ประกาศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย) ฉบับที่ 323 /2561
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจําปีการศึกษา 2562
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัคร
นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การดําเนินการรับสมัคร
นักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอกําหนดรายละเอียดในการรับสมัคร การสอบคัดเลือก ดังนี้

ระดับชั้นบริบาล – อนุบาล 1-3
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาเด็กโดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาอย่างทั่วถึง
1.2 เพื่อพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ผ่านกิจกรรมการเล่นที่
เหมาะสมกั บ วั ย วุ ฒิ ภ าวะและความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล เพื่ อ ให้ มี ค วามพร้ อ มในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
ประถมศึกษา
1.3 เพื่อจัดประสบการณ์ที่ให้เด็กสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
1.4 เพื่อพัฒนาเด็กโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครระดับชั้นบริบาล เกณฑ์อายุ 2-3 ปี (นับถึง 16 พฤษภาคม 2562)
2.2 ผู้สมัครระดับชั้นอนุบาล 1-3 เกณฑ์อายุ 3-5 ปี (นับถึง 16 พฤษภาคม 2562)
3. จํานวนที่รับนักเรียน
3.1 บริบาล (หลักสูตรปกติรับจํานวนจํากัด)
3.2 บริบาล (หลักสูตร English Programmeรับจํานวนจํากัด)
3.3 อนุบาล 1 (หลักสูตรปกติ รับจํานวนจํากัด)
3.4 อนุบาล 1 (หลักสูตร English Programmeรับจํานวนจํากัด)
3.5 อนุบาล 2-3 (หลักสูตรปกติและหลักสูตร English Programme รับนักเรียนระหว่างชั้น)
4. การรับสมัคร/การมอบตัว
4.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป เวลา 08.30 – 16.30 น.
4.2 สิ่งที่ต้องนํามาในวันสมัคร
1) สูติบัตรฉบับจริง พร้อมสําเนา
2 ฉบับ
2) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสําเนา
2 ฉบับ
3) รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว
4 รูป
4) สําเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา
1 ฉบับ
1 ฉบับ
5) สําเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา อย่างละ
6) ค่าสมัคร
100 บาท
7) ใบส่งตัว (กรณีย้ายมาจากต่างโรงเรียน)
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4.3 สอบวัดความพร้อม, ประกาศผลและลงทะเบียนในวันสมัคร
5. การเตรียมความพร้อมในการเรียน
นักเรียนต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานทางการเรียน ในวันที่ 25 มีนาคม –
25 เมษายน 2562
6. สถานที่รับสมัคร
สํานักงานแผนกอนุบาล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โทร 075 356 659

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 นักเรียนผูส้ มัครมีอายุครบ 6 ปี (นับถึง 16 พฤษภาคม 2562)
1.2 จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล
1.3 ต้องผ่านการสอบวัดความพร้อม
2. จํานวนที่รบั นักเรียน
2.1 หลักสูตรปกติ รับจํานวนจํากัด
2.2 หลักสูตร English Programmeรับจํานวนจํากัด
3. การรับสมัคร/การมอบตัว
3.1 รับสมัครตัง้ แต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป เวลา 08.30 – 16.30 น.
3.2 สอบวัดความพร้อม, ประกาศผลและลงทะเบียนในวันสมัคร
4. หลักฐานการมอบตัว
4.1 สําเนาสูติบัตร
4.2 สําเนาทะเบียนบ้าน
4.3 ใบรับรองจากสถานศึกษาเดิม

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

5. การเตรียมความพร้อมในการเรียน
5.1 หลักสูตรปกติ ต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานทางการเรียน ในวันที่ 25
มีนาคม –25 เมษายน 2562
5.2 หลักสูตร English Programme ต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานทางการเรียน
ในวันที่ 1 – 25 เมษายน 2562
6. สถานที่รับสมัคร
6.1 หลักสูตรปกติ สมัครที่ฝ่ายทะเบียน-วัดผล อาคารอํานวยการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (ติดกับ
สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช) โทร 075 356 565 ต่อ 107, 152 และแผนกอนุบาล โทร 075 356 659
6.2 หลักสูตร English Programmeสมัครที่โครงการ English Programmeถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ
โทร 075 313 757 ต่อ 11, 12 และแผนกอนุบาล โทร 075 356 659

