
การรับสมัครนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ)์ 
ปีการศึกษา 2566  

  หลักสูตรทั่วไป 

ระดับก่อนประถมศึกษา รับนักเรียนห้องละ 30 คน ดังนี้ 

➢ อนุบาล 1 จำนวน 1 ห้อง  
(เด็กท่ีเกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2562 - 16 พฤษภาคม 2563) 

➢ อนุบาล 2 จำนวน 3 ห้อง  
(เด็กท่ีเกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2561 - 16 พฤษภาคม 2562) 

➢ อนุบาล 3 จำนวน 3 ห้อง  
(เด็กท่ีเกิดระหว่าง 1 มกราคม 2560 - 16 พฤษภาคม 2561) 

 

          จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 

            รับสมัครวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2566 
ระดับประถมศึกษา รับนักเรียนห้องละ 35 คน ดังนี้ 

➢ ชั้น ป. 1 จำนวน 4 ห้อง (อายุย่างเข้าปีที่ 7 เด็กท่ีเกิดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 
2559 หรือผ่านการประเมินตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560) 
ชั้น ป. 2 – 3  จำนวน 4 ห้อง ชั้น ป. 4        จำนวน 3 ห้อง 
ชั้น ป. 5       จำนวน 3 ห้อง ชั้น ป. 6       จำนวน 5 ห้อง  
 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

      รับสมัครวันที่ 21 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2566 

      หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ 

          โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม IEP 
          Intensive English Program 
 

1. โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม IEP : Intensive English Program  
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  สอนโดยครูต่างชาติเจา้ของภาษา  ด้วยโปรแกรม 
Multimedia 5 ชม./สัปดาห์ ให้นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสากล  
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 

ระดับก่อนประถมศึกษา   
➢ อนุบาล 1 : 1 ห้อง จำนวน 25 คน (เกิด 17 พ.ค. 2562 -16 พ.ค.2563) 
➢ อนุบาล 2 – 3  ชั้นละ 1 ห้อง จำนวนห้องละ 25 คน 

ระดับประถมศึกษา 

➢ ป.1-6 ชั้นละ 1 ห้อง จำนวนห้องละ 30 คน 
รับสมัครวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2566สอบคัดเลือก วันอาทิตยท์ี่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 

*ประกาศผลวันพฤหัสบดทีี่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 
* รายงานตัว มอบตัว พร้อมชำระเงิน ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566  

เวลา 08.00 – 12.00 น. 
     รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

     ค่าใช้จ่ายระดบัชัน้อนุบาลปทีี่ 1 – 3  
คนละ 3,750 บาท/ 1 ภาคเรียน  หรือ   7,500 บาท/ 1 ป ี

     ค่าใช้จ่ายระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
คนละ 5,250 บาท/ 1 ภาคเรียน  หรือ 10,500 บาท/ 1 ป ี  

1.ราคานี้รวมค่าจ้างครูต่างชาติ ครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษชาวไทย หนังสือตำราเรียน 
และเอกสารเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษที่สอนเสริมและค่าสื่ออุปกรณ์การสอนห้องเรียน IEP 
แต่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เสริมที่เรียกเก็บตามความจำเป็นของระดับชั้น 
2.ค่าใช้จ่ายเสริม ค่าว่ายน้ำ ค่าประกันชวีิต ค่าครูพี่เล้ียงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 



  โครงการห้องเรียนสะเต็มศึกษา STEM Education 
 

2. โครงการห้องเรียนสะเต็มศึกษา (STEM) : ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  เน้น
ผู้เรียนบูรณาการ  ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  ผ่านกิจกรรมการทดลอง โครงงาน ชุดกิจกรรม ชุดฝึกของ สสวท. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
ระดับก่อนประถมศึกษา 

*จัดการเรียนการสอน STEM ทุกระดับชั้นๆละ 1 ห้อง* 

ระดับประถมศึกษา 
 ชั้น ป.1- ป.3 ชั้นละ 1 ห้อง ห้องละ 35 คน 

ชั้น ป.4 -ป.6 ชั้นละ 1 ห้อง ห้องละ 35 คน 

  โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
 

3. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ (เฉพาะระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 4) 
ชั้น ป.4  จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 30 คน   

รับสมัครวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2566สอบคัดเลือกวันอาทิตยท์ี่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 
ประกาศผล วนัพฤหสับดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานตัว มอบตัว พร้อมชำระเงนิ วนัเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 

ค่าใช้จ่ายชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 - 6 จำนวน 2,000 บาทต่อ 1 ปีการศึกษา 

หลักฐานการรับสมัคร 

1. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง - สำเนา) ของบิดา,มารดา,นักเรียน 

2. สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน (ตัวจริง- สำเนา)  ของบิดา, มารดา, นักเรียน 

3. สูติบัตรนักเรียน (ตัวจริง-สำเนา) 

4. แบบรายงานผลการเรียน อบ. 3 (กรณีสมัครเรียนชั้น ป.1) 

5. หลักฐานการศึกษา ปพ.1 (กรณียา้ยเข้ามาเรียนชั้น ป.2 - ป.6) 

6. แบบรายงานผลการเรียนรายบุคคล ปพ.6 (กรณีย้ายเข้ามาเรียนชั้น ป. 2 - ป. 6) 

7. หนังสือย้ายจากโรงเรียนเดิม 

*** หมายเหตุ : ขอ้ 5 - 7 กรณีนักเรียนย้ายมาจากโรงเรียนเดิม 

 

 
 

      การรับนักเรียน ปกีารศึกษา 2566 

       โรงเรียนอนบุาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

สถานที่ : โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)  
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 
หมายเลขโทรศัพท์ : 044-631-075 , 092-2527630 ,080-2054355 
เว็บไซต์  : http://anubannangrong.ac.th/ 
E-mail  : anubannangrong2565@gmail.com 

 


