
 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

เร่ือง การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตาก กลุ่มงานส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น              
และพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ ท่ี ตก.0023.3/ว1987 จากการประสานจากคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบั ติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2562 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2562  โดยให้ทุกจังหวัดยกเว้น
กรุงเทพมหานคร แต่งต้ังคณะกรรมการแต่งต้ังการรับนักเรียนระดับจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธาน
กรรมการ ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทนและส่วนราชการอื่น ๆ เป็นกรรมการ มีหน้าท่ีการรับนักเรียนภายใน
จังหวัดให้เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล 
รวมท้ังก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กในจังหวัดท่ีอยู่ในระดับช้ันการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้าเรียนตามความ
เหมาะสม ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องป้องกันและแก้ปัญหา
เรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ภายในจังหวัดให้ได้ข้อยุติ เพื่อให้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
ดังกล่าวข้างต้นในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ได้ก าหนดการรับสมัครนักเรียนก่อนประถมศึกษา ช้ันอนุบาล 1  
(ห้องเรียนปกติ) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องเรียนปกติ) และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
(ห้องเรียนปกติ)  โดยก าหนดระเบียบการรับสมัครนักเรียน ดังนี้ 

1. แผนการรับนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์มีแผนการรับนักเรียน ดังนี้ 
- ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1) ห้องเรียนปกติ    จ านวน  ๑๒๐ คน  
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 ห้องเรียนปกติ     จ านวน  160 คน   
- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ห้องเรียนปกติ      จ านวน  ๑๒๐ คน 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1  ก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 
- อายุ ๓ - ๔ ปี (เกิดระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2559- 31 ธันวาคม 2559) 

2.2  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องเรียนปกติ) 
- อายุย่างเข้าปีท่ี  7  (เกิดในปี  พ.ศ.2556) 

2.3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
- นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  (มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิม) 

3. การประเมินความพร้อมและความรู้พื้นฐาน 
3.1  ประเมินความพร้อมก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1  ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา  
      วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ – 3๐  เมษายน  2563  (เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารอนุบาล  
      ห้องเรียนอนุบาล 1/1  (กรุณาน านักเรียนมาด้วย) 
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3.2 ประเมนิความรู้พื้นฐานระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องเรียนปกติ)  ในด้านคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เพื่อจัดแบ่งกลุ่มห้องเรียน  ในวันท่ี  1 พฤษภาคม  2563               
เวลา  09.00 น.– 12.00 น.  ณ ห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/1  อาคารกรรณิการ์   

3.3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนปกติ  ท าการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ๕ รายวิชา ดังนี้ 
      ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ 

วันท่ี ๒๘ มีนาคม 2563  ประกาศผลสอบ วันท่ี  31  มีนาคม  2563  รายงานตัว วันท่ี 1 
เมษายน 2563  

4. ก าหนดการรับสมัครนักเรียน 
4.1 ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1) 

4.1.1 รับสมัคร  วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ – 3๐  เมษายน  2563  (เว้นวันหยุดราชการ)           
ณ อาคารอนุบาล ห้องเรียนอนุบาล 1/1   

4.1.2 รายงานตัวและวัดขนาดชุดพละของนักเรียน  (กรุณาน านักเรียนมาวัดขนาดด้วยตนเอง)             
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  เวลา  09.00 น. – 12.00 น.  ณ ห้องเรียนช้ันอนุบาล 

4.2 ประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) 
4.2.1 รับสมัคร  วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ – 28  เมษายน  2563  (เว้นวันหยุดราชการ)        

ขอรับใบสมัครได้ ณ บริเวณหน้าห้องพยาบาล (อาคารปาริชาติ) 
4.2.2 ยื่นใบสมัคร ไม่เกินวันท่ี 29 เมษายน 2563 ณ บริเวณหน้าห้องพยาบาล (อาคารปาริชาติ) 

เวลา 08.30 น. - 15.30 น. 
4.2.3 ประกาศรายช่ือนักเรียนรับการประเมินความรู้พื้นฐาน  วันท่ี  30 เมษายน 2563   

ณ  บริเวณด้านห้องประชุมโรงเรียน  (อาคารกรรณิการ์) 
4.2.4 ประเมินความรู้พื้นฐานเพื่อด าเนินการจัดแบ่งกลุ่มห้องเรียน  วันท่ี  1 พฤษภาคม  2563  

เวลา  09.00 น. – 12.00 น.  ณ  ห้องเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1/1                  
(อาคารกรรณิการ์) 

4.2.5 ประกาศรายช่ือการจัดแบ่งกลุ่มห้องเรียน  วันท่ี 4  พฤษภาคม  2563   
4.2.6    รายงานตัวและวัดขนาดชุดพละของนักเรียน  (กรุณาน านักเรียนมาวัดขนาดด้วยตนเอง)               

วันท่ี  12  พฤษภาคม  2563  เวลา  09.00 น. – 12.00 น.  ณ บริเวณใต้ถนุ
อาคารลีลาวดีและปาริชาติ 

4.3  มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) 
  4.3.1  รับสมัคร วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ – ๒๕  มีนาคม  2563 (เว้นวันหยุดราชการ) ขอรับใบสมัครได้  

       ท่ีห้องวิชาการโรงเรียน   
 4.3.2  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับการประเมินความรู้พื้นฐาน  วันท่ี  ๒๗  มีนาคม  2563 
           ณ  อาคารพุทธรักษา (หน้าห้องวิชาการ) 

4.3.3  ประเมินความรู้พื้นฐาน  วันท่ี  ๒๘  มีนาคม  2563  เวลา  0๘.๓0 น. – 1๕.00 น.                    
ณ  อาคารปาริชาติ 

4.3.3 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้พื้นฐาน  วันท่ี  ๓๑  มีนาคม  2563   
4.3.4 รายงานตัวและวัดขนาดชุดพละของนักเรียน  (กรุณาน านักเรียนมาวัดขนาดด้วยตนเอง) 

วันท่ี  ๑  เมษายน 2563 เวลา  09.00 น. – 12.00  น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑ 
4.3.5 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 วันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  2563   

เวลา  09.00 น. – 12.00 น.  ณ  ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 
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5. หลักฐานการรับสมัคร 
1. ส าเนาสูติบัตรนักเรียน     2  ชุด 
2. ส าเนาบัตรประชาชนนักเรียน     2  ชุด 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน     2  ชุด 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา     2  ชุด 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา     2  ชุด 
6. หลักฐานการเรียนช้ันปฐมวัย / ใบรับรองการศึกษาอนุบาล 3 จ านวน 1  ฉบับ (ตัวจริง) 

6. รายการค่าใช้จ่าย  ปีการศึกษา 2563 
     รายการค่าใช้จ่ายตามมติการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันเสาร์ ท่ี 14 ธันวาคม 2562 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบประกาศ) 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   21   มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

(นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล) 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา  


