
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

เรื่อง  ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 
(เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 – วันที่ 16 พฤษภาคม 2558) 

---------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2564 (อายุ 6 – 7 ปี) โดยมีวัตถุประสงค์ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วัน เวลารับสมัครและ                 
จับฉลาก ดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนาเด็กโดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา 
1.2 เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ วินัย สังคมและสติปัญญา  
1.3 เพ่ือจัดประสบการณ์ให้เด็กสามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 
1.4 เพือ่พัฒนาเด็กโดยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา ระดับประถมศึกษา 
1.5 เพ่ือพัฒนาเด็กโดยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 – 16 พฤษภาคม 2558 หรือ 

จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา 
2.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นเด็กท่ีมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตจังหวัดภูเก็ต 

3. จ านวนที่รับเข้าเรียน 
- จ านวน 50 คน โดยวิธีจับฉลาก 
- เด็กเง่ือนไขพิเศษ(ถ้ามี) จ านวนไม่เกิน 10 คน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

1) นักเรียนมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ต และ 
2) นักเรียนต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดามารดา หรือผู้ปกครองที่เป็นเจ้าบ้าน โดยให้เจ้าบ้าน

หรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง และ 
3) นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน หรือ 
4) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส หรือ 



5) นักเรียนที่ เป็นบุตรผู้ เสียสละเพ่ือชาติ  หรือ ผู้ประสบภัยพิบัติ  ที่ต้องได้รับการ  
สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ หรือ 

6) นักเรียนเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต หรือ 
7) นักเรียนในความอนุเคราะห์ของบุคคลหรือองค์กรซึ่งมีความส าคัญและเคยมีส่วนร่วม

ในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต หรือ 
8) อ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเป็นราย ๆ ไป 

4. การรับสมัคร 
4 .1  รั บ ใบ ส มั ค ร แ ล ะ ร ะ เบี ย บ ก า ร รั บ ส มั ค ร  ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  1  – 5  มี น าค ม  2 5 6 4                            

เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน ณ ห้องส านักงาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
4.2  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 20 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเกียรติยศ 

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครตามวัน เวลาและสถานที่ที่โรงเรียน
ก าหนดไว้ในใบสมัคร ไม่ต้องพาเด็กมา 

4.3  สิ่งที่ต้องน ามาในวันสมัคร 
 4.3.1 ใบสมัคร ฉบับจริง (ติดรูปถ่าย) 
 4.3.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงที่มีชื่อของเด็กและฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

(ชื่อเด็กในทะเบียนบ้านต้องอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการจังหวัดภูเก็ต) 
 4.3.3 ทะเบียนบ้านของบิดา มารดา ผู้ปกครอง ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 4.3.4 ใบรับรองแพทย์ 
 4.3.5 เงินค่าสมัคร จ านวน 50 บาท 
4.4  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 

5. วิธีการคัดเลือก โดยการจับฉลาก มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
5.1 รายงานตัวเพ่ือจับฉลากในวัน เสาร์ที่  24 เมษายน 2564 เวลา 07.30 – 08.30 น.  

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต หากไม่มาตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด         
ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้ 

5.2 จับฉลาก เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยแสดงบัตร
ประจ าตัวการจับฉลากพร้อมบัตรแถวและล าดับที่ ให้ผู้ปกครองหรือเด็กเป็นผู้จับฉลาก 

5.3 โรงเรียนจะรับเด็กเข้าเรียนเฉพาะที่จับฉลากได้ด้วยตนเองหรือผู้ปกครองของเด็กผู้นั้นเท่านั้น 
ไม่อนุญ าต ให้ มี การแลกเปลี่ ยนฉลากโดยวิธี ใด  ๆ ทั้ งสิ้ น  หากโร งเรียนตรวจพบ                     
มีการแลกเปลี่ยนฉลากไม่ว่ากรณีใด ๆ โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่อาจไม่รับเด็กผู้นั้นเข้าเรียนก็ได้ 

5.4 ประกาศรายชื่อผู้จับฉลากได้ ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 
5.5 การรายงานตัว 



 

 5.5.1 ผู้ปกครองของเด็กผู้จับฉลากได้รายงานตัวที่คณะกรรมการรับรายงานตัว ณ อาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

6. การมอบตัว มีข้ันตอน ดังนี้ 
6.1 ผู้ปกครองของเด็กผู้จับฉลากได้ จะต้องไปมอบตัวในวันเสาร์ที่  1 พฤษภาคม 2564                    

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 1 อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
หากไม่มาตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้ 

6.2 หลักฐานในการมอบตัว มีดังนี ้
 6.2.1 ใบมอบตัว(เอกสารของโรงเรียน) 
6.3 การตรวจสอบคุณสมบัติของเด็กที่จับฉลากได้หากไม่ถูกต้องโรงเรียนจะตัดสิทธิ์การเข้าเรียน 
6.4 ผู้ปกครอง ต้องพาเด็กมา ในวันมอบตัว 

7. การปฐมนิเทศผู้ปกครอง ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

 

   ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
  
 
 
 
     ( นายวิลาศ ปริญญานิยม ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
  


