
                               

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

………………………………………………………….. 
 ด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี ่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึง
กำหนดรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ดังนี้ 

๑. จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร 
๑.๑ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒  รับจำนวน ๙๐ คน (๓ ห้อง) 
๑.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รับจำนวน ๑๒๐ คน (๓ ห้อง) 
๑.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รับจำนวน ๘๐ คน (๒ ห้อง) 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๒.๑ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒   
        เด็กชาย,เด็กหญิง ทีม่ีอายุ ๔-๕ ปี เกิดตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - ๑๖ พฤษถาคม ๒๕๖๑ 
 ๒.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
        เด็กชาย,เด็กหญิง ทีม่ีอายุย่างเข้าปีท่ี ๗ เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
 ๒.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
        นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
 
๓. วิธีการ 
 ๓.๑ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
       รับนักเรียนตามเกณฑ์อายุที่กำหนด ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนก่อนทั้งหมด โดยไม่
มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มจึงรับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่ยริการได้ตามจำนวนที่ยังขาด
อยู่ และถ้าหากมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หรืออยู่นอกเขตพื้นที่บริการ สมัครเกินจำนวนที่รับได้ ใช้วิธีจับ
ฉลากและสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
 ๓.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
       รับนักเรียนตามเกณฑ์อายุที่กำหนด (อายุย่างเข้าปีที่ ๗) หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา ที่อยู่
ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนก่อนไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มรับ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการได้ตามจำนวนที่ขาดอยู่  และถ้าหากมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หรือที่อยู่นอก
เขตพ้ืนที่บริการ สมัครเกินจำนวนที่รับได้ ใช้วิธีจับฉลาก 
  



๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
       ๑) รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  นักเรียน
ที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) นักเรียนที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่บริการของโรงเรียนและนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการโรงเรียน 
       ๒) กรณีท่ีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ ใช้วิธีสอบคัดเลือก โดยคัดเลือกจากคะแนน ๓ วิชาหลัก คือ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
 
๔) วัน เวลา และสถานที่ การรับนักเรียน 
 ๔.๑ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
 รับสมัคร   วันที่ ๑๒-๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  
     ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  ห้องประชุมไทยรัฐ ๒  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
 จับฉลาก/สอบคัดเลือก วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
     ณ  ห้องประชุมไทยรัฐ ๒  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่  ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
     ณ  ห้องประชุมไทยรัฐ ๒  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
   มอบตัว   วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
     ณ  ห้องประชุมไทยรัฐ ๒  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
  ๔.๒ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
 รับสมัคร   วันที่ ๒๓ - ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  
     ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  ห้องประชุมไทยรัฐ ๒  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
 จับฉลาก/สอบคัดเลือก วันที่ ๕ มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
     ณ  ห้องประชุมไทยรัฐ ๒  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่  ๕ มีนาคม  ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
     ณ  ห้องประชุมไทยรัฐ ๒  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
   มอบตัว   วันที่  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
     ณ  ห้องประชุมไทยรัฐ ๒  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
 ๔.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 รับสมัคร   วันที่ ๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  
     ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  ห้องประชุมไทยรัฐ ๒  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
 จับฉลาก/สอบคัดเลือก วันที่ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
     ณ  ห้องประชุมไทยรัฐ ๒  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่  ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
     ณ  ห้องประชุมไทยรัฐ ๒  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
   มอบตัว   วันที่  ๒ เมษายน ๒๕๖๕   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
     ณ  ห้องประชุมไทยรัฐ ๒  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
 



๕.  หลักฐานการสมัคร 
 ๕.๑ ใบสมัครจำนวน ๑ ชุดรบัได้ท่ีห้องประชุมไทยรัฐ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
 ๕.๒ สูติบัตร (ฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ) 
 ๕.๓ บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน  (ฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ) 
 ๕.๔ ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และชื่อนักเรียน  (ฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ) 
 ๕.๕ บัตรประจำตัวประชาชนบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ) 

๕.๖ หลักฐานการจบการศึกษาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือใบรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนที่  
 กำลังศึกษาอยู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 ๕.๗ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วหรือ ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน) 
 ๕.๘ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล บิดา มารดาหรือนักเรียน (ฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ) 
 ๕.๙ ให้นำนักเรียนมาในวันสมัคร (แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน) 
 
๖. สถานที่ติดต่อ 
 ติดต่อขอทราบรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ 
(วัดโพธิ์ทองบน) โทร. ๐๒-๕๘๓๙๑๒๗ เวลา ๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ในเวลาราชการ 
 
  ประกาศ ณ วันที่    ๑๙   มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
     
 
 
      (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 


