
 

 
ประกาศโรงเรยีนวดัทา่ไทร(ดติถานเุคราะห์) 

เรือ่ง  การรบัสมคัรนกัเรียนเขา้เรยีนชัน้อนบุาลปีที ่2 ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่1 และชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1  
ปีการศกึษา 2566 
…………………………….. 

เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
เป็นธรรม เสมอภาค  โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการดำเนินการรับนักเรียนอย่าง
ปลอดภัย การมีส่วนร่วม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการสื่อสารสร้างการรับรู้
อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54      
ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม คำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559  เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการ
ทุจร ิตในการเร ียกร ับทร ัพย ์ส ินหร ือประโยชน์ตอบแทนเพื ่อโอกาสในการเข ้าเร ียนในสถานศึกษา  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 และมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2565  
วันที่ 5 กันยายน 2565 
 อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 39 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2546 มาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2550 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) จึงประกาศรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566  ดังนี้ 
 

1. ระดบัชัน้ทีร่ับนกัเรยีน ไดแ้ก่ 
              1.1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2         จำนวน    60  คน         
 1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  120  คน     
     1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    จำนวน    80  คน 

 
 



2. วนัรบัสมัคร 
 ๒.1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  รับสมัครวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 ๒.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 ๒.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   รับสมัครวันที่ 11-15 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

3. คุณสมบัตขิองนักเรยีนทีเ่ขา้เรยีน 
     3.1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - 16 พฤษภาคม 2562 
     3.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเด็กท่ีเกิด พ.ศ. 2560 หรือ จบชั้นก่อนประถมศึกษา 

    3.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเด็กท่ีสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ กำลังเรียน  
          ชั้นประถมศึกษาปี 6 ปีการศึกษา 2565 และมีความประพฤติเรียบร้อย 

4. หลกัฐานการรบัสมัคร 
     4.1 สำเนาทะเบียนบ้าน(ทร.14) และสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมฉบับจริง 
     4.2 หนังสือรับรองการเรียนชั้นอนุบาล สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนชั้น ป. 1 ที่จบชั้นก่อนประถมศึกษา 
              4.3 หนังสือรับรองผลการเรียนชั้น ป. 6 หรือ สำเนา ปพ.1  สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 
     4.4 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

5. จำนวนทีร่บัสมัครเขา้เรยีน 
     5.1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2         จำนวน    60  คน 
     5.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      จำนวน  120  คน 
     5.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        จำนวน    80  คน 
           หมายเหต ุโดยไม่ให้เพ่ิมนักเรียนต่อห้อง 
 6. การรบัสมัคร  
     6.1 ผู้ปกครองเด็กเป็นผู้ยื่นใบสมัคร 
     6.2 ยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครของโรงเรียน ตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกำหนดในข้อ 2 

7. การคดัเลอืกนักเรยีนเขา้เรยีน  รับนักเรียนทุกคนที่มาสมัครเข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถ  
8. วนัมอบตวั  

     ๘.1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  มอบตัว 26 กุมภาพันธ์ 2566   
     ๘.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มอบตัว 11 มีนาคม 2566          
     ๘.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันที่  1 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. 

9. สิง่ที่ตอ้งนำมาในวนัมอบตวั 
     9.1 สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ของเด็ก จำนวน  2  ชุด 
     9.2 สำเนาทะเบียนบ้าน(ทร.14) ของเด็ก บิดา มารดา (และผู้ปกครอง)  อย่างละ 2 ชุด  
     9.3 เอกสารหลักฐานการจบชั้นอนุบาล  สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนชั้น ป.1 ที่จบชั้นก่อนประถมศึกษา 
     9.4 สำเนาหลักฐานการจบชั้น ป. 6 (ปพ.1) พร้อมฉบับจริง สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนชั้น  ม.1 
 10. การสง่เดก็เขา้เรยีน ใหผู้้ปกครองนำนักเรียนมาโรงเรยีนในวันแรกของวันเปิดภาคเรียน ปกีารศึกษา 2566 
 

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                          ประกาศ ณ วันที่  25  มกราคม พ.ศ. 2566 
             
   
       ( นางวณิชชา  เดี่ยววาณิชย์) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 