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.2 ต้องผ่านการสอบวัดความรู้
2. จํานวนที่รบั นักเรียน
2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 40 คน
2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 40 คน
2.3ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 40 คน
3. การรับสมัคร/การมอบตัว
3.1 รับสมัครตัง้ แต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป เวลา 08.30 – 16.30 น.
3.2 สอบวัดความรู้, ประกาศผลและลงทะเบียนในวันสมัคร (สอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)
4. หลักฐานการมอบตัว
4.1 สําเนาสูติบัตร
4.2 สําเนาทะเบียนบ้าน
4.3 ใบรับรองจากสถานศึกษาเดิม

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

5. การเตรียมความพร้อมในการเรียน
นักเรียนต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานทางการเรียน ในวันที่ 25 มีนาคม –25
เมษายน 2562
6. สถานที่รับสมัคร
ฝ่ า ยทะเบี ย น-วั ด ผล อาคารอํ า นวยการ โรงเรี ย นศรี ธ รรมราชศึ ก ษา (ติ ด กั บ สนามกี ฬ าจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช) โทร 075 356 565 ต่อ 107, 152

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 หลักสูตร English Immersion Program (EIP)
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1.2 ต้องผ่านการสอบวัดความรู้
2. จํานวนที่รบั นักเรียน
2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 80 คน
2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 40 คน
2.3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 40 คน
3. การรับสมัคร/การมอบตัว
3.1 รับสมัครตัง้ แต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป เวลา 08.30 – 16.30 น.
3.2 สอบวัดความรู้, ประกาศผลและลงทะเบียนในวันสมัคร (สอบวิชาภาษาอังกฤษ)
4. หลักฐานการมอบตัว
4.1 สําเนาสูติบัตร
1 ฉบับ
4.2 สําเนาทะเบียนบ้าน
1 ฉบับ
4.3 ใบรับรองจากสถานศึกษาเดิม
1 ฉบับ
5. การเตรียมความพร้อมในการเรียน
นักเรียนต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานทางการเรียน ในวันที่ 25 มีนาคม –25
เมษายน 2562

6. สถานที่รับสมัคร
ฝ่ า ยทะเบี ย น-วั ด ผล อาคารอํ า นวยการ โรงเรี ย นศรี ธ รรมราชศึ ก ษา (ติ ด กั บ สนามกี ฬ าจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช) โทร 075 356 565 ต่อ 107, 152

การรับนักเรียนระหว่างชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง ปีที่ 6 หลักสูตรปกติและหลักสูตร English
Programme
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1.2 ต้องผ่านการสอบวัดความรู้
2. การรับสมัคร/การมอบตัว
2.1 รับสมัครตัง้ แต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป เวลา 08.30 – 16.30 น.
2.2 สอบวัดความรู้, ประกาศผลและลงทะเบียนในวันสมัคร
3. หลักฐานการมอบตัว
3.1 สําเนาสูติบัตร
1 ฉบับ
3.2 สําเนาทะเบียนบ้าน
1 ฉบับ
3.3 ใบรับรองจากสถานศึกษาเดิม
1 ฉบับ
4. การเตรียมความพร้อมในการเรียน
4.1 นักเรียนหลักสูตรปกติ ต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานทางการเรียน ในวันที่
25 มีนาคม–25เมษายน 2562
4.2 นักเรียนหลักสูตร English Programmeต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐาน
ทางการเรียน ในวันที่ 1-25 เมษายน 2562
5. สถานที่รับสมัคร
5.1 หลักสูตรปกติ สมัครที่ฝ่ายทะเบียน-วัดผล อาคารอํานวยการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (ติดกับ
สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช) โทร 075 356 565 ต่อ 107, 152
5.2 หลักสูตร English Programmeสมัครที่โครงการ English Programme ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ
โทร 075 313 757 ต่อ 11, 12
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561

ลงชื่อ
(นางแสงจันทร์ มิตรกูล)
ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

