
 
ประกาศโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 

เร่ือง การรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 , ประถมศกึษาปีที่ ๑  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปกีารศึกษา 2566 

............................................................................. 
1. หลักการ 
 ด้วยปีการศึกษา 2566 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับ         
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2566 
เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ 
   ดังนั้น ตามนโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปีการศึกษา 2566  ไว้ดังนี้ 
 

2. นโยบาย 
 2.1 ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตด้วยกระบวนการรับ
นักเรียนที่โปร่งใสตรวจสอบได้เป็นธรรมและเสมอภาค 
 2.2 สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม 
 2.3 สนับสนุนให้นักเรียนที่เข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 2.4 ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัดความสนใจและเต็มศักยภาพ 
 2.5 ไม่สนับสนุนให้โรงเรียนองค์กรอ่ืนใดเช่นสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมศิษย์เก่าของสถานศึกษามูลนิธิหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนอ่ืนใดทุกกรณีโดยมีเงื่อนไขผูกพันกับการเข้าเรียน 
 

3. วิธีการ 
 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนและดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 
ในแต่ละระดับดังนี้ 
 3.1 การรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 2) 
  3.๑.๑ รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 เกิดป ีพ.ศ.2561 (และ/หรือเกิดถึงวันที่ 15  
   พฤษภาคม 2562) อายุครบ 5 ปีบริบูรณ ์หรืออายุย่างเข้า 5 ปี ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ 
   ของโรงเรียน (ตำบลราไวย์ หมู่ที ่๔,๕ / ตำบลฉลองหมู่ท่ี ๘ จากโรงเรียน–ซอยหอยสังข ์
   หมู่ที่ 9 จากโรงเรียน–ซอยกันเอง 2, หมู่ที ่10 จากโรงเรียน–ซอยปรารถนา) 
   ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ 
  3.๑.๒ รับนักเรียนจำนวน 5 ห้องเรียน ๆ ละ ๓๐ คน รวม ๑5๐ คน 
  3.๑.๓ กรณีนักเรียนสมัครเกินพิจารณาจากการย้ายเข้าในเขตบริการตามหลักฐานสำเนา 
   ทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕65) โดยมีบิดา มารดา อยู่กับ 
   นักเรียนด้วย กรณีไม่ใช่บิดา มารดา ของนักเรียนให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับนักเรียน  
  3.๑.4  กรณีเด็กในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ยังไม่เต็มจะพิจารณารับเด็ก 
   นอกเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนหากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ใช้วิธีจับฉลาก 

/3.๒ การรับนักเรียน... 
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 3.๒ การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
  3.๒.๑ รับนักเรียนที่มีอายุย่างเข้าปีท่ี ๗ เกิดป ีพ.ศ.๒๕๕9 (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม 2559 – 
   15 พฤษภาคม 2560) ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ถ้ามาจากโรงเรียนอ่ืน 
   ให้นำหนังสือรับรองการเรียนมายื่นแสดง 
  3.๒.๒ รับนักเรียนที่เรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ในปีการศึกษา ๒๕65 
  3.๒.๓ รับนักเรียนจำนวน ๕ ห้องเรียน ๆ ละ 35 คน รวม 175 คน โดย 
  3.๒.๔ เขตบริการของโรงเรียน (ตำบลราไวย์ หมู่ที ่๔,๕ / ตำบลฉลองหมู่ท่ี ๘ จากโรงเรียน –  
   ซอยหอยสังข์, หมู่ที ่9 จากโรงเรียน – ซอยกันเอง 2 , หมู่ที ่10 จากโรงเรียน –  
   ซอยปรารถนา) ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ 
  3.๒.๕ กรณีเด็กในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ยังไม่เต็มจะพิจารณารับเด็ก 
   นอกเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน หากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ใช้วิธีจับฉลาก 
 

