
 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
เร่ือง  นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนกัเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

---------------------------------- 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 
เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาท่ีมีคุณภาพผ่านกระบวนการรับนักเรียนท่ีเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และส่ือสารรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้อง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ท่ีรัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบปีการศึกษาภาคบังคับ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติมมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับ     
และประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 มาตรา 10 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา      
ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

 ระดับก่อนประถมศึกษา 
  1. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านภาษา ระดับช้ันอนุบาล 2 ห้องละ 25 คน 
  2. หลักสูตรบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับช้ันอนุบาล 3 ห้องละ 25 คน 
  3. หลักสูตรห้องเรียนปกติแบบเข้ม ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับช้ันอนุบาล 2 ห้องละ 25 คน 
  4. หลักสูตรห้องเรียนปกติ ระดับช้ันอนุบาล 1 – 3 ห้องละ 30 คน 

 ระดับประถมศึกษา 
  1. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านภาษา (Linguistic Intelligence Program : LIP) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ห้องละ 30 คน 
  2. ห้องเรียนหลักสูตรปกติแบบเข้ม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1 ห้องเรียน  จ านวน 40 คน 
  3. ห้องเรียนหลักสูตรปกติแบบเข้มด้านภาษาไทย 1 ห้องเรียน  จ านวน 40 คน 
  4. ห้องเรียนหลักสูตร English Bilingaul Education (EBE) 1 ห้องเรียน  จ านวน 40 คน 
  5. ห้องเรียนหลักสูตรปกติ 3 ห้องเรียนห้องละ 40 คน รวมจ านวน 120 คน 

แนวทางการรับนักเรียน 
 ระดับก่อนประถมศึกษา  รับเด็กในเขตพื้นท่ีคือ หมู่ 9 ต าบลปากแคว และ ต าบลธานี ท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน
ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีเจ้าบ้านเป็นบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ท่ีสืบสันดานกันเท่านั้น และต้องมีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ 
คือเด็กท่ีเกิด 17 พฤษภาคม 2562 – 16 พฤษภาคม 2563 เข้าเรียนในระดับอนุบาล 1 และเด็กท่ีมีอายุ 4 ปีบริบูรณ์ 
คือ เด็กท่ีเกิด 17 พฤษภาคม 2561 – 16 พฤษภาคม 2562 ยกเว้นนักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียนในห้องพิเศษ   
ต้องด าเนินการตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2559 ใช้วิธีการคัดกรอง 
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 ระดับชั้นประถมศึกษา  รับเด็กในเขตพื้น ท่ีบริการ รับเด็กในเขตพื้นท่ีคือ หมู่  9 ต าบลปากแคว         
และต าบลธานี ท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีเจ้าบ้านเป็นบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ท่ีสืบสันดาน 
และนักเรียนท่ีเล่ือนช้ันจากอนุบาล 3 ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย หรือต้องมีอายุย่างเข้าปีท่ี 7 คือเด็กท่ีเกิดปี 
2559 – 16 พฤษภาคม 2560 ยกเว้นนักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษต้องด าเนินการตามแนวทางการ
เปิดห้องเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2565 

 กรณีมีนักเรียนสมัครเข้าเรียนเกินจ านวนท่ีโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จัดท าแผนการรับนักเรียนเสนอไปยัง
ส านักงานเขตพื้นท่ี โรงเรียนจะด าเนินการดังนี้ 
 1. กรณีมีนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการมาสมัครเข้าเรียนเกินจ านวนท่ีจัดท าแผนไว้ ใช้วิธีจับฉลากเพื่อเข้า
เรียนตามจ านวนตามแผนการรับนักเรียน 
 2. กรณีมีนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการมาสมัครเข้าเรียนน้อยกว่าท่ีโรงเรียนจัดท าแผนการรับนักเรียนไว้ ใช้
วิธีจับฉลากเพื่อเข้าเรียนจากนักเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการ 

