ประกาศโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Intensive Program) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ด้วยโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Intensive Program) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
๑. ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
๑.๑ จานวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน
โรงเรียนจะเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ จานวน ๒๗๐ คน
๑.๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.๒.๑ รับเด็กอายุ ๔ -๕ ปี (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
๑.๒.๒ มีภูมิลาเนาตามทะเบียนอยู่ในเขตบริการของโรงเรียน(ตาบลหมากแข้ง) นักเรียนที่มีชื่อ
ในทะเบียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
และต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน
๑.๓ กาหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ที่ อาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
๑.๔ เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันรับสมัคร
๑.๔.๑ ใบสมัครเข้าเรียน โดยกรอกรายละเอียดตามแบบในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน
๑.๔.๒ ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสารของผู้สมัคร (คืนฉบับจริง)
๑.๔.๓ สูติบัตรฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสารของผู้สมัคร (คืนฉบับจริง)
๑.๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณีไม่ตรงกับสาเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
๑.๕ วิธีการคัดเลือกและกาหนดการคัดเลือก
๑.๕.๑ ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่กาหนดในข้อ ๑.๑ ตามประกาศนี้ โรงเรียนจะทา
การคัดเลือกโดยวิธีจับฉลาก
๑.๕.๒ ในกรณีที่เด็กในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน(ตาบลหมากแข้ง) สมัครไม่ครบตามจานวน
ในข้อ ๑.๑ โรงเรียนจะดาเนินการรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเพิ่มเติมเด็กในเขตพื้นที่บริการที่ขาด
คุณสมบัติตาม (ข้อ ๑.๒.๒) หากมาสมัครเกินจานวนที่ต้องการทางโรงเรียนจะใช้วิธีการจับฉลาก ให้ครบตามจานวนที่
กาหนด

๑.๖ การคัดเลือก
โดยวิธีจับฉลาก ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๒
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ผู้ปกครองต้องนาเด็กมาจับฉลากด้วยตนเอง ตามรายละเอียด ดังนี้
- เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้าจับฉลาก โดยนาใบนัดจับฉลากมาแสดงด้วย
- เวลา ๐๙.๐๐ น. ดาเนินการจับฉลากโดยเรียงลาดับการเข้าจับฉลากตามประกาศ
ผู้มีรายชื่อจับฉลาก
- ผู้ที่จับฉลากได้รายงานตัวทันที
- เวลา ๑๖.๓๐ น. ประกาศผล
๑.๗ ผู้ไม่มาจับฉลากตามกาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
๑.๘ กาหนดการมอบตัวนักเรียน วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
โดยให้บิดา - มารดาหรือผู้ปกครอง นาเด็กที่จับฉลากได้มามอบตัวด้วยตนเอง
สถานที่มอบตัวนักเรียนชาย – หญิง ที่อาคารอเนกประสงค์ ๑
ผู้ไม่มามอบตัวตามกาหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์ เว้นแต่จะได้แจ้งให้โรงเรียนทราบเหตุผลความจาเป็น
เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ทั้งนี้จะอยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
๒. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๒.๑ จานวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน
โรงเรียนจะเปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รับนักเรียนที่เลื่อนขึ้นมาจากชั้นอนุบาลปีที่ ๒
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และรับเพิ่มเติม รวมเป็นจานวน ๔๐๐ คน
๒.๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๒.๒.๑ เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ตาบลหมากแข้ง)
๒.๒.๒ จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
๒.๒.๓ มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ (เกิด ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)
๒.๒.๔ มีภูมิลาเนาตามทะเบียนอยู่ในเขตบริการของโรงเรียน(ตาบลหมากแข้ง) นักเรียนที่มีชื่อ
ในทะเบียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ
ต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน
๒.๓ กาหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ที่ อาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
๒.๔ เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันรับสมัคร ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองนาเด็กที่จะสมัคร
เข้าเรียนพร้อมกับหลักฐานมาในวันสมัคร ดังนี้
๒.๔.๑ ใบสมัครเข้าเรียน โดยกรอกรายละเอียดตามแบบในใบสมัครให้ชัดเจนครบถ้วน
๒.๔.๒ หลักฐานแสดงการผ่านการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (ใบรับรอง)
๒.๔.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และถ่ายเอกสารของผู้สมัคร (คืนฉบับจริง)
๒.๔.๔ สูติบัตรฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสารของผู้สมัคร (คืนฉบับจริง)
๒.๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ของผู้สมัคร (ถ้ามี)

