
ระเบียบการ รับนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2564   ของโรงเรยีนอนุบาลบุรีรัมย ์

 
1. คุณสมบัติ เด็กท่ีจะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
 1.1  มีอายุย่างเข้าปีท่ี 7  เกิดวันที่ 1  มกราคม  -  31  ธันวาคม  2557 หรือ เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 หรือ 
 1.2  จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรปฐมวัยหรือหลักสูตรก่อนประถมศึกษา) 
 1.3  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
              หมายเหตุ  เมื่อเข้าเรียนแล้วปรากฎว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 1.3 หมดสิทธิ์การเป็นนักเรียน 
2. การรับสมัคร  รับสมัครเฉพาะนักเรียน เช้าไป -  เย็นกลับ ทั้ง ชาย หญิง 
 2.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  16 – 20 เมษายน  2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
ณ  ห้องดอกบัว  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 
 2.2 หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสมัคร 
  2.2.1 สูติบัตรฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสารพร้อมลงช่ือรับรองเอกสาร 
  2.2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสารพร้อมลงช่ือรับรองเอกสาร 
  2.2.3 หลักฐานการผ่านการเตรียมความพร้อมระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) 
  2.2.4 รูปของนักเรียน ขนาด  2  นิ้ว จ านวน  2 รูป  (รูปภาพหน้าตรงที่ชัดเจน เพ่ือแสดงตนของเด็ก
ผู้สมัคร ไม่จ าเป็นต้องแต่งชุดนักเรียน) 
3.  จ านวนนักเรียนที่รับได้  จ านวน  160  คน  แยกกลุ่มนักเรียน ดังนี้ 
 3.1 รับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 (เดิม) ของโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เข้าเรียนก่อน (จะต้องยื่นใบสมัครตาม
ก าหนดเวลา)   
       3.2 ส่วนที่รับเพิ่ม หมายถึง จ านวนที่เหลือจากรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เดิม (ข้อ 3.1)  ใช้สัดส่วนต่อไปนี้ 
  3.2.1 ร้อยละ 70  ของส่วนที่รับเพิ่ม รับเด็กในเขตบริการ หมายถึง เด็กท่ีมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขต
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี บิดา มารดา หรือโดยสืบสายโลหิต ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า 
อา เป็นเจ้าบ้านหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกัน เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่  16  พฤษภาคม 2564  (หรือมีชื่อใน
ทะเบียนบ้านฯ ก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2562) 
  3.2.2 ร้อยละ 20  ของส่วนที่รับเพิ่ม รับเด็กนอกเขตบริการ  ได้แก่ เด็กมีชื่อในทะเบียนบ้านนอกเหนือ 
จากข้อ 3.2.1 
  3.2.3 ร้อยละ 10  ของส่วนที่รับเพิ่ม  รับเด็กเงื่อนไขพิเศษ ดังนี้   

    1)   เป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงกัน    
          มาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
    2)   เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
    3)   เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
    4)   เป็นบุตรหรือหลานโดยสายโลหิตของข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 



4. การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน (นักเรียนจบชั้นอนุบาลปีท่ี 3 (เดิม)ของโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ไม่ต้องมาคัดเลือก) 
 4.1 ด าเนินการในวันที่  24  เมษายน  2564  ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 

4.2 ผู้สมัครในส่วนที่รับเพิ่ม ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก ่เด็กในเขต เด็กนอกเขต เด็กเงื่อนไขพิเศษ  
ต้องมารายงานตัวเพ่ือคัดเลือก ภายในเวลา  08.45  น. หากเกินเวลาก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์    

4.3 ถ้ามีผู้สมัครในเขตบริการไม่เต็มจ านวนที่รับได้ จะน าจ านวนที่เหลือไปรับเพ่ิมในกลุ่มนอกเขตฯ และหากผู้สมัคร
เกินจ านวนที่โรงเรียนรับได้ของแต่ละสัดส่วนเด็กในเขตและเด็กนอกเขต  โรงเรียนจะท าการคัดเลือกโดยวิธีจับฉลาก   
 4.4 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและประสงค์ที่จะเข้าเรียน ต้องมารายงานตัว ในวันจับฉลากคัดเลือก ภายใน
เวลา 16.30 น. มิฉะนั้น ถือว่าสละสิทธิ ์
  5.  การมอบตัว  (นักเรยีนชั้นอนุบาลปีที่ 3 (เดิม) ของโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และนักเรียนที่คัดเลือกได้) 
 5.1 ให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครองของเด็กท่ีจับฉลากได้มาประชุมปฐมนิเทศและท าใบมอบตัวพร้อมกัน 

ในวันที่  1  พฤษภาคม  2564  เวลา 09.00 น. เพ่ือรับทราบข้อตกลงบางประการ (ไมต่้องน าเด็กมาในวันมอบตวั)  
หากท่านไม่มาประชุมและท าใบมอบตัวในเวลาที่ก าหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ในการให้บุตรเข้าเรียน 
 5.2  หลักฐานที่ต้องน าไปในวันประชุมปฐมนิเทศและท าใบมอบตัว (โปรดเตรียมไปให้ครบถ้วน) 
  1. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสารของบิดา มารดา และผู้ปกครอง (หากไม่ใช่บิดามารดา)  
     พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง 
  2. แบบกรอกข้อมูลทะเบียนนักเรียน จะแจกให้ในวันจับฉลาก/รายงานตัว 

  3. บัตรสุขภาพของเด็ก ที่มีการบันทึกการได้รับวัคซีนตั้งแต่แรกเกิด ถ่ายเอกสารมา 1 ชุด   
     (ข้อ 3. เฉพาะเด็กใหม่เท่านั้น) 
6. เครื่องแต่งกาย ใช้เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ระดับชั้นประถมศึกษา  

7. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ต้องช าระในวันมอบตัว  1  พฤษภาคม  2564) 
ที ่ ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวนเงิน 

(1) ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ปีละ  1,000 
(2) ค่าจ้างครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สาขาขาดแคลน ปีละ 500 

(3) ค่าเรียนคอมพิวเตอร์   ปีละ                                   300 

(4) ค่าประกันชีวิต ปีละ 150 

(5) ค่าชุดพละ 300 

รวมค่าใช้จ่าย (นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เดิม ข้อ 2.3.1) 2,250 

(6) ค่าบ ารุงสมาคมครูและผู้ปกครองฯ และสมาชิกแรกเข้า              130 

รวมค่าใช้จ่าย (นักเรียนใหม่รับเพิ่ม ข้อ 2.3.2 ) 2,380 

 


