ประกาศโรงเรียนอนุบาลกระบี่
เรื่อง การรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประจาปีการศึกษา 2561
**************************************
ตามที่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ได้รับนโยบายจากคณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัดกระบี่ นโยบายการรับ
นักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ 1/ 2561 วันที่ 25 มกราคม 2561 ให้เปิดรับสมัครนักเรียน ประจาปีการศึกษา
2561 มีรายละเอียด ดังนี้
1. พื้นที่บริการของโรงเรียน ทุกอาเภอในจังหวัดกระบี่
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องเป็นเด็กที่มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่เท่านั้น
2.2 ชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปี) ต้องเป็นเด็กที่มีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
2.3 ชั้นอนุบาล 2 (อายุ 4 ปี) ต้องเป็นเด็กที่เกิดระหว่าง วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 - 16 พฤษภาคม
2557
2.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องเป็นเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา
ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน (จังหวัดกระบี่)
3. จานวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน
3.1 ชั้นอนุบาล ปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) จานวน 30 คน (จับฉลาก 24 คน รับเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) 6 คน)
3.2 ชั้นอนุบาล ปีที่ 2 (อายุ 4 ปี) จานวน 120 คน (จับฉลาก 92 คน รับเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) 28 คน)
3.3 ชั้นอนุบาล ปีที่ 2 (EP) (อายุ 4 ปี) จานวน 25 คน
3.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาคปกติ) จานวน 240 คน (รับเพิ่ม จานวน 80 คน)
(พิจารณาจากผู้ที่มายื่นใบแสดงความจานงขอเข้าเรียน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
3.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (EP) จานวน 36 คน
กรณีเด็กเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) มีเงื่อนไข ดังนี้
1) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาสซึ่งได้รับการรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น
2) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลพิเศษ
ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชา
3) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลกระบี่
4) นักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
5) นักเรียนโควต้าตามข้อตกลงของเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัด (ประเทศไทย)

6) นั ก เรี ย นซึ่ ง เป็ น บุ ต ร หรื อ น้ อ งของนั ก เรี ย นซึ่ ง เคยสร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ โ รงเรี ย นอนุ บ าลกระบี่
เป็นที่ประจักษ์
7) นักเรียนในความอนุเคราะห์ของบุคคล หรือองค์กรซึ่งมีความสาคัญและเคยมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนอนุบาลกระบี่
4. วิธีการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
4.1 ชั้นอนุบาล ปีที่ 1 – 2 (ภาคปกติ) ใช้วิธีการจับฉลาก
4.2 ชั้นอนุบาล ปีที่ 2 (EP) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และการประเมินความพร้อมเกี่ยวกับ
พัฒนาการของนักเรียน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา
4.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาคปกติ) พิจารณาจากผู้มาเขียนในแจ้งความจานงขอเข้าเรียน
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
4.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (EP) ใช้วิธีสอบคัดเลือก
5. หลักฐานการรับสมัคร
5.1 สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) 1 ฉบับ
(ชื่อเด็กในทะเบียนบ้านต้องอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน คือในจังหวัดกระบี่)
5.2 สาเนาใบสูติบัตร (พร้อมฉบับจริง)
1 ฉบับ
5.3 สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5.4 หนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิม (เฉพาะ ป.1) 1 ฉบับ

-

6. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
6.1 ระดับปฐมวัย (ภาคปกติ) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2
รับใบสมัคร และระเบียบการรับนักเรียน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561
- รับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. -16.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ที่เดิม) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
- จับฉลากวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ที่เดิม)
- ประกาศผลการจับฉลาก วันที่ 10 มีนาคม 2561
- รายงานตัววันที่ 10 มีนาคม 2561 (หลังจากจับฉลากได้)
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ที่เดิม)
- มอบตัว วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ที่เดิม)
หากไม่มาตามวันเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้
หมายเหตุ
1) ให้รายงานตัวเพื่อจับฉลากในวันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. – 08.50 น.
มาไม่ทันตามวันและเวลาทีก่ าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้
(เวลา 08.50 น. เรียกผู้รายงานตัวนั่งเก้าอี้ตามลาดับ ตามที่จัดไว้ให้)
2) จับฉลากเวลา 09.00 น. (ให้ผู้ปกครองหรือเด็กเป็นผู้จับฉลาก)

6.2 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) ระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- จาหน่ายใบสมัคร ระหว่างวันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2561
- รับสมัคร วันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ที่เดิม ) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
- สอบคัดเลือกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ที่เดิม )
- ประกาศผลสอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ที่เดิม )
- รายงานตัววันที่ 2 - 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ที่เดิม )
- มอบตัวภายในวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ที่เดิม)
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายสุเทพ เปียกบุตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่