๒.๕ วิธีการคัดเลือกและกาหนดการคัดเลือก
๒.๕.๑ ในกรณีที่ผู้สมัครเกินจานวนที่กาหนดในข้อ ๒.๑ ตามประกาศนี้
โรงเรียนจะทาการคัดเลือกโดยวิธีจับฉลาก
๒.๕.๒ ในกรณีที่เด็กในเขตพื้นที่บริการ สมัครไม่ครบตามจานวนที่กาหนดในข้อ ๒.๑
โรงเรียนจะดาเนินการรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเพิ่มเติมเด็กในเขตพื้นที่บริการที่ขาดคุณสมบัติตาม
(ข้อ ๒.๒.๔) หากมาสมัครเกินจานวนที่ต้องการทางโรงเรียนจะใช้วิธีการจับฉลากให้ครบตามจานวนที่กาหนด
๒.๖ การคัดเลือก
โดยวิธีจับฉลากใน วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๒
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ผู้ปกครองต้องนาเด็กมาจับฉลากด้วยตนเอง ตามรายละเอียดดังนี้
- เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้าจับฉลากโดยนาใบนัดจับฉลากมาแสดงด้วย
- เวลา ๐๙.๐๐ น. ดาเนินการจับฉลากโดยเรียงลาดับการเข้าจับฉลาก ตามประกาศผู้มีรายชื่อ
จับฉลาก ผู้ที่จับฉลากได้ให้รายงานตัวทันที
- เวลา ๑๖.๓๐ น. ประกาศผล
๒.๗ ผู้ไม่มาจับฉลากตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
๒.๘ กาหนดการมอบตัวนักเรียน ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ที่ อาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี โดยให้บิดา -มารดา หรือผู้ปกครอง นาเด็กที่จับฉลากได้มา
มอบตัวด้วยตนเอง ผู้ไม่มามอบตัวตามกาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ เว้นแต่จะได้แจ้งให้โรงเรียนทราบเหตุผล
ความจาเป็น เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
๓. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Intensive Program)
๓.๑ จานวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน
โรงเรียนจะเปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Intensive Program) จานวน ๓๐ คน
๓.๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๓.๒.๑ จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา
๓.๒.๒ มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ (เกิด ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)
๓.๒.๓ มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ
๓.๒.๔ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๒.๓ กาหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ห้องวิชาการ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
๒.๔ เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันรับสมัคร ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองนาเด็กที่จะสมัคร
เข้าเรียนพร้อมกับหลักฐานมาในวันสมัคร ดังนี้
๒.๔.๑ ใบสมัครเข้าเรียน โดยกรอกรายละเอียดตามแบบในใบสมัครให้ชัดเจนครบถ้วน
๒.๔.๒ หลักฐานแสดงการผ่านการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (ใบรับรอง)
๒.๔.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และถ่ายเอกสารของผู้สมัคร (คืนฉบับจริง)
๒.๔.๔ สูติบัตรฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสารของผู้สมัคร (คืนฉบับจริง)

๒.๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ของผู้สมัคร (ถ้ามี)
๒.๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จานวน ๒ รูป
๒.๕ วิธีการคัดเลือกและกาหนดการคัดเลือก
๒.๕.๑ รับสมัคร วันที่ ๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ห้องวิชาการ)
๒.๕.๒ ประเมินความพร้อม วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ห้องอัจฉริยภาพ)
๒.๕.๓ ประกาศผล วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.(ห้องวิชาการ)
๒.๕.๔ รายงานตัว วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.(ห้องวิชาการ)
๒.๕.๕ มอบตัว วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (อาคารอเนกประสงค์ ๑)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)
(นายพยัคฆพล รอดชมภู)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