 3.๓ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
  3.๓.๑  รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
   หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕65 
  3.๓.๒  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของจังหวัดภูเก็ต 
  3.๓.๓  รับนักเรียน จำนวน ๗ ห้องเรียน รวม ๒4๐ คน 
   3.๓.๓.๑ ห้องเรียน วิทย์ - คณิต จำนวน ๑ ห้องเรียน ๆ ละ 35 คน 
        ➢ มีผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ตำ่กว่า ๒.50 
        ➢ ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่ตำ่กว่า ๒.5๐ 
   3.๓.๓.๒ ห้องเรียน IEP จำนวน ๑ ห้องเรียน ๆ ละ ๓๐ คน 
        ➢ มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ตำ่กว่า ๒.50 
        ➢ ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่ตำ่กว่า ๒.5๐ 
   3.๓.๓.๓ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน จำนวน ๑ ห้องเรียน ๆ ละ 35 คน 
        ➢ มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ตำ่กว่า ๒.50 
        ➢ ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่ตำ่กว่า ๒.5๐ 
   3.๓.๓.4 ห้องเรียนเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ (MOU กับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต) 
     จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวน 35 คน 
        ➢ ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่ตำ่กว่า ๒.5๐ 
   3.๓.๓.5 ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 3 ห้องเรียน ๆ ละ 35 คน 
 

 3.๔ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๔ 
  3.๔.๑ รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
   หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 2565 จากโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
  3.๔.๒ มีผลการเรียนดังนี้ 
   ➢ มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
       ไม่ตำ่กว่า ๒.5๐ 
   ➢ ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ไม่ตำ่กว่า ๒.5๐ 
 
 

/3.๔.๓ รับนักเรียน... 
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  3.๔.๓ รับนักเรียน ๒ ห้องเรียน จำนวน ๗๐ คนโดย 
   3.๔.๓.๑ ห้องเรียนวิทย์ – คณิต จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวน ๓๕ คน 
   3.๔.๓.๒ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวน ๓๕ คน 
  3.๔.๔ กรณียังไม่เต็มจำนวนจะรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นโดยต้องมีผลการเรียนตาม 
   ข้อ 3.๔.๒ โดยการสอบคัดเลือกใช้แบบทดสอบวัดผลความสามามารถทางวิชาการของ 
   โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ 
   ภาษาอังกฤษ 
 

 4. วันและเวลาการรับนักเรียน 
  4.๑ชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 2) 
   รับสมัคร วันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     (หรือตามประกาศโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต)ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 

   หลักฐาน ๑. สำเนาสูติบัตร (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ 
     ๒. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1  ฉบับ 
     ๓. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา อย่างละ 1 ฉบับ 
     ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา/มารดา อย่างละ 1 ฉบับ 
     ๕. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 1 รูป 
 

   จับฉลาก วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.๐๐ น. 
     ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต (กรณีนักเรียนสมัครเกินจำนวน) 
 

   ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – ๑1.๐๐ น.  
      ณ ลานกิจกรรม อาคารมิตรภาพ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
      (นำสูติบัตรและทะเบียนบ้านตัวจริงมาด้วย) 
 

   มอบตัว / ประชุมผู้ปกครอง   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
            ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
            (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
  4.๒ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
   รับสมัคร วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
 

   หลักฐาน ๑. หนังสือแจ้งเกณฑ์เข้าเรียน จำนวน 1 ฉบับ 
     ๒. สำเนาสูติบัตร (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ 
     ๓. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน 1 ฉบับ 
     ๔. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา อย่างละ 1 ฉบับ 
     ๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา/มารดา อย่างละ 1 ฉบับ 
     ๖. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 1 รูป 
 

   จับฉลาก วันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 09.๐๐ น. 
     ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต (กรณีนักเรียนสมัครเกินจำนวน) 
 

/ประกาศผล... 
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   ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 09.๐๐ – ๑1.๐๐ น. 
      ณ ลานกิจกรรม อาคารมิตรภาพ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
      (นำสูติบัตรและทะเบียนบ้านตัวจริงมาด้วย) 
 

   มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง   วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. 
          ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต  
         (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
 

  4.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
  ห้องเรียนวิทย์ – คณิต 
   คุณสมบัติ กำลังเรียนหรือจบ ป.6 เพศหญิง/ชาย มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชา 
     วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไมต่่ำกว่า 2.50 
 

   รับสมัคร วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๐8.3๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
 

   หลักฐาน ๑. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ 
     ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ 
     ๓. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา  อย่างละ 1 ฉบับ 
     ๔. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา / มารดา อย่างละ 1 ฉบับ 
     ๕. สำเนา ปพ.๑ (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน 1 ฉบับ 
     ๖. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน  3 รูป 
 

   สอบคัดเลือก วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
     (สอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) 
 

   ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 5 มีนาคม 2566  เวลา 13.00 - 16.๐๐ น. 
      ณ ลานกิจกรรม อาคารมิตรภาพ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
      (หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
 

   มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง   วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. 
          ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
          (หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
 

  ห้องเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  
   คุณสมบัติ กำลังเรียนหรือจบ ป.6 เพศหญิง/ชาย มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชา 
       ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ไม่ต่ำกว่า 2.50 
 

   รับสมัคร วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๐8.3๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
 

   หลักฐาน ๑. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ 
     ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ 
     ๓. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา  อย่างละ 1 ฉบับ 

/๔. สำเนาบัตร... 
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     ๔. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา / มารดา อย่างละ 1 ฉบับ 
     ๕. สำเนา ปพ.๑ (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน 1 ฉบับ 
     ๖. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน  3 รูป 
 

   สอบคัดเลือก วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
     (สอบข้อเขียน วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) 
     และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น.) 
 

   ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 5 มีนาคม 2566  เวลา 13.00 - 16.๐๐ น. 
      ณ ลานกิจกรรม อาคารมิตรภาพ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
      (หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
 

   มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง   วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. 
          ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
          (หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
 

  ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Intensive English Program (IEP) 
   คุณสมบัติ กำลังเรียนหรือจบ ป.6 เพศหญิง/ชาย มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชา 
     ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50 
 

   รับสมัคร วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๐8.3๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
 

   หลักฐาน ๑. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ 
     ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ 
     ๓. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา  อย่างละ 1 ฉบับ 
     ๔. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา / มารดา อย่างละ 1 ฉบับ 
     ๕. สำเนา ปพ.๑ (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน 1 ฉบับ 
     ๖. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน  3 รูป 
 

   สอบคัดเลือก วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
     (สอบข้อเขียน วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) 
     และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น.) 
 

   ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 5 มีนาคม 2566  เวลา 13.00 - 16.๐๐ น. 
      ณ ลานกิจกรรม อาคารมิตรภาพ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
      (หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
 

   มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง   วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. 
          ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
          (หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
 
 
 

/ห้องเรียน... 
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  ห้องเรียนเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ (MOU วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต) 
   คุณสมบัติ กำลังเรียนหรือจบ ป.6 เพศหญิง/ชาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
     ไมต่่ำกว่า 2.50 
 

   รับสมัคร วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๐8.3๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
 

   หลักฐาน ๑. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ 
     ๒. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ 
     ๓. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา  อย่างละ 1 ฉบับ 
     ๔. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา / มารดา อย่างละ 1 ฉบับ 
     ๕. สำเนา ปพ.๑ (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน 1 ฉบับ 
     ๖. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน  ๒ รูป 
 

   สอบคัดเลือก วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
     (สอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) 
 

   ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 5 มีนาคม 2566  เวลา 13.00 - ๑6.๐๐ น. 
      ณ ลานกิจกรรม อาคารมิตรภาพ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
      (หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
 

   มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง   วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. 
          ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
          (หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
การปรับพื้นฐานทางการเรียน  นักเรียนที ่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนห้องเรียนวิทย์-คณิต , ห้องเรียน
ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน และห้องเรียน IEP ทุกคนจะต้องเข้ารับการปรับพื้นฐานทางการเรียนและเข้าค่ายพัฒนา
คุณธรรม ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
 

  ห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 
   รับสมัคร วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 เวลา ๐8.30 – ๑๖.๓๐ น. 
     ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
 

   หลักฐาน ๑. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ 
     ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ 
     ๓. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา  อย่างละ 1 ฉบับ 
     ๔. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา / มารดา อย่างละ 1 ฉบับ 
     ๕. สำเนา ปพ.๑ (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน 1 ฉบับ 
     ๖. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน  ๒ รูป 
 

   สอบคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2566  เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป 
 

   ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.๐๐น. 
      ณ ลานกิจกรรม อาคารมิตรภาพโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
      (หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 

/มอบตัว... 
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   มอบตัว / ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. 
       ณ โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต 
       (หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
 

  4.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
  *** นักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต*** และทางโรงเรียน 
  โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อประเภทโควตาของโรงเรียน 
   สอบ  วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น.  
     โดยใช้แบบทดสอบความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
 

   รายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.0๐ น. 
     ณ ลานกิจกรรม อาคารมิตรภาพ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
 

   มอบตัว / ประชุมผู้ปกครอง   วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 13.๐๐–๑6.0๐ น. 
             ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
             (หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
 

  *** นักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนอื่น*** (กรณีท่ีนักเรียนไม่เต็มจำนวน) 
   รับสมัคร วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
 

