
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ห้องเรียนพิเศษ  MEP 

แผนการรับ 1 ห้องเรียน จ านวน 35 คน 
รับสมคัร    13-17  กุมภาพนัธ์ 2562 

     เวลา 08.30-16.30 น. 
     ไม่เวน้วนัหยดุราชการ  
     ณ หอ้งอ านวยการ อาคารนาโพธ์ิ 2      

ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสว(ีบา้นนาโพธ์ิ) 
สอบคดัเลือก     23  กุมภาพนัธ์ 2562 
              เวลา 08.30-10.30 น. 
  ณ โรงเรียนอนุบาลสว(ีบา้นนาโพธ์ิ) 
ประกาศผล    2  มีนาคม  2562 
                     เวลา 09.00-16.30 น. 
ณ โรงเรียนอนุบาลสว(ีบา้นนาโพธ์ิ) 
รายงานตวั/มอบตวั    
3  มีนาคม 2562   เวลา 09.00             
ณ โรงเรียนอนุบาลสว(ีบา้นนาโพธ์ิ) 

      สือ่สารสองภาษา ล า้หนา้เทคโนโลยี กฬีาเด่น  

เลขท่ี 325  ม.5 ต.นาโพธ์ิ อ.สวี จ.ชุมพร 
โทร .  077-531065  
เวป็ไซต ์ 

ข้อมูลการรับนักเรียน 

เปิดรบันกัเรียน 

ปีการศึกษา 

2562 

โรงเรียนอนุบาลสว(ีบา้นนาโพธ์ิ) 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร  เขต 2 

ค าอธิบายภาพท่ีอธิบาย
รูปภาพหรือกราฟิก 

ข้อมูลการรับนักเรียน 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ห้องเรียนปกติ 

แผนการรับ 3 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน 
รับสมคัร    6-10  มีนาคม 2562                      
เวลา 08.30 -  16.30 น.  ไม่เวน้วนัหยดุราชการ  

     ณ โรงเรียนอนุบาลสว(ีบา้นนาโพธ์ิ) 
จบัสลาก     17  มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. 

     ณ โรงเรียนอนุบาลสว(ีบา้นนาโพธ์ิ) 
ประกาศผล/และรายงานตวันกัเรียน 
   17  มีนาคม  2562 เวลา 09.00-16.30 น. 

   ณ โรงเรียนอนุบาลสว(ีบา้นนาโพธ์ิ) 
สอบจดัห้องเรียน     19  มีนาคม 2562             
เวลา 08.30-10.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลสว(ีบา้นนาโพธ์ิ)  

ประกาศผลสอบ/และมอบตวันกัเรียน               
21  มีนาคม 2562    เวลา 09.00-16.30 น.  
ณ โรงเรียนอนุบาลสว(ีบา้นนาโพธ์ิ)  

ตารางสอบจัดห้องเรียน(ห้องเรียนปกติ) 

      เวลา วชิาทีส่อบ จ านวนคะแนน 

08.30-09.00 คณิตศาสตร์ 30 

09.00-09.30 ภาษาไทย 30 

09.30-10.30 ภาษาองักฤษ 40 

      เวลา วชิาทีส่อบ จ านวนคะแนน 

08.30-09.00 คณิตศาสตร์ 25 

09.00-09.30 ภาษาไทย 25 

09.30-10.00 ภาษาองักฤษ 25 

10.00-10.30 เชาวปั์ญญา 25 



1.ตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรให้
ถูกตอ้งตามเกณฑ์ 

2.รับใบสมคัรเขา้เรียน ณ โรงเรียน
อนุบาลสว(ีบา้นนาโพธ์ิ) ตามวนัและเวลาท่ี
ก าหนด พร้อมน าหลกัฐานการสมคัรมาใหค้รบ 

3. ด าเนินการตามแผนการรับนกัเรียน
ตามวนัและเวลาท่ีก าหนดทุกขั้นตอน มิฉะนั้นจะ
ถือวา่สละสิทธ์ิ 

หลกัฐานในการสมคัรเข้าเรียน 

ระดบัชั้นอนุบาล 2 (อนุบาล 1 เดิม ,4 ขวบ) 
1.ส าเนาสูติบตัร*   จ านวน  1 ฉบบั 

2.ส าเนาทะเบียนบา้นนกัเรียน* จ านวน  1 ฉบบั 

3.ส าเนาทะเบียนบา้นบิดาและมารดา*จ านวน 1 ฉบบั 

4.ส าเนาทะเบียนบา้นผูป้กครอง*(กรณีท่ีนกัเรียนไม่ได้
อยูก่บับิดา มารดา)   จ านวน   1  ฉบบั 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
1.หนงัสือรับรองการศึกษาระดบัชั้นอนุบาล 3   
(อนุบาล 2 เดิม, 5ขวบ)  จ านวน 1 ฉบบั 

2. ส าเนาสูติบตัร*    จ านวน  1 ฉบบั 

3.ส าเนาทะเบียนบา้นนกัเรียน* จ านวน  1 ฉบบั 

4.ส าเนาทะเบียนบา้นบิดาและมารดา*จ านวน 1 ฉบบั 

5.ส าเนาทะเบียนบา้นผูป้กครอง*(กรณีท่ีนกัเรียนไม่ได้
อยูก่บับิดา มารดา)   จ านวน   1  ฉบบั 

*หมายเหตุ  เอกสารหลกัฐานท่ีเป็นส าเนาจะตอ้งลงช่ือ
ส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั 

ขั้นตอนการสมคัรเรียน  ปีการศึกษา 2562 

ระดบัชั้นอนุบาล 2  

เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ค 57 – 16 พ.ค 58 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ค 55 - 16 พ.ค 56 

ต้องผ่านการเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 

 

คุณสมบัติผู้สมคัร 

ข้อมูลการรับนักเรียน 

ระดบัชั้นอนุบาล 2  
แผนการรับ 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน 

 
รับสมคัร    28 กุมภาพนัธ์ -  4  มีนาคม 2562 

     เวลา 08.30-16.30 น. 
     ไม่เวน้วนัหยดุราชการ  
     ณ โรงเรียนอนุบาลสว(ีบา้นนาโพธ์ิ) 

จบัฉลาก     9  มีนาคม 2562   เวลา 09.00  น. 
     ณ โรงเรียนอนุบาลสว(ีบา้นนาโพธ์ิ) 

ประกาศผล/รายงานตวันกัเรียน 
      9  มีนาคม  2562  เวลา 09.00-16.30 น. 

     ณ โรงเรียนอนุบาลสว(ีบา้นนาโพธ์ิ) 
มอบตวั       16  มีนาคม  2562 เวลา 09.00-16.30 น. 

     ณ โรงเรียนอนุบาลสว(ีบา้นนาโพธ์ิ) 
หมายเหตู กรณีนกัเรียนเกิน นกัเรียนนอก

เขต ฯ ตอ้งจับสลาก 