 ในกรณีท่ีมีนักเรียนในพื้นท่ีบริการ/นอกเขตพื้นท่ีบริการจับฉลากไม่ได้ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยจะส่งรายช่ือ
นักเรียนไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เพื่อหาโรงเรียนให้ได้เรียน ท้ังนี้ต้องเป็นไป
ตามความสมัครใจของผู้ปกครองนักเรียน 
การรับสมัครเงื่อนไขพิเศษของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในโ รงเรียน     
และมีบุตรท่ีอยู่ในวัยเรียนท้ังในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา จ านวน 4 คน โดยแบ่งเป็น 
 1. ระดับช้ันอนุบาล 1    จ านวน 4 คน 

 ยกเว้น การเข้าเรียนห้องเรียนหลักสูตรห้องพิเศษต้องด าเนินการตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2566 เท่านั้น ดังนั้น จ านวนนักเรียนท่ีโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยสามารถรับได้ ดังนี้ 
 

ตารางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 

ชั้น 
จ านวน

ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จ านวนที่รับเต็ม
ตามเกณฑ์ของ 

สพฐ. คน 

จ านวนนักเรียนที่มีเง่ือนไข รับได้ 
(คน) บุตรบุคลากร

ภายใน 
เลื่อนชั้น รวม 

อนุบาล 1 1 30 4  4 26 
อนุบาล 2 6 175 - 30 30 145 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 7 270 - 173 173 97 
รวม 14 475 4 203 207 268 

 
ก าหนดการรับสมัคร ตามปฏิทินการรับนักเรียนตามนโยบาย ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 
 1. ระดับก่อนประถมศึกษา รับจ านวน 25 คน/ห้องเรียน 
     - ห้องเรียนพิเศษด้านภาษา ระดับอนุบาล 2 
  รับสมัคร วันท่ี 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 
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  คัดเลือก (กิจกรรมด้านภาษา) วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2566  
  ประกาศผลสอบ/รายงานตัว วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2566 
  มอบตัว วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2566 

 2. ระดับประถมศึกษา รับจ านวน 30 คน/ห้องเรียน 
  - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
  รับสมัคร วันท่ี 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 
  คัดเลือก (กิจกรรมด้านภาษา)  วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2566  
  ประกาศผลสอบ/รายงานตัว วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2566 
  มอบตัว วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2566 

2. หลักสูตรห้องเรียนปกติ และหลักสูตรห้องเรียนปกติแบบเข้ม 
 3. ระดับก่อนประถมศึกษา 
  หลักสูตรห้องเรียนปกติแบบเข้ม และหลักสูตรห้องเรียนปกติตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ระดับก่อนประถมศึกษา รับจ านวน 30 คน/ห้องเรียน 
  อนุบาล 1 หลักสูตรห้องเรียนปกติตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  อนุบาล 2 หลักสูตรห้องเรียนแบบเข้ม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
  รับสมัคร วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2566 
  จับฉลาก วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2566 
  ประกาศผล/รายงานตัว วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2566 
  มอบตัว วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2566 
 4. ระดับประถมศึกษา  
  หลักสูตรห้องเรียนปกติแบบเข้ม และหลักสูตรห้องเรียนปกติตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง ประกอบด้วย 
4 หลักสูตร รับจ านวน 40 คน/ห้องเรียน 
  - หลักสูตรห้องเรียนปกติแบบเข้ม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
  - หลักสูตรห้องเรียนปกติแบบเข้ม ด้านภาษาไทย 
  - หลักสูตรห้องเรียน English Bilingaul Education (EBE) 
  - หลักสูตรห้องเรียนปกติตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง 
  รับสมัคร วันท่ี 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 
  จับฉลาก วันท่ี 5 มีนาคม 2566 
  ประกาศผล/รายงานตัว วันท่ี 5 มีนาคม 2566 
  มอบตัว วันท่ี 11 มีนาคม 2566 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  มกราคม  พ.ศ. 2566 
 
 
     (นายอนุวัฒน์  สุวรรณมาตย์) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรยีนอนุบาลสุโขทัย 
 