   หลักฐาน ๑. ใบสมัครของโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จำนวน 1 ฉบับ 
     ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ 
     ๓. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา  อย่างละ 1 ฉบับ 
     ๔. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา / มารดา อย่างละ 1 ฉบับ 
     ๕. สำเนา ปพ.๑ (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน 1 ฉบับ 
     ๖. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน  3  รูป 
 

   สอบคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐น.  
     โดยใช้แบบทดสอบความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
  

   ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.0๐น. 
      ณ ลานกิจกรรม อาคารมิตรภาพ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
 

   มอบตัว / ประชุมผู้ปกครอง   วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 13.๐๐–๑6.๐๐ น. 
            ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
            (หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
 

ประกาศ ณ วันที่   3   กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  2566 

 
(นางสาวสุจริา  ทรรพคช) 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
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ประกาศโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
เรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 

ระดับชั้น วัน / เดือน / ปีเกิด กำหนดรับสมัคร สอบคัดเลือก/จับฉลาก ประกาศผล/รายงานตัว มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร 

อนุบาล 2 
1 มกราคม 2561 

ถึงวันท่ี 
15 พฤษภาคม 2562 

13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ลานกิจกรรม อาคารมิตรภาพ 

19 กุมภาพันธ์ 2566 
เวลา 09.00 น. 

19 กุมภาพันธ์ 2566 
เวลา 09.00 – 11.00 น 

ลานกิจกรรม อาคารมิตรภาพ 

26 กุมภาพันธ์ 2566 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ห้องประชุมบานช่ืน 

๑. สำเนาสตูิบัตร(พร้อมตัวจริง) 1 ฉบับ 
๒. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรยีน 1 ฉบับ 
    (พร้อมตัวจริง) 
๓. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา  
    อย่างละ 1 ฉบับ 
๔. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา  
    อย่างละ 1 ฉบับ 
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

***กรณีเข้าเรียนชั้น อ.2 และ ป.1 
ถ้ามาจากโรงเรียนอื่นให้นำ 

หนังสือรับรองการเรียนมาย่ืนแสดง*** 
**ในวันรับสมัครให้นำนักเรียนมาพร้อม

ผู้ปกครอง** 

ประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 

1 มกราคม 2559  
ถึงวันท่ี 

15 พฤษภาคม 2560 

ห้องเรียนทั่วไป 
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ลานกิจกรรม อาคารมิตรภาพ 

5 มีนาคม 2566 
เวลา 09.00 น. 

5 มีนาคม 2566 
เวลา 09.00 – 11.00 น 

ลานกิจกรรม อาคารมิตรภาพ 

11 มีนาคม 2566 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ห้องประชุมบานช่ืน 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 

จบประถมศึกษาปีท่ี 6 

ห้องเรียน วิทย ์- คณิต / 
ภาษาจีน / IEP / ห้อง MOU 
21 – 25 กุมภาพันธ ์2566 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ลานกิจกรรม อาคารมิตรภาพ 

สอบข้อเขียน 
4 มีนาคม 2566 

เวลา09.00 – 12.00น. 5 มีนาคม 2566 
เวลา 13.00 – 16.00 น 

ลานกิจกรรม อาคารมิตรภาพ 

1 เมษายน 2566 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ห้องประชุมบานช่ืน 

๑. สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ 
๒. สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ 
๓. สำเนา ปพ.๑ (พร้อมฉบับจริง)  1 ฉบับ 
๔. รูปถ่าย ๑ นิ้ว  3 รูป 
5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา  
    อย่างละ  1 ฉบับ 
6. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา 
    อย่างละ 1 ฉบับ 

สอบสัมภาษณห์้อง 
ภาษาจีน / IEP 

4 มีนาคม 2566 
เวลา 13.00 น. 

ห้องเรียนทั่วไป 
11 – 15 มีนาคม 2566 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

25 มีนาคม 2566 
เวลา09.00 – 12.00น. 

29 มีนาคม 2566 
เวลา 09.00 – 11.00 น 

ลานกิจกรรม อาคารมิตรภาพ 

1 เมษายน 2566 
เวลา09.00 – 12.00 น. 

ห้องประชุมบานช่ืน 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 

จบมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

คัดโควตา 
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเกต็ 

25 มีนาคม 2566 
เวลา09.00 – 12.00น. 

30 มีนาคม 2566 
เวลา 09.00 – 11.00 น 

ลานกิจกรรม อาคารมิตรภาพ 

1 เมษายน 2566 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ห้องประชุมบานช่ืน โรงเรียนทั่วไป(กรณียังไม่เต็ม) 
11 – 15 มีนาคม 2566 

 


