
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

ฉบับที่ 4 / 2565 
เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2565 

(เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 – วันที่ 16 พฤษภาคม 2561) 
ห้องเรียนพิเศษ English Program 

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

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 
ห้องเรียนพิเศษ English Program ประจ าปีการศึกษา 2565 (อายุ 4 – 5 ปี) โดยมีวัตถุประสงค์ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วัน เวลารับสมัครและทดสอบความพร้อม ดังต่อไปนี ้

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อพัฒนาเด็กโดยยึดหลักการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษา 
1.2 เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ วินัย สังคมและสติปัญญา ผ่าน

กิจกรรมการเล่นท่ีเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะและความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้มีความ
พร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาอย่างท่ัวถึง 

1.3 เพื่อจัดประสบการณ์ให้เด็กสามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 
1.4 เพื่อพัฒนาเด็กโดยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลศึกษา 
1.5 เพื่อพัฒนาเด็กโดยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นเด็กท่ีเกิดระหว่างวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 – 16 พฤษภาคม 2561 
2.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นเด็กท่ีมีช่ือในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตจังหวัดภูเก็ต 

3. จ านวนที่รับเข้าเรียน 
จ านวน 25 คน  

4. การรับสมัคร 
4 .1  รั บ ใบ สมั ค รและระ เบี ยบ การรั บ สมั ค ร  ต้ั งแ ต่ วั น ท่ี  2 4  – 2 8  มกราคม  2565                            

เวลา 08.30 – 15.00 น. ทุกวัน ณ ห้องส านักงาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
/ 4.2 รับสมัคร ... 



4.2  รับสมัครต้ังแต่วันท่ี 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเกียรติยศ 
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีโรงเรียน
ก าหนดไว้ในใบสมัคร ไม่ต้องพาเด็กมา 

4.3  ส่ิงท่ีต้องน ามาในวันสมัคร 
 4.3.1 ใบสมัคร ฉบับจริง (ติดรูปถ่าย) 
 4.3.2 สูติบัตร ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 4.3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริงท่ีมีช่ือของเด็กและฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

(ช่ือเด็กในทะเบียนบ้านต้องอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการจังหวัดภูเก็ต) 
 4.3.4 ทะเบียนบ้านของบิดา มารดา ผู้ปกครอง ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 4.3.5 ใบรับรองแพทย์ 
 4.3.6 เงินค่าสมัคร จ านวน 50 บาท 
4.4  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ทดสอบความพร้อมในวันศุกรท่ี์ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

5. วิธีการคัดเลือก โดยการทดสอบความพร้อม มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
5.1 รายงานตัวเพื่อทดสอบความพร้อมในวันเสาร์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.30 ถึง  

08.30 น. ณ ช้ัน 1 อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต หากไม่มาตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้ 

5.2 ทดสอบความพร้อม เวลา 09.00 น. ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
5.3 โรงเรียนจะรับเด็กเข้าเรียนเฉพาะเด็กท่ีเข้ารับการทดสอบความพร้อมด้วยตนเองเท่านั้น  
5.4 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการทดสอบความพร้อม ในวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 
5.5 การรายงานตัว 

 5.5.1 ผู้ปกครองของเด็กผู้มี สิทธิ์ เข้าเรียนรายงานตัว ท่ีคณะกรรมการรับรายงานตัว                 
ณ ห้องเกียรติยศ ช้ัน 1 อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 
2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. หากไม่มาตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์และ 
จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้ 

6. การมอบตัว มีข้ันตอน ดังนี้ 
6.1 ผู้ปกครองของเด็กผู้มีสิทธิ์ เข้าเรียน จะต้องไปมอบตัวในวัน ท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565                    

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

6.2 หลักฐานในการมอบตัว มีดังนี้ 
 6.2.1 ใบมอบตัว(เอกสารของโรงเรียน) 
6.3 การตรวจสอบคุณสมบติัของเด็กผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหากไม่ถูกต้องโรงเรียนจะตัดสิทธิ์การเข้าเรียน 
6.4 ผู้ปกครอง ไม่ต้องพาเด็กมา ในวันมอบตัว 
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7. การปฐมนิเทศผู้ปกครอง ในวันเสาร์ท่ี 26 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
  
 
 
 
     ( นายวิลาศ ปริญญานิยม ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
  

- 3 - 


