
 

 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1) ประถมศึกษาปีท่ี 1  
และมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2566 

 
  ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน               
ปีการศึกษา 2566  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์              
และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงกำหนดให้มีการรับนักเรียน                
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  สังกัดเทศบาลนครแม่สอด  จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 

1. แผนการรับนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์มีแผนการรับนักเรียน ดังนี้ 
    - ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๑ ห้องเรียนปกติ)     จำนวน  90 คน  
    - ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๑ ห้องภาษาอังกฤษ)  จำนวน  ๓0 คน 
    - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนปกติ       จำนวน  160 คน   
    - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ห้องเรียนปกติ        จำนวน  ๑๒๐ คน 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1. ก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 
     - อายุ ๓ - ๔ ปี (เกิดระหว่างวันท่ี 1๖ พฤษภาคม 25๖๒ - ๑๕ พฤษภาคม 25๖๓) 
 2. ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องเรียนปกติ) 
     - อายุย่างเข้าปีท่ี 7 (เกิดระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2559 - 15 พฤษภาคม 2560) 
 3. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
     - นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิม) 
3. การประเมินความพร้อมและความรู้พื้นฐาน 
     - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนปกติ ทำการสอบวัดความรู้พื้นฐาน 5 รายวิชา ประกอบด้วย ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ วันท่ี  26 มีนาคม 2566               
ประกาศผลสอบวันท่ี 30 มีนาคม 2566 รายงานตัว วันท่ี 1 เมษายน 2566 
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4.กำหนดการรับสมัครนักเรียน  
 4.1  ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1) 
            - รับสมัครวันท่ี ๒๖ – 29 ธันวาคม 256๕ (เว้นหยุดราชการ) ณ ใต้ถุนอาคารปาริชาติ                                     

         เวลา ๑๒.3๐ - ๑๕.๐๐ น. 
 4.2  ประถมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องเรียนปกติ) 
        1) รับใบสมัครวันท่ี 13-17 กุมภาพันธ์ 2566  ได้ ณ บริเวณหน้าห้องพยาบาล (อาคารปาริชาติ) 
        2) ยื่นใบสมัครวันท่ี 20-24 กุมภาพันธ์ 2566  ณ บริเวณหน้าห้องพยาบาล (อาคารปาริชาติ)                   

            เวลา 08.30 – 15.30 น. 
        ๓) รายงานตัวและวัดขนาดชุดพละของนักเรียน (กรุณานำนักเรียนมาวัดขนาดด้วยตนเอง)                        

  วันท่ี 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณใต้ถุนอาคารลีลาวดี                     
  และปาริชาติ 

 4.3 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องเรียนปกติ) 
        1) เริ่มรับสมัครต้ังแต่รับสมัคร วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ – ๒3 มีนาคม 2566                               

  (เว้นวันหยุดราชการ) ขอรับใบสมัครได้ท่ีห้องวิชาการโรงเรียน   
       2) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับการประเมินความรู้พื้นฐาน วันท่ี ๒4 มีนาคม  2566                                       

  ณ อาคารพุทธรักษา (หน้าห้องวิชาการ) 
       3) ประเมินความรู้พื้นฐาน วันท่ี ๒6 มีนาคม 2566 เวลา 0๘.๓0 – 1๕.00 น.                                            

           ณ  อาคารปาริชาติ 
       4) ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้พื้นฐาน วันท่ี 30 มีนาคม 2566 
       5) รายงานตัวและวัดขนาดชุดพละของนักเรียน (กรุณานำนักเรียนมาวัดขนาดด้วยตนเอง)                  

           วันท่ี ๑ เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร อเนกประสงค์ ๑ 
       6) ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 วันท่ี ๑2 พฤษภาคม 2566                      

  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดไพรสณฑ์ 
5. หลักฐานการรับสมัคร 
       1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน  จำนวน 2  ชุด 
       2. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 2  ชุด 
       3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 2  ชุด 
       4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา  จำนวน 2  ชุด 
       5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 2  ชุด 
       6. หลักฐานการเรียนช้ันปฐมวัย/ใบรับรองการศึกษาอนุบาล 3                                            

  จำนวน 1 ฉบับ (ตัวจริง) 
6. เปิดภาคเรียนในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2566  

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  23  มกราคม  พ.ศ. 2566 

 
 

(นายสุเทพ  วันฟั่น) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 


