ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
เรื่อง การรับนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2
……………………………...............
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ลงวั น ที่ 9
พฤศจิ กายน ๒๕๖1 เรื่ อง นโยบายและแนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการรับนั กเรียน สั งกัด ส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖2 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาล
สุรินทร์ ในคราวประชุมครั้ง ที่ 1/2562 วันที่ 23 มกราคม 2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 วั นที่ 31 มกราคม
2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 1/2562 วัน ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2562 แก้ไขประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ให้โรงเรียน
อนุบาลสุรินทร์ ประกาศรับนักเรียนชั้นอนุบ าลปีที่ ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ระดับชั้นที่โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ประกาศรับนักเรียนในปีการศึกษา 2562
1.1 รับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้องเรียนปกติ จานวน 270 คน
1.2 รับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program)
จานวน 25 คน
1.2 รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program)
เพิ่มเติม จานวน 5 คน
ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ดาเนินการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เลื่อนจากชั้น
อนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ทั้งห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program)
ทุกคนในปีการศึกษา 2561 เลื่อนไปเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562
2. หลักฐานการสมัคร
2.๑ สูติบัตรฉบับจริง พร้อมสาเนาที่รับรองถูกต้อง
2.๒ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทร. ๑๔) พร้อมสาเนาที่รับรองถูกต้อง ของเด็ก ของ
บิดาและมารดา
2.๓ หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ของเด็ก บิดา หรือมารดา พร้อมสาเนาที่รับรอง
ถูกต้อง
2.๔ เอกสารรับรองการที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านฉบับเดียวกับเด็ก ตามข้อ 3.3 และ 3.4
2.๕ เอกสารแสดงการเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน กรณีเด็กย้ายเข้ามาอยู่ในเขตบริการตาม
คุณสมบัติ (ข้อ 3.3)
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3. คุณสมบัติของเด็กที่จะสมัครเข้าเรียนระดับอนุบาลปีที่ 2 ห้องเรียนปกติ
3.1 เป็นเด็กชายหรือเด็กหญิง ที่มีอายุ 4 – 5 ปี โดยนับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
3.2 ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
โรควัณโรคในระยะติดต่อ หรือโรคเท้าช้างที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
3.3 อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนสุรินทร์ โดยพิจารณาคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร.14) ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และต้องอาศัย
อยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่เป็นเจ้าบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน รับรองการอาศัยอยู่จริง ทั้งนี้
ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วย
เป็นประจา โดยเด็กต้องอาศัยอยู่ที่บ้านนั้นจริง
2) เป็นบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ในปัจจุบัน
3) เป็นเด็กที่มีภูมิลาเนาโดยการเกิดอยู่ในหมู่ที่ 9 บ้านตาเตน ตาบลแกใหญ่ อาเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่เป็นเจ้าบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือ
เจ้าของบ้าน รับรองการอาศัยอยู่จริง ทั้งนี้ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ รวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจา โดยเด็กต้องอาศัยอยู่ที่บ้านนั้นจริง
3.4 เป็นเด็กที่ภูมิลาเนาอยู่นอกเขตบริการของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ซึ่งประสงค์จะสมัคร
เข้าเรียนตามเงื่อนไขของประกาศนี้
4. รายละเอียดการรับสมัคร ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ห้องเรียนปกติ
4.๑ การขอรับใบสมัคร
ผู้ปกครองขอรับใบสมัครล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ ๒0 - ๒2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 ณ ห้อง
ธุรการ อาคารบุญนาคนิตยสุทธิ์อนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
4.๒ กาหนดวันรับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ
ห้องอุทยานการเรียนรู้ อาคารปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
5. การคัดเลือก วิธีการคัดเลือก ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ห้องเรียนปกติ
5.1 หากจานวนเด็กที่สมัครเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
เท่ากับหรือน้อยกว่าจานวนประกาศของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ที่ประกาศรับ จะไม่มีการจับฉลาก ผู้สมัครทุก
คนได้เข้าเรียนโดยไม่มีการคัดเลือก
5.2 หากจานวนเด็กที่สมัครเข้าเรียนมากกว่าจานวนที่โรงเรียนประกาศรับ จะใช้วิธีการ
คัดเลือก โดยการจับฉลาก ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ให้ผู้ปกครอง พาเด็ก
ผู้สมัครมาจับสลากด้วยตนเอง โดยมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ภายในเวลา ๐๙.๐๐ น. ถ้ามาหลังเวลา
๐๙.๐๐ น. ถือว่าสละสิ ทธิ์การคัดเลื อก ส าหรับเครื่องบอกเวลา ใช้น าฬิกาที่ โรงเรียนติดตั้งไว้ในสถานที่ ที่ใช้
คัดเลือก
