
 
ตารางการด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา  2559 

โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์)  ส านักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
********************************************************************************************************************************************************* 

รับสมัครนักเรียนปฐมวัย 1 – 2, ประถมศึกษาปีที่ 1 และการศึกษาพิเศษวันที่ 21  ธันวาคม 2558  -  3  มีนาคม  2559 (0๙.๐0 – 1๕.00 น. เว้นวันหยุดราชการ) 

ชั้น 
ทดสอบการอ่านภาษาไทย 

(การอ่านค าพื้นฐาน/ความพร้อมด้าน
ร่างกาย,สติ,ปัญญา,อารมณ์และสังคม) 

ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัวนักเรียน หมายเหตุ 

ปฐมวัยปีที่ 1 
เกิดวันที่ 1 ม.ค. 2554 – 16 พ.ค. 2555 
รับ 210 คน 

อาทิตย์ที่ 6 มี.ค. ๒๕๕9 
เวลา 09.00 น. 

(น านักเรียนมาด้วย/แต่งกายชุดนักเรียน) 

พุธที่  ๙ มี.ค. ๒๕๕9 
เวลา 09.00 น. 

อาทิตย์ที่  20 มี.ค. ๒๕๕9 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

ปฐมวัยปีที่ 1 รับ 6 ห้อง  
ห้องละ 35 คน 
รวมรับ  210  คน 

ปฐมวัยปีที่ 2 
เกิดวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 25๕3 
รับ 210 คน 

อาทิตย์ที่ 6 มี.ค. ๒๕๕9 
เวลา 09.00 น. 

(น านักเรียนมาด้วย/แต่งกายชุดนักเรียน) 

พุธที่  ๙ มี.ค. ๒๕๕9 
เวลา 09.00 น. 

อาทิตย์ที่  20 มี.ค. ๒๕๕9 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

ปฐมวัยปีที่ 2 รับ 6 ห้อง  
ห้องละ 35 คน 
รวมรับ  210  คน 

ป.1 ห้องเรียนปกติ 
เกิดวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2552 
หรือจบหลักสูตรปฐมวัย  รับ 240 คน 

อาทิตย์ที่ ๒0 มี.ค. ๒๕๕9 
สอบภาคความรู้ เวลา 09.00 น. 

(น านักเรียนมาด้วย/แต่งกายชุดนักเรียน) 

พุธที่  ๒๓ มี.ค. ๒๕๕9 
เวลา 09.00 น. 

อาทิตย์ที่  27 มี.ค. ๒๕๕9 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

ป.1  รับ 2 ส่วน 
-ห้องเรียนปกติรับ 8 ห้อง  
ห้องละ 30 คน รวมรับ 240 คน 
-ห้องเรียนสองภาษารับ 1 ห้อง 
จ านวน  30 คน 
รวมรับ ป.1 จ านวน 270 คน 

ป.1 ห้องเรียนสองภาษา 
เกิดวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2552 
หรือจบหลักสูตรปฐมวัย  รับ  30  คน 

อาทิตย์ที่ ๒0 มี.ค. ๒๕๕9 
สอบภาคความรู้ เวลา ๑๓.00 น. 

(น านักเรียนมาด้วย/แต่งกายชุดนักเรียน) 

พุธที่  ๒๓ มี.ค. ๒๕๕9 
เวลา 09.00 น. 

อาทิตย์ที่  27 มี.ค. ๒๕๕9 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) 
 

ทุกระดับชั้นให้มาติดต่อโดยตรง โดยน านักเรียนพร้อมผลการเรียน ผลความเห็นจากครูที่ปรึกษา 
 และผลความเห็นทางการแพทย์  น ามาพบครู ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษาศึกษา 255๘  รับ 80 คน 

รับสมัครวันที่ ๒1 – 25 มี.ค. 59 
ทดสอบความรู้พ้ืนฐาน 

อาทิตย์ที่ ๑0 เม.ย. 59 เวลา ๐๙.๐๐ น. 

