ประกาศโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565
*********************
เพื่อให้เด็ กทุ กคนได้รับการศึ กษาเป็ นเวลา 12 ปี ตั้ งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึ กษาภาคบัง คั บ
อย่ า งมี คุ ณ ภาพโดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560
พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่ มเติม พระราชบัญ ญัติการศึกษาภาคบัง คับ
พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 คำสั่ง
หัว หน้ าคณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อ ง ให้ จัด การศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน 15 ปี โดยไม่ เก็ บ
ค่าใช้จ่าย มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับ
ทรัพ ย์สิน หรือ ประโยชน์ ตอบแทนเพื่ อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึ กษา สั งกั ดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มติ ค ณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2562 เมื่ อ วั น ที่
8 กุมภาพันธ์ 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 39 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ 2542
และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้ นฐานเรื่องการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึ กษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 เรื่องการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิ ภาคของกระทรวงศึกษาธิการเพื่ อเด็ กมี โอกาสรับการศึกษาที่ มีคุ ณภาพผ่านกระบวนการรั บ
นักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอำนาจและ
การมีส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จึงประกาศรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565 ดังนี้
1. ระดับชั้นที่รับนักเรียน ได้แก่
1.1 ระดับชัน้ อนุบาลปีที่ 2
1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. จำนวนนักเรียนที่รับ
2.1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 13 ห้อง 355 คน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 รับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นทีบ่ ริการ และนักเรียนทั่วไป จำนวน 344 คน
2.1.2 รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ จำนวน ๑๑ คน ได้แก่
1) บุตรข้าราชการ และบุคลากรในโรงเรียน จำนวน ๑ คน
2) นักเรียนที่อยู่ในความดูแลของผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน จำนวน 10 คน
2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 14 ห้อง 470 คน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
จำนวน 359 คน

2.2.2 รับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไป จำนวน ๙2 คน
2.2.3 รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 19 คน ได้แก่
1) บุตรข้าราชการ และบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 4 คน
2) นักเรียนที่อยู่ในความดูแลของบุคคล องค์กร ผู้มีอุปการคุณ และทำคุณประโยชน์
ต่อโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จำนวน 15 คน
3. ค่าบำรุงการศึกษา
3.1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
- โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปกติ)
1,500 บาท
- โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อสู่สากล (JCEP)
8,500 บาท
3.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- โครงการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษสู่ยุค Thailand 4.0 (หลักสูตรปกติ) 1,000 บาท
- โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP)
17,200 บาท
- โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อสู่สากล
(Junior 21st Century English Program : JCEP)
8,500 บาท
- โครงการห้องเรียนสามภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)
(Three Language T.E.Ch. Program : T.E.Ch.
22,500 บาท
- โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
(Science and Mathematics English : SME)
8,500 บาท
4. ช่วงเวลาการรับนักเรียน
ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน วันสิ้นสุด คือ วันมอบตัวนักเรียน
ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของการรับนักเรียนแต่ละประเภท ดังนี้
ระดับชั้น
อนุบาล 2 -JCEP
ป.1 - EP
ป.1 - JCEP
ป.1 -T.E.Ch
ป.1 – SME

รับสมัคร

จับฉลาก

คัดเลือก

๐๘.๓๐น. -๑๖.30น.

๐๙.๐๐ น.

๐๘.๓๐ น.

5-6
กุมภาพันธ์ ๒๕65
(อาคารโดมปัทมานุวัฒน์ ฝั่ง EP)

7-9
กุมภาพันธ์ ๒๕65

-

ประกาศผล รายงานตัว
๐๙.๐๐ น.

๐๙.๐๐ น. ๑6.3๐ น.

13
กุมภาพันธ์
๒๕65

17 กุมภาพันธ์ 2565

อนุบาล 2 -JCEP
18 กุมภาพันธ์ 2565
ป.1 -EP/JCEP/
T.E.Ch./SME
19 กุมภาพันธ์ 2565

-

19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5

26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5

-

5 มีนาคม ๒๕๖5

12 มีนาคม ๒๕๖5

(อาคารโดมวิทยศึกษา ฝั่งปกติ)

12 - 15
19
กุมภาพันธ์ ๒๕๖5
ชั้นอนุบาล 2 –ปกติ
กุมภาพันธ์
(ไม่เว้น
๒๕๖5
วันหยุดราชการ)
23 - 27
กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 5 มีนาคม
ป.๑ ( ปกติ )
(ไม่เว้น
๒๕๖5
วันหยุดราชการ)

มอบตัว
ตามกำหนดเวลานัด
หมาย

5. คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าเรียน
5.1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 เป็นเด็กที่เกิด ๑7 พฤษภาคม ๒๕60 - ๑6 พฤษภาคม ๒๕61
5.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเด็กที่เกิด พ.ศ. ๒๕๕8 - 16 พฤษภาคม 2559 หรือ
จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
5.3 อยู่ในเขตพื้นที่บริการ (นักเรียนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ใน หมู่ที่ 1 - 6 ต. กุฎโง้ง , ม. 2,3,6
ต.นามะตูม โดยต้องอาศัยอยูก่ ับบิดา - มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้าน มีหลักฐานที่แสดง
ความสัมพันธ์อย่างชัดเจน อย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565) สำหรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการ
จับฉลากเข้าเรียนตามจำนวนที่ยังว่าง
5.4 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
5.4.1 รับนักเรียนที่ เป็นบุตรข้าราชการ และบุคลากรในโรงเรียน ต้องเป็นบุตรโดยชอบตาม
กฎหมายของข้าราชการ และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างงานกับโรงเรียน
5.4.2 นักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ บุคคล องค์กร ผู้มีอุปการคุณและทำคุณประโยชน์ต่ อ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
1) เป็นนักเรียนที่ประสงค์เรียนในห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเท่านั้น
2) มีรายชื่อทีป่ ระกาศผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน
6. หลักฐานการรับสมัคร
6.1 เด็กที่เข้าเรียน ๑. สำเนาสูติบัตร ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๓. หลักฐานแสดงหมู่เลือด (สำเนา
ทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง)
6.2 บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง สำเนาทะเบียนบ้าน , บัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนสมรส
( ถ้ามี ) พร้อมฉบับจริง
7. การรับสมัคร
7.1 ผู้ปกครองเด็กเป็นผู้ยนื่ ใบสมัคร
7.2 ยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ ที่รับสมัครของโรงเรียน ตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกำหนดในข้อ 4
8. สถานที่รับสมัคร
บริเวณโดมวิทยศึกษาโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
(เฉพาะ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัครบริเวณโดมฝั่ง EP เนื่องจากโรงเรียนใช้พื้นที่เป็นสนาม
สอบครูผู้ช่วย)
9. การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
9.1 นักเรียนห้องเรียนปกติ รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการก่อนหากยังไม่เต็มตามแผนการรับนักเรียน
จึงรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ กรณีสมัครเกินจำนวนที่เปิดรับ ใช้วิธีการจับฉลาก
9.2 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP , JCEP , T.E.Ch. , SME ใช้วิธีสัมภาษณ์
10. การส่งเด็กเข้าเรียน ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมาโรงเรียนในวันแรกของวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา
2565
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

( นางสาวสำอางค์ สุดสอาด )
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

