
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 
.....................................................................................  

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) สังกัดกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ ๑ - ๓ และนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนจึงขอประกาศ คุณสมบัติของ
ผู้สมัคร การประเมินความพร้อม และกำหนดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที ่1 
๑.๑ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ รับนักเรียนอายุครบ 3 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคเรียน (วันที่ ๑๖ พ.ค. 66) 

คือนักเรียนทีเ่กิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 63  
1.2 นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดระยอง 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3 และประถมศึกษาปีที่ ๑ 
2.1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ รับนักเรียนอายุครบ 4 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคเรียน (วันที่ ๑๖ พ.ค. 66) 

คือนักเรียนที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 61 - 16 พ.ค. 62  
2.2 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ รับนักเรียนอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคเรียน (วันที่ ๑๖ พ.ค. 66) 

คือนักเรียนที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 60 - 16 พ.ค. 61  
2.3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รับนักเรียนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคเรียน (วันที่ ๑๖ พ.ค. 66) 

คือนักเรียนที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 59 - 16 พ.ค. 60  
2.4 นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดระยอง 
2.5 รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขพิเศษที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยองกำหนด ตามประกาศการจัดตั้งโรงเรียนขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดระยอง 
      2.5.1 เด็กที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง ตามกฎหมาย 
      2.5.2 เด็กที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยองหรือมูลนิธิตากสินระยอง 
      ทั้งนี้ การพิจารณาการรับนักเรียนดังกล่าวถือว่าการพิจารณาของคณะกรรมการรับนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เป็นที่สุด โดยให้แสดงเอกสารและหลักฐาน
ประกอบตามเงื่อนไขพิเศษ ข้อ 2.5 ข้อ 2.5.1 และข้อ 2.5.2 เช่น เกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณบัตร/
อนุโมทนาบัตร หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด และคำรับรองจากผู้บังคับบัญชาพร้อมกับใบสมัคร 
เข้าเรียน เป็นต้น 
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3. การประเมินความพร้อม 

3.1 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที ่1 - 3 
 - ประเมินพัฒนาการเด็กและประเมินความสามารถพ้ืนฐานด้านภาษาตามวัย 
 - สัมภาษณ์บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่เลี้ยงดู 
3.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 - ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย  

4. กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1 - 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  4.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือผ่านช่องทางออนไลน์  

- ตั้งแตว่ันที่ 1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66   
 4.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม  
   - วันที่ 6 ก.พ. 66 
 4.3 นักเรียนเข้ารับการประเมินความพร้อม 
   - วันที่ 12 ก.พ. 66 
 4.4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม  
   - วันที ่16 ก.พ. ๖6 
 4.5 ประกาศห้องเรียน รายงานตัว และชำระค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 
ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐.- บาท และสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนละ 3,500.- บาท 
  - วันที่ 26 ก.พ. 66 
หมายเหตุ ผู้ไม่มารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาตามวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    

  ประกาศ ณ วันที่  18 พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 
 

 (นายนัทธนากรณ์  พิมพ์เนาว์)  
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่ง 

                ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
 

รายละเอียดกำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 

ลำดับ กำหนดการ วันและเวลา สถานที่ 
1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

 
เตรียมเอกสารดังนี้ 
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดสุภาพ)        
2 สำเนาสูตบิัตร จำนวน 1 ฉบับ 
3 สำเนาทะเบียนบา้นท่ีมีชื่อนักเรยีน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  
รายการละ ๑ ฉบับ 
4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  
รายการละ ๑ ฉบับ 
5 อื่นๆ (ถ้ามี) 
  5.1 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว - ช่ือสกุล จำนวน ๑ ฉบับ 
  5.2 สำเนาหลักฐานแสดงการเปน็ผู้ปกครองบุตรบุญธรรม  
ที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑ ชุด 

วันที่ 1 ธ.ค. 65 - 
31 ม.ค. 66  
(ในวันและเวลา
ราชการ 08.30 - 
16.30 น.) 

อาคารสถิตธรรมโกศล  
(หลวงพ่อสร้อย) ชั้น 2 ห้อง 
ICT 
 
 

ใบสมัคร 
 
 
 

http://bit.ly/3gdKUIu 

2 สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 
  
 

วันที่ 1 ธ.ค. 65 - 
31 ม.ค. 66 (ตลอด 
24 ชม.) 

 
http://bit.ly/3hRtth5 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม วันที่ 6 ก.พ. 66 เว็บไซต์ และเฟสบุ๊คโรงเรียนฯ 
4 นักเรียนเข้ารับการประเมินความพร้อม วันที่ 12 ก.พ. 66 

เวลา 08.30 - 
12.00 น. 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 
(อาคารหมื่นราชเสน่หา 1 - 4) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
(อาคารเกตุราษฎร์รังสรรค)์ 

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม วันที ่16 ก.พ. ๖6 เว็บไซต์ และเฟสบุ๊คโรงเรียนฯ 
6 ประกาศห้องเรียน รายงานตัว และชำระค่าบำรุงการศึกษา วันที่ 26 ก.พ. 66 

เวลา 08.30 - 
15.30 น. 

เว็บไซต์ และเฟสบุ๊คโรงเรียนฯ 
อาคารปิยะนุสรณ์ 

 

 
 
http://www.atbis.ac.th/         https://www.facebook.com/atbis/                

http://bit.ly/3gdKUIu
http://bit.ly/3hRtth5
http://www.atbis.ac.th/
https://www.facebook.com/atbis/

