
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 
เร่ือง การรับนกัเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 

********************* 
  เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
อย่างมี คุณภาพโดยไม่ เก็บค่าใช้ จ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ   
พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่ ง พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ 2542  
และท่ีแก้ ไขเพิ่ มเติม มาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่ งพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 16/2560 เรื่องการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ค าส่ังหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ท่ี  19/2560  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเพื่ อเด็ กมี โอกาสรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ผ่านกระบวนการรับนักเรียนท่ีเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล 
หลักการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จึงประกาศรับนักเรียนเข้าเรียน  
ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 

1. ระดับชั้นที่รับนักเรียน ได้แก่ 
     1.1 ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2  
               1.2 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
  2. จ านวนนักเรียนที่รับ 
      2.1  ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2   จ านวน  12  ห้อง   325  คน 
                      โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                      2.1.1  รับนักเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการ และนักเรียนท่ัวไป   จ านวน  313  คน 
                      2.1.2  รับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ   จ านวน  ๑2  คน    ได้แก่ 
                                1)  บุตรข้าราชการ และบุคลากรในโรงเรียน   จ านวน  2  คน 
                                2)  นักเรียนท่ีอยู่ในความดูแลของผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน   จ านวน  10  คน 
               2.2  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1   จ านวน  14  ห้อง  470  คน 



                      โดยมีรายละเอียดดังนี้          
                      2.2.1  รับนักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันก่อนประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย                
                                จ านวน  353  คน 
                      2.2.2  รับนักเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการ และนักเรียนท่ัวไป   จ านวน  97  คน 
                      2.2.3  รับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ   จ านวน  20  คน    ได้แก่ 
                                1)  บุตรข้าราชการ และบุคลากรในโรงเรียน   จ านวน  5  คน 
                                2)  นักเรียนท่ีอยู่ในความดูแลของบุคคล องค์กร ผู้มีอุปการคุณ และท าคุณประโยชน์     
ต่อโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง   จ านวน  15  คน 

3. ค่าบ ารุงการศึกษา 
    3.1 ระดับชั้นอนบุาลปีที่ 2            
 - โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปกติ)             1,500  บาท 
 - โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือสู่สากล (JCEP)          8,500  บาท

     3.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
                     - โครงการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษสู่ยุค Thailand 4.0 (หลักสูตรปกติ)     1,000  บาท 

       - โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
            (English Program : EP)              17,200  บาท 

                     - โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือสู่สากล 
                       (Junior 21st Century English Program : JCEP)             8,500  บาท 
                     - โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือสู่สากล 
  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
                      (Science and Mathematics English : SME)                        8,500  บาท 
                     - โครงการห้องเรียนสามภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) 
                      (Three Language T.E.Ch.  Program : T.E.Ch.                      22,500  บาท   

4. ช่วงเวลาการรับนักเรียน 
               ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรบัสมัครนักเรียน วันส้ินสุด คือ วันมอบตัวนักเรียน 
ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของการรับนักเรียนแต่ละประเภท ดังนี้ 

ระดับชั้น รับสมัคร 
๐๘.๓๐น. -๑๖.30น. 

จับฉลาก 
๐๙.๐๐ น. 

คัดเลือก 
๐9.0๐ น. 

ประกาศผล 
๐๙.๐๐ น. 

รายงานตัว
๐๙.๐๐ น. -  
๑6.3๐ น. 

