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน  เลขท่ี ..............หมู่ที่ .................หมู่บ้าน ..............................................ถนน............................ 
ต าบล ............................อ าเภอ ..................................จังหวดั……………………………รหัสไปรษณีย์........................................... 
3. ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่บ้านเลขท่ี ..............หมู่ที่ ...........หมู่บ้าน .................................ถนน .......................................... 
ต าบล ......................อ าเภอ .......................จังหวัด ...........................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ ......................... 
4. โรคประจ าตัว.........................................แพ้ยา....................................... .......แพ้อาหาร..................................................... 
5. นักเรียนมีพ่ีน้องจ านวน...............คน 

ได้แก่  1. .................................................อายุ.............ปี  สถานศึกษา.............................................................. 
 2. .................................................อายุ.............ปี  สถานศึกษา.............................................................  

 3. .................................................อายุ.............ปี  สถานศึกษา............................................................. 
 4. .................................................อายุ.............ปี   สถานศึกษา............................................................. 

ข้อมูลบิดา/มารดา  
6.บิดาชื่อ ....................................นามสกุล ...................................เชื้อชาติ ......................สัญชาติ .................................... 
ศาสนา ..................  (  ) มีชวีติอยู่  (  ) เสียชีวิต  การศึกษา .............................................อาชีพ ...................................... 
สถานที่ท างาน ................................................. ต าบล.....................................อ าเภอ.............................. ........................... 
จังหวัด...................................รายได้ / เดือน ...................................บาท โทรศัพท์ (มือถือ)............................................... 
(บ้าน).........................................(ที่ท างาน)....................................................... 
7. มารดาชื่อ  ...........................................นามสกุล .....................................เชื้อชาติ.....................สัญชาติ ........................ 
ศาสนา ....................... (  ) มชีีวิตอยู่  (  ) เสียชีวิต  การศึกษา ........................................อาชีพ ....................................... 
สถานที่ท างาน ...................................................ต าบล......................................อ าเภอ.............................. ......................... 
จังหวัด.........................................รายได้ / เดือน .....................................บาท โทรศัพท์ (มือถือ)...................................... 
(บ้าน).........................................(ที่ท างาน)...................................................... 
8. สถานภาพของบิดา  มารดา  จดทะเบียน  อยู่ร่วมกัน  แยกกันอยู่   
     หย่าร้าง  อ่ืน ๆ ระบุ...............................................................  
9. กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อเพ่ือนบ้านหรือญาติสนิท ได้ท่ี(ชื่อ-นามสกุล).............................................................. 
ที่อยู่..........................................................................................เบอร์โทรศัพท์.........................................................                  

เลขประจ าตัว......................... 
เข้าเรียนชั้น ป.4 
ปีการศึกษา 2563 
เรียนหลักสูตร วิทย์-คณิต 



 

ข้อมูลผู้ปกครอง(กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา)   
10. ชื่อ.............................................นามสกุล ...........................................เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น ......................... 
เชื้อชาติ ................สัญชาติ ...................ศาสนา ...................อาชีพ .......................รายได้ / เดือน ... ...................บาท 
อยู่บ้านเลขท่ี ..............หมู่ที่ ...........ถนน .................................ต าบล ................................อ าเภอ ............................ 
จังหวัด ......................................... สถานที่ท างาน ...................................................ต าบล.............. .......................... 
อ าเภอ.................................จงัหวัด.............................................โทรศัพท์ (มือถือ).................. .................................. 
บ้าน.........................................ที่ท างาน................ ..................................................................................................... 

 
แผนที่บ้านที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ลงชื่อ ................................................................ ผู้ปกครอง 

                     (.......................................................................) 

                           วันที่ ........ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

 ลงชื่อ ................................................................ ผู้รับมอบตัว 

                     (......................................................................) 
                           วันที่ ........ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

 
 
  

 
 
 



เอกสารที่ต้องย่ืนในวันมอบตัว 
1. ส าเนาสูติบัตร ของนักเรียน   1  ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  1  ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา  หรือผู้ปกครอง  อย่างละ 1  ฉบับ 
4. ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1  ฉบับ 
5. เอกสารทุกฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง ด้วยค่ะ 
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