
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564 

********************* 
  เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่ เก็บค่าใช้จ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอ าณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ   
พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในคราวประชุม ครั้งที่  2/2562 เมื่อวันที่              
8 กุมภาพันธ์ 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา 39 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และ      
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเรื่องการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 เรื่องการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือเด็กมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่   
เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอ านาจและการมี    
ส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จึงประกาศรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. ระดับชั้นที่รับนักเรียน ได้แก ่
     1.1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  
               1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

2. ช่วงเวลาการรับนักเรียน 
               ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน วันสิ้นสุด คือ วันมอบตัวนักเรียน 
ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของการรับนักเรียนแต่ละประเภท ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ระดับชั้น 

 
รับสมัคร 

๐๘.๓๐น. -๑๖.30น. 
จับฉลาก 
๐๙.๐๐ น. 

คัดเลือก 
๐๘.๓๐ น. 

ประกาศผล 
๐๙.๐๐ น . 

รายงานตัว
๐๙.๐๐ น. -  
๑6.3๐ น. 

มอบตัว 
ตามก าหนดเวลานัด

หมาย 
อนุบาล 2 -JCEP 
ป.1 - EP 
ป.1 - JCEP 
ป.1 -T.E.Ch 
ป.1 – SME 

6 - 10  
มีนาคม ๒๕64 

(ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) 

- 

 
11 

มีนาคม 
๒๕64 

 
12 มีนาคม 2564 

 

อนุบาล 2 -JCEP 
20 มีนาคม 2564 
ป.1 -EP/JCEP/ 
T.E.Ch./SME 

21 มีนาคม 2564 

ชั้นอนุบาล 2 –ปกติ 

20 - 24 
มีนาคม ๒๕๖4 

(ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) 

28 
มีนาคม 
๒๕๖4 

- 28 มีนาคม ๒๕๖4 4 เมษายน ๒๕๖4 

ป.๑ ( ปกต ิ) 

16 - 20  
เมษายน ๒๕๖4 

(ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) 

24 
เมษายน 
๒๕๖4 

- 24 เมษายน ๒๕๖4 
1 พฤษภาคม ๒๕

64 

  

สถานที่รับสมัคร บริเวณโดมวิทยศึกษาโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย       
3. คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าเรียน 
    3.1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 เป็นเด็กที่เกิด  ๑7  พฤษภาคม  ๒๕๕9  - ๑6  พฤษภาคม  ๒๕60   
    3.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเด็กที่เกิด พ.ศ. ๒๕๕7 - 16 พฤษภาคม 2558 หรือ  

จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา 
               3.3 อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ  (นักเรียนมีทะเบียนบ้านอยู่ใน หมู่ที่ 1-6 ต.กุฎโง้ง,ม.2,3,6 ต.นามะตูม )  
ส าหรับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการจับฉลากเข้าเรียนตามจ านวนที่ยังว่าง  

4. หลักฐานการรับสมัคร 
    4.1 เด็กที่เข้าเรียน  ๑. ส าเนาสูติบัตร  ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน  ๓. หลักฐานแสดงหมู่เลือด  
    4.2 บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง  ส าเนาทะเบียนบ้าน , บัตรประจ าตัวประชาชน , ทะเบียนสมรส 
         ( ถ้ามี ) พร้อมฉบับจริง                                                 
5. การรับสมัคร 
    5.1 ผู้ปกครองเด็กเป็นผู้ยื่นใบสมัคร พร้อมน าเด็กมาสมัครเรียนด้วย 
    5.2 ยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครของโรงเรียน ตามวัน เวลา ที่โรงเรียนก าหนดในข้อ 2 
6. การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน  
    6.1 นักเรียนห้องเรียนปกติ  กรณีสมัครเกินจ านวนที่เปิดรับ ใช้วิธีการจับฉลาก  
    6.2 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP , JCEP , T.E.Ch. , SME  ใช้วิธีสัมภาษณ์ 
 
 
 



 
 

 7. การส่งเด็กเข้าเรียน ให้ผู้ปกครองน านักเรียนมาโรงเรียนในวันแรกของวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 
2564  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
 

 
 
 
 

                   ( นางสาวส าอางค์  สุดสอาด ) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 
 


