
 
ประกาศโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ปีการศึกษา 2564 
…………………………….. 

เพ่ือให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม เสมอภาค  
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมมาภิบาล โดยยึดหลักด าเนินการแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาสที่เป็นธรรม บริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ที่รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสอง
ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
28/2559  เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-
2579 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา และมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในคราว
ประชุม ครั้งที่ 10/2563  วันที่ 16 ตุลาคม 2563 
 อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา 39 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภท
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 มาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ 3 แห่ง 
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารการศึกษา  พ.ศ. 2550 ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  มติคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 และนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) จึงประกาศรับนักเรียนเข้าเรียน ปี
การศึกษา 2564  ดังนี้ 
 

1. ระดับชั้นที่รับนักเรียน ได้แก่ 
              1.1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2         จ านวน    60  คน         
 1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  120  คน     
     1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    จ านวน    80  คน 

 



2. วันรับสมัคร 
     2.1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 รับสมัครวันที่ 20 - 24 มนีาคม 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
     2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 16 – 20 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
     2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รับสมัครวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

3. คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าเรียน 
     3.1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 - 17 พฤษภาคม 2560 
     3.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเด็กท่ีเกิด พ.ศ. 2557 หรือ จบชั้นก่อนประถมศึกษา 

    3.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเด็กท่ีส าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ก าลังเรียน  
          ชั้นประถมศึกษาปี 6 ปีการศึกษา 2563 และมีความประพฤติเรียบร้อย 

4. หลักฐานการรับสมัคร 
     4.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน(ทร.14) และส าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมฉบับจริง 
     4.2 หนังสือรับรองการเรียนชั้นอนุบาล ส าหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนชั้น ป. 1 ที่จบชั้นก่อนประถมศึกษา 
              4.3 หนังสือรับรองผลการเรียนชั้น ป. 6 หรือ ส าเนา ปพ.1  ส าหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 
     4.4 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

5. จ านวนที่รับสมัครเข้าเรียน 
     5.1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2         จ านวน    60  คน 
     5.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      จ านวน  120  คน 
     5.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        จ านวน    80  คน 
           กรณีมีความจ าเป็นให้เพ่ิมได้อีกห้องละไม่เกิน 4 คน (ร้อยละ10) 
 6. การรับสมัคร  
     6.1 ผู้ปกครองเด็กเป็นผู้ยื่นใบสมัคร 
     6.2 ยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครของโรงเรียน ตามวัน เวลา ที่โรงเรียนก าหนดในข้อ 2 

7. การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน  รับนักเรียนทุกคนที่มาสมัครเข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถ  
8. วันมอบตัว  

     8.1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  มอบตัวพร้อมสมัครเข้าเรียน     
     8.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มอบตัวพร้อมสมัครเข้าเรียน   
     8.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันที่ 8  พฤษภาคม 2564   เวลา 09.00 น. 

9. สิ่งท่ีต้องน ามาในวันมอบตัว 
     9.1 ส าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ของเด็ก จ านวน  2  ชุด 
     9.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน(ทร.14) ของเด็ก บิดา มารดา (และผู้ปกครอง)  อย่างละ 2 ชุด  
     9.3 เอกสารหลักฐานการจบชั้นอนุบาล  ส าหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนชั้น ป.1 ที่จบชั้นก่อนประถมศึกษา 
     9.4 ส าเนาหลักฐานการจบชั้น ป. 6 (ปพ.1) พร้อมฉบับจริง ส าหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนชั้น  ม.1 
 10. การส่งเด็กเข้าเรียน ให้ผู้ปกครองน านักเรียนมาโรงเรียนในวันแรกของวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 
2564 

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                          ประกาศ ณ วันที่  17  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
             
   
       ( นางวณิชชา  เดี่ยววาณิชย์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 