มอบตัว 
ตามก าหนดเวลานัดหมาย 

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

4 – ๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕66 
(อาคารโดมวิทยศึกษา) 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

- 

 
12 

กุมภาพันธ ์
๒๕66 

 
15 กุมภาพันธ์ 2566 

 

18 กุมภาพันธ์ 2566 
 

อนบุาล 2 -JCEP 
อาคารไพศาล ี

ป.1 -EP/JCEP/T.E.Ch./SME 

โดมวิทยศกึษา 

ชั้นอนุบาล 2 –ปกติ 

12 - 16 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

19 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖6 
- 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 

โดมวิทยศกึษา 

ป.๑ ( ปกติ ) 
21 - 25 

กุมภาพันธ ์๒๕๖6 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

5 มีนาคม 
๒๕๖6 

- 5 มีนาคม ๒๕๖6 11 มีนาคม ๒๕๖6 
โดมวิทยศกึษา 



5. คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าเรียน 
    5.1 ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 เป็นเด็กท่ีเกิด  ๑7  พฤษภาคม  ๒๕61  - ๑6  พฤษภาคม  ๒๕62   
    5.2 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นเด็กท่ีเกิด พ.ศ. ๒๕๕9 หรือจบการศึกษาช้ันก่อนประถมศึกษา

ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน 
               5.3 อยู่ในเขตพื้นท่ีบริการ  (นักเรียนท่ีมีทะเบียนบ้านอยู่ใน หมู่ท่ี 1 - 6 ต.กุฎโง้ง , หมู่ท่ี 2,3,6             
ต.นามะตูม โดยต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุคลใดบุคคลหนึ่ง ท่ีเป็นเจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้าน
อย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2566  หากไม่สามารถเป็นเจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้านได้ อนุโลม 
ให้นักเรียนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน โดยอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย 
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีหลักฐานการอยู่อาศัยต้ังแต่นักเรียนเกิด ให้สิทธิ์เสมือนเป็นนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 

    ๕.๔ เด็กนอกเขตพื้นท่ีบริการ จับฉลากเข้าเรียนตามจ านวนท่ียังว่าง) 
               5.๕  นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
                      5.๕.1 รับนักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการ และบุคลากรในโรงเรียน ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายของข้าราชการ และบุคลากรท่ีมีสัญญาจ้างงานกับโรงเรียนอย่างน้อย 1 ปี 
                      5.๕.2 นักเรียนท่ีอยู่ในความดูแลของ บุคคล องค์กร ผู้มีอุปการคุณและผู้ท่ีท าคุณประโยชน์ 
ต่อโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  
                                1)  เป็นนักเรียนท่ีประสงค์เรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษเท่านั้น 
                                2)  มีรายช่ือท่ีประกาศผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 

6. หลักฐานการรับสมัคร 
    6.1 เด็กท่ีเข้าเรียน  ๑. ส าเนาสูติบัตร  ๒. ส าเนาทะเบยีนบ้าน พร้อมฉบับจริง  
          ๓. หลักฐานแสดงหมู่โลหิต เช่น สมุดบันทึกสุขภาพ ผลการตรวจกรุ๊ปเลือดจากโรงพยาบาล  
หรือห้องปฏบิัติการทางการแพทยเ์อกชนท่ีได้รับการรับรอง 
    6.2 บิดา-มารดา 1. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือฉบับจริง  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
          3. ส าเนาทะเบียนสมรส ( ถ้ามี )  
    6.3 ผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา)  1. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือฉบับจริง 
          2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                              
7. การรับสมัคร 
    7.1 ผู้ปกครองเด็กเป็นผู้ยื่นใบสมัคร  
    7.2 ยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าท่ี ท่ีรับสมัครของโรงเรียน ตามวัน เวลา ท่ีโรงเรียนก าหนดในข้อ 4 
8. สถานที่รับสมัคร 
    บริเวณโดมวิทยศึกษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 
9. การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน  
    9.1 นักเรียนห้องเรียนปกติ รับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการก่อนหากยังไม่เต็มตามแผนการรับนักเรียน  

จึงรับนักเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการ กรณีสมัครเกินจ านวนท่ีเปดดรับ ใช้วิธีการจับฉลาก  
    9.2 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP , JCEP , T.E.Ch. , SME  ใช้วิธีสัมภาษณ์ 

 10. การส่งเด็กเข้าเรียน ให้นักเรียนมาโรงเรียนในวันแรกของวนัเปดดภาคเรียน ปกีารศึกษา 2566 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. 2566 
 
 

( นางสาวส าอางค์  สุดสอาด )  
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 


