
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียน  อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา 
เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนย้ายเข้าเรียนระหว่างเรียน ระดับก่อนประถมศกึษา ปีการศึกษา  ๒๕6๒ 

....................................... 
 เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้อง กับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐  นโยบายรัฐบาล  
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  และความต้องการของประชาชน โรงเรียน  
อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงมีก าหนดการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  
เพ่ือเข้ารับการพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ ์จิตใจ  สังคม  และ สติปัญญา เพ่ือให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับ
ประถมศึกษา ดังนี้ 
 

๑. การรับนักเรียน 
 ๑.๑ รับสมัครนักเรียน ชาย – หญิง  ชั้นอนุบาล ๒ ที่เกิด ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๕๘   ที่อยู่ในเขตบริการเข้าเรียน (ต าบลรัษฎา ,  ต าบลตลาดใหญ่)  ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ 
  ๑.๒ รับสมัครนักเรียน ชาย – หญิง  ชั้นอนุบาล ๓ ที่เกิด ปี พ.ศ.๒๕๕๖  ที่อยู่ในเขตบริการเข้าเรียน 
(ต าบลรัษฎา ,  ต าบลตลาดใหญ่)  ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ 

๒. คุณสมบัต ิ
 ๒.๑  ก าลังเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีย้ายเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๒ 
 ๒.๒  เรียนจบชั้นอนุบาล ๑(โรงเรียนเปิดสอนอนุบาล ๒ ระดับ) กรณีย้ายเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๓ 
 ๒.๓  มีทะเบียนอยู่ในจังหวัดภูเก็ตอย่างน้อย ๑ ปี  
 

๒. วัน เวลา ในการรับสมัคร 
รับใบสมัครวันที่ ๑๑ – ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา 0๙.๐0 – 16.๓0 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้อง

ธุรการ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
 ส่งเอกสารการสมัครวันที ่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม  เวลา 0๙.๐0 – 16.๓0 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียน อบจ.

สาธิตร่วมพัฒนา 
 

๓. จ านวนนักเรียนที่รับสมัคร  
 ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ห้องปกติ  จ านวน     ๗  คน   ห้องพิเศษ (English  Program)  จ านวน  ๓  คน 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๓  ห้องปกติ  จ านวน   ๒๔ คน    ห้องพิเศษ (English  Program)  จ านวน  9  คน 
 

 



 
๔. เอกสารใช้ในวันสมัคร 

๑. ส าเนาสูติบัตรนักเรียน    จ านวน  ๒ ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน   จ านวน  ๒ ฉบับ 
๓. รูปถา่ยนักเรียน ๑ นิ้ว    จ านวน  ๓ รูป 
๔. รูปถ่ายผู้ปกครอง (ท่ีมารับส่งนักเรียน) ๑  นิ้ว   จ านวน  ๑   รูป 
๕. ส าเนาบัตรประชาชน บิดา – มารดา  อย่างละ      ๒      ฉบับ 

  ๖. ส าเนาทะเบียนบ้าน   บิดา – มารดา  อย่างละ      ๒      ฉบับ 
๗. ส าเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง   อย่างละ      ๒      ฉบับ 
๘. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง   อย่างละ      ๒      ฉบับ 
๙. หนังสือย้ายเข้าเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีย้ายเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๒ 
๑๐.  หนังสือย้ายเข้าเรียนและมีใบรับรองความเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ (โรงเรียนเปิดสอนอนุบาล ๒     
       ระดับ) กรณีย้ายเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๓ 

๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ในวันจันทร์  ที ่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕6๒ 
 

๖. การคัดเลือกนักเรียน 
หากจ านวนนักเรียนสมัครมีมากกว่าจ านวนที่ประกาศรับสมัครไว้ 

 ๖.๑  พิจารณานักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ (ต าบลรัษฎา,ต าบลตลาดใหญ่)   
๖.๒  จับฉลากจ านวนนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ (กรณียังไม่ครบจ านวนที่รับสมัคร)  ในวันจันทร์  
       ที ่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕6๒  รายงานตัวเวลา ๐๙.๐๐ น.   เริ่มการจับฉลากเวลา ๑๐.๐๐ น.   
      ณ  โรงเรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา   
      หากผู้ปกครองน านักเรียนมาหลังเวลา ๑๐.๐๐ น. ถือว่า สละสิทธิ์   
๑๑. ส าหรับห้องเรียนพิเศษ (English  Program)  นักเรียนต้องผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ           
      ในวันจันทร์ที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕6๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 

๗. ประกาศผลการคัดเลือก 
 ประกาศผลรายชื่อนักเรียน    ในวันอังคาร ที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕6๒  เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
ณ  โรงเรียน  อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา 
 

๘. การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน 
 ๑. ให้น านักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน มารายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ในวันพุธที่  ๒๗   มีนาคม  ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐น. – ๑๒.๐๐ น.  ณ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
 ๒. หากไม่มามอบตัว ใน วัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ 
 

๙. ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน   
ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน  ในวันอาทิตย์ ที่  8  พฤษภาคม  ๒๕6๒  
   
 



 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

           ประกาศ ณ  วันที่  ๑๒   กุมภาพันธ์  ๒๕6๒ 
 
                                                       

                 (นางชัญญา  สุขสวัสดิ์) 
                    รองผู้อ านวยการโรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบ ารุง) 
                                              รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
  
 