5.3 ผู้สมัครที่เป็นเด็กนอกเขตบริการของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จะได้รับสิทธิ์เขารับการ
คัดเลือก จับฉลาก ก็ต่อเมื่อจานวนผู้สมัครที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ไม่เต็มจานวนตามที่
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ประกาศ
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6. การประกาศผลการคัดเลือก/รายงานตัว และมอบตัวระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ห้องเรียนปกติ
6.1 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖2 เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
6.2 มอบตัววันที่ ๑6 มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่
๒ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
7. คุณสมบัตขิ องเด็กที่จะสมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
(English Program)
7.1 เป็นเด็กชายหรือเด็กหญิง ที่มีอายุ 4 – 5 ปี โดยนับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
7.2 ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
โรควัณโรคในระยะติดต่อ หรือโรคเท้าช้างที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
7.3 เป็นเด็กที่ภูมิลาเนาอยู่ในเขตหรือนอกเขตบริการของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ซึ่งประสงค์
จะสมัครเข้าเรียนตามเงื่อนไขของประกาศนี้
8. รายละเอียดการรับสมัคร ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
(English Program)
8.๑ การขอรับใบสมัคร
1)ผู้ปกครองขอรับใบสมัครล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2
ณ ห้องธุรการอาคารบุญนาคนิตยสุทธิ์อนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
8.๒ วันรับสมัคร
๑) รับสมัครระหว่างวันที่ ๑3 – ๑7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องอุทยานการเรียนรู้ อาคารปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
9. การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
(English Program)
9.1 คัดเลือกวันที่ ๒3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียน
อนุบาลสุรินทร์
9.2 วิธีการคัดเลือก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์จะคัดเลือกโดยการประเมินพัฒนาการเด็ก
ผู้สมัคร วัดและประเมินความสามารถพื้นฐานด้านภาษาตามวัย พร้อมสัมภาษณ์บิดามารดา หรือผู้ปกครองที่
เลี้ยงดู
10. การประกาศผล/รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ (English Program)
10.1 ประกาศผลในวันที่ 2 มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ป้ายประกาศ
หน้าอาคารบุญนาคนิตยสุทธิ์อนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
10.2 รายงานตัว วันที่ 2 มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
ชั้น ๓ อาคารบุญนาคนิตยสุทธิ์อนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
10.3 มอบตัว วันที่ 3 มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น
๓ อาคารบุญนาคนิตยสุทธิ์อนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
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11. คุณสมบัติของเด็กที่จะสมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
(English Program)
11.1 มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา
11.2 มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ
11.3 ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
โรควัณโรคในระยะติดต่อ หรือโรคเท้าช้างที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
11.4 เป็ นเด็ กที่ ภู มิ ล าเนาอยู่ ในเขตหรื อนอกเขตบริการของโรงเรี ยนอนุ บาลสุ ริ นทร์ ซึ่ ง
ประสงค์จะสมัครเข้าเรียนตามเงื่อนไขของประกาศนี้
12. รายละเอียดการรับสมัคร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
(English Program)
12.๑ การขอรับใบสมัคร
1) ผู้ปกครองขอรับใบสมัครล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2
ณ ห้องธุรการ อาคารบุญนาคนิตยสุทธิ์อนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
12.๒ วันรับสมัคร
1) รับสมัครระหว่างวันที่ ๑3 – ๑7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.
ณ อาคารบุญนาคนิตยสุทธิ์อนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
13. การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ (English Program)
13.1 คัดเลือกวันที่ ๒3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโฮล และ
ห้องประชุมสาคู ชั้น 3 อาคารบุญนาคนิตยสุทธิ์อนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
13.2 วิธีการคัดเลือก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์จะคัดเลือกโดยการประเมินพัฒนาการเด็ก
ผู้สมัคร วัดและประเมินความสามารถพื้นฐานด้านภาษาตามวัย พร้อมสัมภาษณ์บิดามารดา หรือผู้ปกครองที่
เลี้ยงดู
14. การประกาศผล/รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ (English Program)
14.1 ประกาศผลในวันที่ 2 มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ป้ายประกาศ
หน้าอาคารบุญนาคนิตยสุทธิ์อนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
14.2 รายงานตัว วันที่ 2 มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
ชั้น ๓ อาคารบุญนาคนิตยสุทธิ์อนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
14.3 มอบตัว วันที่ 3 มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น
๓ อาคารบุญนาคนิตยสุทธิ์อนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2

(นายสมคิด รักษ์รอด)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

๕

