
ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 

************** 
1.วันรับสมัคร 
 1.1 ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2  รับสมัครวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 1.2 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  รับสมัครวันท่ี 6 – 10 มีนาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 1.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    รับสมัครวันท่ี 21 - 25 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 – 15.00 น. 
2.คุณสมบัติของนักเรียนท่ีเข้าเรียน 
 2.1 ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2  เป็นเด็กท่ีเกิด พ.ศ. 2558  หรือก่อนวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 
 2.2 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นเด็กท่ีเกิด พ.ศ. 2556 หรือ จบช้ันก่อนประถมศึกษา 

2.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นเด็กท่ีสำเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือ กำลังเรียนช้ัน 
      ประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2562  และมีความประพฤติเรียบร้อย 

3. หลักฐานการรับสมัคร 
 3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน(ทร.14) และสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมฉบับจริง 
 3.2 หนังสือรับรองการเรียนช้ันอนุบาล  สำหรับผู้ท่ีสมัครเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจบช้ันก่อน 
                    ประถมศึกษา 
 3.3 หนังสือรับรองผลการเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  หรือ สำเนา ปพ.1  สำหรับผู้ท่ีสมัครเข้าเรียนช้ัน 
                   มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 3.4 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
4. จำนวนท่ีรับสมัครเข้าเรียน 
 4.1 ระดับช้ันก่อนประถมศึกษา จำนวน  60  คน 
 4.2 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน  80  คน 
 4.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน  80  คน 
7. วันมอบตัว  
 7.1 ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2  มอบตัวพร้อมสมัครเข้าเรียน   
 7.2 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มอบตัวพร้อมสมัครเข้าเรียน          
 7.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  วันท่ี   9  เมษายน 2563  เวลา 09.00 น. 
8. ส่ิงท่ีต้องนำมาในวันมอบตัว 
 8.1 สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)  จำนวน  2  ชุด 
 8.2 สำเนาทะเบียนบ้าน(ทร.14) ท่ีมีช่ือเด็ก ช่ือบิดา ช่ือมารดา อย่างละ 2 ชุด  
 8.3 เอกสารหลักฐานการจบช้ันอนุบาลปีท่ี 3  สำหรับผู้ท่ีสมัครเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจบช้ัน 
               ก่อนประถมศึกษา 
 8.4 สำเนาหลักฐานการจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (ปพ.1)  พร้อมฉบับจริง สำหรับผู้ท่ีสมัครเข้าเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 

เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

…………………………….. 
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี

คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  คำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 
28/2559  เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 
2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนใน



สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในคราว
ประชุม ครั้งท่ี 2/2562  เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 39 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการ
บริหารการศึกษา พ.ศ. 2550  กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเรื่อง การกระจาย
อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 
คำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 16/2560 เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  คำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเด็กมีโอกาสรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนท่ีเป็นธรรม สุจริต 
โปร่งใส ตรวจสอบได้และเสมอภาค ตามหลักธรรมภิบาล หลักการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วม   โรงเรียน
วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) จึงประกาศรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 
 

 

1. ระดับชั้นที่รับนักเรียน ได้แก่ 
              1.1 ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2      จำนวน  60  คน         
 1.2 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน  80  คน     
     1.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน  80  คน 
 

2. วันรับสมัคร 
     2.1 ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2    รับสมัครวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
     2.2 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  รับสมัครวันท่ี 6 – 10 มีนาคม 2563   เวลา 08.30 – 16.30 น. 
     2.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    รับสมัครวันท่ี 21 - 25 มีนาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

3. คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าเรียน 
     3.1 ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 เป็นเด็กท่ีเกิด พ.ศ. 2558 หรือก่อนวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 
     3.2 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นเด็กท่ีเกิด พ.ศ. 2556 หรือ จบช้ันก่อนประถมศึกษา 

    3.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นเด็กท่ีสำเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือ กำลังเรียน  
          ช้ันประถมศึกษาปี 6 ปีการศึกษา 2562 และมีความประพฤติเรียบร้อย 
4. หลักฐานการรับสมัคร 

     4.1 สำเนาทะเบียนบ้าน(ทร.14) และสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมฉบับจริง 
     4.2 หนังสือรับรองการเรียนช้ันอนุบาล สำหรับผู้ท่ีสมัครเข้าเรียนช้ัน ป. 1 ท่ีจบช้ันก่อนประถมศึกษา 
                  4.3 หนังสือรับรองผลการเรียนช้ัน ป. 6 หรือ สำเนา ปพ.1  สำหรับผู้ท่ีสมัครเข้าเรียนช้ัน ม.1 
     4.4 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

5. จำนวนที่รับสมัครเข้าเรียน 
     5.1 ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2         จำนวน  60  คน 
     5.2 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1         จำนวน  80  คน 
     5.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1         จำนวน  80  คน 
 6. การรับสมัคร  



     6.1 ผู้ปกครองเด็กเป็นผู้ยื่นใบสมัคร 
     6.2 ยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีรับสมัครของโรงเรียน ตามวัน เวลา ท่ีโรงเรียนกำหนดในข้อ 2 

7. การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน  รับนักเรียนทุกคนท่ีมาสมัครเข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถ  
   (กรณีสมัครเกินจำนวนท่ี เปิดรับให้ใช้วิธีการจับฉลาก) 
8. วันมอบตัว  

     8.1 ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2  มอบตัวพร้อมสมัครเข้าเรียน     
     8.2 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1   มอบตัวพร้อมสมัครเข้าเรียน   
     8.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  วันท่ี   9  เมษายน 2563   เวลา 09.00 น. 

9. สิ่งที่ต้องนำมาในวันมอบตัว 
     9.1 สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)  จำนวน  2  ชุด 
     9.2 สำเนาทะเบียนบ้าน(ทร.14) ท่ีมีช่ือเด็ก ช่ือบิดา ช่ือมารดา อย่างละ 2 ชุด  
     9.3 เอกสารหลักฐานการจบช้ันอนุบาล  สำหรับผู้ท่ีสมัครเข้าเรียนช้ัน ป.1 ท่ีจบช้ันก่อนประถมศึกษา 
     9.4 สำเนาหลักฐานการจบช้ัน ป. 6 (ปพ.1) พร้อมฉบับจริง สำหรับผู้ท่ีสมัครเข้าเรียนช้ัน  ม.1 
 10. การส่งเด็กเข้าเรียน ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมาโรงเรียนในวนัแรกของวนัเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 
2563 

            จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
                          ประกาศ ณ วันท่ี  15  มกราคม พ.ศ. 2563 
             
      
       ( นางวณิชชา  เด่ียววาณิชย์) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  


