
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบา้นบึง(อ านาจคณูปถัมภ์)  
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรยีน โครงการ การจัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีการศึกษา 256๕ 
 

 

โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อ านาจคณูปถัมภ์) เปิดรับสมัครรับนักเรียนเข้าเรียน ในโครงการ                  
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีการศึกษา 256๕   
รายละเอียดดังนี้  

ระดับช้ันอนุบาล 
ชั้นอนบุาล 1 รับนกัเรียนอายุเต็ม 3 ปีบรบิูรณ ์ (๓ ห้องเรียน) 
(เกิดระหว่างวนัที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถงึ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)  จ านวน ๙๐ คน 
ชั้นอนบุาล ๒ รับนกัเรียนอายุเต็ม ๔ ปีบรบิูรณ ์  
(เกิดระหว่างวนัที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถงึ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  จ านวน  ๙  คน 
ชั้นอนบุาล ๓ รับนกัเรียนอายุเต็ม ๕ ปีบรบิูรณ ์  
(เกิดระหว่างวนัที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถงึ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐)  จ านวน  ๙  คน 
หลักฐานการสมัคร (น ามาส่งในวันประเมินพัฒนาการ) 
 1. ใบสมคัรของโรงเรียนอนบุาลบ้านบึง 
          2. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและบดิา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ รบัรองส าเนาถกูต้อง 
          3. ส าเนาสตูิบตัรนกัเรียน 1 ฉบบั รับรองส าเนาถูกต้อง 
 4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนบิดา มารดา อยา่งละ 1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 
 5. รปูถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จ านวน ๑ รปู 
          6. กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งนกัเรียนและบดิามารดาต้องแนบหลกัฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลดว้ย 

รับสมัคร  ตัง้แต่บดันี ้ จนถงึวันท่ี ๑๑  กุมภาพันธ์ 256๕  
วิธีการสมัคร  สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ท่ี  www.anubanbanbung.ac.th   หรือ สแกน QR CODE       
ท่ีแนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้   
วิธีพิมพ์ใบสมัคร  เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครและติดรูปถ่ายนักเรียนเพื่อน ามาเป็น
หลักฐานในวันประเมินพัฒนาการ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ    วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  256๕     เวลา 16.30 น.                                 
ทางเวบ็ไซต ์  www.anubanbanbung.ac.th                                                                                    
การประเมินพัฒนาการ  วนัที่ ๑๙ - ๒๐  กุมภาพันธ์  256๕  โดยประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน                                  
ไดแ้ก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญัญา  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน วนัที่ ๒๓  กุมภาพันธ ์256๕                                       
ทางเวบ็ไซต ์  www.anubanbanbung.ac.th 
มอบตัว  วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์  256๕ พร้อมทั้งซื้อชุดนักเรียน และช าระเงินมัดจ าค่าบ ารุงการศึกษา 
5,000  บาท                                                
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ระดับช้ันประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   รบันักเรียนจบชัน้อนบุาลปทีี่ ๓  อายุย่างเข้า ๗ ปี  
(เกิดระหว่างวนัที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถงึ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙)        จ านวน  ๓๐  คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   รบันักเรียนจบชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑      จ านวน  ๘   คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   รบันักเรียนจบชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๒      จ านวน  ๘   คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   รบันักเรียนจบชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓                 จ านวน   ๙   คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   รบันักเรียนจบชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔                 จ านวน   ๑๒   คน 
หลักฐานการสมัคร (น ามาส่งในวันประเมินความสามารถทางวิชาการ) 
 1. ใบสมคัรของโรงเรียนอนบุาลบ้านบึง 
          2. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและบดิา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ รบัรองส าเนาถกูต้อง 
          3. ส าเนาสตูิบตัรนกัเรียน 1 ฉบบั รับรองส าเนาถูกต้อง 
 4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนบิดา มารดา อยา่งละ 1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 
 5. รปูถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จ านวน ๑ รปู 
          6. กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งนกัเรียนและบดิามารดาต้องแนบหลกัฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
รับสมัคร  ตัง้แต่บดันี ้ จนถงึวันท่ี ๑๑  กุมภาพันธ์ 256๕  
วิธีการสมัคร  สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ท่ี  www.anubanbanbung.ac.th       หรือ สแกน QR CODE              
ท่ีแนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้ 
วิธีพิมพ์ใบสมัคร  เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครและติดรูปถ่ายนักเรียนเพื่อน ามาเป็น
หลักฐานในวันประเมินความสามารถทางวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ    วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 256๕     เวลา 16.30 น.                                 
ทางเวบ็ไซต ์  www.anubanbanbung.ac.th                                                                                    
การประเมินพัฒนาการ  วนัอาทติย์ท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์  256๕  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยนักเรียนจะต้องผา่น
การประเมินความสามารถทางวิชาการ ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณติศาสตร ์วิชาภาษาอังกฤษ และมีผลการ
ประเมินทัง้ ๓ รายวิชา ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ ๖๐                                    
ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน วนัที่ ๒๓  กุมภาพันธ ์256๕                                       
ทางเวบ็ไซต ์  www.anubanbanbung.ac.th 
มอบตัว  วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์  256๕ พร้อมทั้งซื้อชุดนักเรียน และช าระเงินมัดจ าค่าบ ารุงการศึกษา 
5,000  บาท   
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อ านาจคณูปถัมภ์)   หอ้งธุรการแผนก 2 ภาษา 
โทรศัพท์ 038-119394 หรือทาง เว็บไซต์ www.anubanbanbung.ac.th 

 

ประกาศ ณ วนัที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.256๕  

 

(นายพงษ์ศักดิ์    เสคุคมุพัตถ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบงึ(อ านาจคณปูถมัภ์) 

 

               ***(หากมกีารเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน)***     

SCAN ME 
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