
ตารางวนัเวลาการสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนต้นแบบระดับประถมศึกษา  

หมายเหตุ * นําบัตรประจําตัวผู้สอบทุกคร้ังทีม่ีการสอบ   

  ** ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน ของโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย  

  *** หากไม่มาสอบและรายงานตัวตามวนัและเวลาทีก่าํหนดถือว่าสละสิทธ์ิ  

  **** จ่ายค่ามัดจําล่วงหน้าจํานวน 2 ,000 บาทในวนัปฐมนิเทศและทาํสัญญา 

**** กาํหนดการต่าง ๆ อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอกีคร้ัง  

กจิกรรม วนัและเวลา สถานที ่ หมายเหตุ 

1.จาํหน่ายใบสมคัรและรับสมคัรพร้อมกบั

ส่งใบสมคัร 

19 กมุภาพนัธ์  2557 – 30 เมษายน 2557 สํานักงานประถม ฯ โรงเรียน

สายบุรีอสิลามวทิยา 

 

2.ประกาศรายช่ือผู้มสิีทธ์ิสอบข้อเขียน  ศุกร์ที ่2 พฤษภาคม 2557 ณ.สํานักงาน ประถมศึกษา โทรศัพท์ 08-87884577, 

08-87884578 

3.นักเรียนและผู้ปกครองรายงานตวัพร้อม

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์นักเรียน 

เสาร์ที ่10 พฤษภาคม 2557 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 น.– 10.00 น. สอบข้อเขียน 

10.00 น. – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์นักเรียน 

อาคารประถมศึกษาห้องต้นแบบ

โรงเรียนสายบุรีอสิลามวทิยา 

นักเรียน สอบข้อเขียน

และสอบสัมภาษณ์  

ผู้ปกครอง สอบเฉพาะ

ข้อเขียน 

4.ทดสอบสัมพนัธภาพและพฤตกิรรม

นักเรียน 

จนัทร์ที ่12 – ศุกร์ ที ่16 พฤษภาคม 2557 

08.30 – 11.30 น. 

อาคารประถมศึกษาห้องต้นแบบ

โรงเรียนสายบุรีอสิลามวทิยา 

 

5.ประกาศผลสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์

และผลสอบสัมพนัธภาพนักเรียน 

 จนัทร์ที ่19 พฤษภาคม 2557 สํานักงานประถมศึกษา 

เวบ็ไซต ์

http://www.saiburi.ac.th 

โทรศัพท์ 08-87884577, 

08-87884578 

6.สัมภาษณ์ผู้ปกครอง พฤหัสบดทีี ่22 พฤษภาคม 2557 

09.00 น. – 12.00 น 

ห้องเกยีรตยิศโรงเรียนสายบุรี

อสิลามวทิยา 

 

7.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์และรายช่ือ

นักเรียนทีผ่่านการคดัเลอืก 

ศุกร์ที ่23 พฤษภาคม 2557 

 

สํานักงานประถมศึกษา 

เวบ็ไซต ์

http://www.saiburi.ac.th 

โทรศัพท์ 08-87884577, 

08-87884578 

8.ปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนต้นแบบ

ระดบัประถมศึกษาพร้อมกบัทาํสัญญา 

จนัทร์ที ่26 พฤษภาคม 2557 

08.30 น. – 12.00 น. 

ห้องประชุมโรงเรียนสายบุรี

อสิลามวทิยา 

 

9.จาํหน่ายเคร่ืองแบบนักเรียนประถม ฯ องัคารที ่27  พฤษภาคม 2557 อาคารห้องต้นแบบอนุบาล  

10.เปิดภาคเรียนที ่1  จนัทร์ที ่2 มถุินายน 2557   

http://www.saiburi.ac.th/
http://www.saiburi.ac.th/


ตารางวนัเวลาการสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนต้นแบบระดับอนุบาล  

หมายเหตุ * นําบัตรประจําตัวผู้สอบทุกคร้ังทีม่ีการสอบ   

  ** ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน ของโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย  

  *** หากไม่มาสอบและรายงานตัวตามวนัและเวลาทีก่าํหนดถือว่าสละสิทธ์ิ  

  **** จ่ายค่ามัดจําล่วงหน้าจํานวน 2 ,000 บาทในวนัปฐมนิเทศและทาํสัญญา 

**** กาํหนดการต่าง ๆ อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอกีคร้ัง  
 

กจิกรรม วนัและเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

1.จาํหน่ายใบสมคัรและรับสมคัรพร้อมกบั

ส่งใบสมคัร 

19 กมุภาพนัธ์  2557 – 30 เมษายน 2557 สํานักงานอนุบาล โรงเรียนสาย

บุรีอสิลามวทิยา 

 

2.ประกาศรายช่ือผู้มสิีทธ์ิสอบข้อเขียน  ศุกร์ที ่2 พฤษภาคม 2557 ณ.สํานักงาน อนุบาลและ

ประถมศึกษา 

โทรศัพท์ 08-87884577, 

08-87884578 

3.นักเรียนและผู้ปกครองรายงานตวัพร้อม

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์นักเรียน 

เสาร์ที ่10 พฤษภาคม 2557 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 น.– 10.00 น. สอบข้อเขียน 

10.00 น. – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์นักเรียน 

อาคารอนุบาลห้องต้นแบบ

โรงเรียนสายบุรีอสิลามวทิยา 

นักเรียน สอบข้อเขียน

และสอบสัมภาษณ์  

ผู้ปกครอง สอบเฉพาะ

ข้อเขียน 

4.ทดสอบสัมพนัธภาพและพฤตกิรรม

นักเรียน 

จนัทร์ที ่12 – ศุกร์ ที ่16 พฤษภาคม 2557 

08.30 – 11.30 น. 

อาคารอนุบาลห้องต้นแบบ

โรงเรียนสายบุรีอสิลามวทิยา 

 

5.ประกาศผลสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์

และผลสอบสัมพนัธภาพนักเรียน 

จนัทร์ที ่19 พฤษภาคม 2557 สํานักงานอนุบาล/ประถมศึกษา 

เวบ็ไซต ์

http://www.saiburi.ac.th 

โทรศัพท์ 08-87884577, 

08-87884578 

6.สัมภาษณ์ผู้ปกครอง พุธที ่21 พฤษภาคม 2557 

09.00 น. – 12.00 น 

ห้องเกยีรตยิศโรงเรียนสายบุรี

อสิลามวทิยา 

 

7.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์และรายช่ือ

นักเรียนทีผ่่านการคดัเลอืก 

ศุกร์ที ่23 พฤษภาคม 2557 

 

สํานักงานอนุบาล/ประถมศึกษา 

เวบ็ไซต ์

http://www.saiburi.ac.th 

โทรศัพท์ 08-87884577, 

08-87884578 

8.ปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนต้นแบบ

พร้อมกบัทาํสัญญา 

จนัทร์ที ่26 พฤษภาคม 2557 

08.30 น. – 12.00 น. 

ห้องประชุมโรงเรียนสายบุรี

อสิลามวทิยา 

 

9.เปิดภาคเรียนที ่1  จนัทร์ที ่2 มถุินายน 2557 อาคารห้องต้นแบบอนุบาล  

http://www.saiburi.ac.th/
http://www.saiburi.ac.th/