อาทิตย์ที่ ๑0 เม.ย. 59 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

อาทิตย์ที่ ๑7 เม.ย. 59 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับ ๒ ห้อง 
ห้องละ 40 คน 
รวมรับ  80  คน 

หมายเหตุ  เฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑   สามารถสมัครเรียนได้ทั้ง ๒ รายการ (ห้องเรียนปกติและห้องเรียนสองภาษา) และต้องเข้ารับการทดสอบท้ังสองรายการ 
    ถ้าผ่านการทดสอบ ทั้งสองรายการ  รายงานตัวรายการเดียวที่ต้องการเข้าเรียน 
    ถ้าไม่ทดสอบการอ่านภาคเช้า ถือว่าสละสิทธิ์ห้องเรียนปกติ 
 
 



 
ตารางการด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา  2559 

โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์)  ส านักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
********************************************************************************************************************************************************* 

รับสมัครนักเรียนปฐมวัย 1 – 2, ประถมศึกษาปีที่ 1 และการศึกษาพิเศษวันที่ 21  ธันวาคม 2558  -  3  มีนาคม  2559 (0๙.๐0 – 1๕.00 น. เว้นวันหยุดราชการ) 

ชั้น 
ทดสอบการอ่านภาษาไทย 

(การอ่านค าพื้นฐาน/ความพร้อมด้าน
ร่างกาย,สติ,ปัญญา,อารมณ์และสังคม) 

ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัวนักเรียน หมายเหตุ 

ปฐมวัยปีที่ 1 
เกิดวันที่ 1 ม.ค. 2554 – 16 พ.ค. 2555 
รับ 210 คน 

 
 

อาทิตย์ที่ 6 มี.ค. ๒๕๕9 
เวลา 09.00 น. 

(น านักเรียนมาด้วย/แต่งกายชุดนักเรียน) 

 
 

พุธที่  ๙ มี.ค. ๒๕๕9 
เวลา 09.00 น. 

 
 

อาทิตย์ที่  20 มี.ค. ๒๕๕9 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

ปฐมวัยปีที่ 1 รับ 6 ห้อง  
ห้องละ 35 คน 
รวมรับ  210  คน 

ปฐมวัยปีที่ 2 
เกิดวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 25๕3 
รับ 210 คน 

ปฐมวัยปีที่ 2 รับ 6 ห้อง  
ห้องละ 35 คน 
รวมรับ  210  คน 

ป.1 ห้องเรียนปกติ 
เกิดวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2552 
หรือจบหลักสูตรปฐมวัย  รับ 240 คน 

อาทิตย์ที่ ๒0 มี.ค. ๒๕๕9 
สอบภาคความรู้ เวลา 09.00 น. 

(น านักเรียนมาด้วย/แต่งกายชุดนักเรียน) 

 
 

พุธที่  ๒๓ มี.ค. ๒๕๕9 
เวลา 09.00 น. 

 
 

อาทิตย์ที่  27 มี.ค. ๒๕๕9 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

ป.1  รับ 2 ส่วน 
-ห้องเรียนปกติรับ 8 ห้อง  
ห้องละ 30 คน รวมรับ 240 คน 
-ห้องเรียนสองภาษารับ 1 ห้อง 
จ านวน  30 คน 
รวมรับ ป.1 จ านวน 270 คน 

ป.1 ห้องเรียนสองภาษา 
เกิดวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2552 
หรือจบหลักสูตรปฐมวัย  รับ  30  คน 

อาทิตย์ที่ ๒0 มี.ค. ๒๕๕9 
สอบภาคความรู้ เวลา ๑๓.00 น. 

(น านักเรียนมาด้วย/แต่งกายชุดนักเรียน) 
การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) 

 
ทุกระดับชั้นให้มาติดต่อโดยตรง โดยน านักเรียนพร้อมผลการเรียน ผลความเห็นจากครูที่ปรึกษา 

 และผลความเห็นทางการแพทย์  น ามาพบครู ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษาศึกษา 255๘  รับ 80 คน 

รับสมัครวันที่ ๒1 – 25 มี.ค. 59 
ทดสอบความรู้พ้ืนฐาน 

อาทิตย์ที่ ๑0 เม.ย. 59 เวลา ๐๙.๐๐ น. 

อาทิตย์ที่ ๑0 เม.ย. 59 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

อาทิตย์ที่ ๑7 เม.ย. 59 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับ ๒ ห้อง 
ห้องละ 40 คน 
รวมรับ  80  คน 

หมายเหตุ  เฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑   สามารถสมัครเรียนได้ทั้ง ๒ รายการ (ห้องเรียนปกติและห้องเรียนสองภาษา) และต้องเข้ารับการทดสอบท้ังสองรายการ 
    ถ้าผ่านการทดสอบ ทั้งสองรายการ  รายงานตัวรายการเดียวที่ต้องการเข้าเรียน 
    ถ้าไม่ทดสอบการอ่านภาคเช้า ถือว่าสละสิทธิ์ห้องเรียนปกติ 
 


