
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
เรื่อง การรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
แผนก English Program โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 

............................................................................ ................... 
 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 
เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ปีการศึกษา 2566 แผนก English Program โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
รับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ให้แผนก 
English Program โรงเรียนอนุบาลราชบุรี รับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที ่๒ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ประจำปีการศึกษา 2566 ตามรายละเอียดในการรับสมัครและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1.1 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
   ๑.๑.1 อายุ ๔ ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน ๕ ปี (เด็กเกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕61 - 
  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕62) 
   ๑.1.๒ มีความสนใจในภาษาอังกฤษ 
   ๑.1.๓ ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และ ไม่มีโรคติดต่อ 
  1.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
   ๑.2.๑ เด็กมีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖6 (เกิดปี พ.ศ.๒๕๕9 ถึง  
       ๑๖ พฤษภาคม ๒๕60) และจบการศึกษาในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๓) มาแล้ว 
   ๑.2.๒ มีความสนใจและมีความรู้พ้ืนฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ 
   ๑.2.๓ ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และ ไม่มีโรคติดต่อ 

 2. จำนวนที่รับ 
  2.1 ชั้นอนุบาลปีที่ 2    
   - จำนวนนักเรียน 50 คน 
  2.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
   - จำนวนนักเรียน 35 คน 

 3. กำหนดการ 
วันที่ 10 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 
(เว้นวันหยุดราชการ) 

รับระเบียบการสมัคร ณ ห้อง Office แผนก 
English Program โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
(อาคาร 8 ห้อง 811) 

วันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

รับสมัครและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
(อาคารสมาคมผู ้ปกครองและครูโรงเรียน
อนุบาลราชบุรี) 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6  สนทนากับนักเรียน 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6  ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 มอบตัวนักเรียน 



  4. หลักฐานในการสมัคร 
  ๔.๑ ใบสมัคร 
  ๔.๒ รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน 1 รูป (สามารถใช้รูปจากโรงเรียนเก่าได้) 
  ๔.๓ สูติบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา 
  ๔.๔ หลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา (กรณีสมัครเข้าเรียน ป.1) 
  ๔.๕ ทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา และ มารดา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 
  ๔.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของนักเรียน บิดาและมารดา (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา  
  ๔.๗ หลักฐานแสดงกรุ๊ปเลือดของนักเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา 
  ๔.๘ ค่าสมัคร เป็นเงิน ๕๐ บาท (ชำระในวันที่สมัคร) 
 

  ๕. ค่าบำรุงการศึกษา 
  5.1 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
   5.1.1 ห้องเรียนพิเศษ (English Program)  ภาคเรียนละ 21,500 บาท 
   5.1.2 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ (ดนตรีสากล) ภาคเรียนละ   1,200 บาท 
   5.1.3 ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครู   ปีละ  110 บาท 
  5.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
   5.2.1 ห้องเรียนพิเศษ (English Program)  ภาคเรียนละ 21,800 บาท 
   5.2.2 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ (ดนตรีสากล) ภาคเรียนละ   1,200 บาท 
   5.2.3 ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครู              (เฉพาะนักเรียนใหม่)  110 บาท 
 

 6. การประกาศรายช่ือและการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก 
  6.๑ แผนก English Program โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จะประกาศรายชื่อที่ป้ายประชาสัมพันธ์
หน้าห้อง Office แผนก English Program และ Facebook แผนก English Program โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 
  ๕.๒ ให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้มาลงชื่อรายงานตัวด้วยตนเอง
เท่านั้น 
  ๕.๓ ผู้ที่ไม่สามารถมารายงานตัวตามวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในแผนก English 
Program โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
 

 7.  การมอบตัวผู้ผ่านการคัดเลือก 
  7.1 ให้นักเรียนพร้อมทั้งบิดา มารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รายงานตัวแล้ว ถือใบมอบ
ตัวมาด้วยตนเองในวันมอบตัวเท่านั้น 
  7.2 ผู้ที่ไม่มามอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในแผนก English 
Program โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
   
       ประกาศ   ณ   วันที่  3 มกราคม  พ.ศ.2566 
 
 
 
 
          (นางบุศรินทร์ สิริปัญญาธร) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 


