
  
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
เรื่อง   การรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

                             และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 
 

 

 เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 ของโรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖1 และประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖1 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) และคณะกรรมการรับนักเรียน 
ของโรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) จึงได้ก าหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖1 ดังนี้ 
 

(ส ำหรับวิธีกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์กำรรับนักเรียน ให้โรงเรียนด ำเนินกำรตำมมติคณะกรรมกำร  
รับนักเรียนของโรงเรียน หรือคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน )โรงเรียนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐำนกำรสมัคร 

๑. ๑ ชั้นก่อนประถมศึกษำ   
  คุณสมบัติ 

      ๑. ให้รับเด็กที่มีอายุ ๔ - ๕ ปี  ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน คือ หมู่ที่ ๕, ๖, ๘             
ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ   
ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้   
         หลักฐำนกำรสมัคร 
       ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
   
  ๑.๒  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๑ 

  คุณสมบัติ 
      ๑. ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่  ๗   หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาปีที่ ๒           
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนหมู่ที่ ๕, ๖, ๘ ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี          
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ทุกคน  โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ  ถ้ายังไม่เต็มให้รับ
เด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้   
         หลักฐำนกำรสมัคร 
      ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 

 
 

/๑.๓ ชั้น... 
 
 



-๒- 
 

  ๑.๓  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๑ 
  คุณสมบัติ 

        ส า เ ร็ จ กา รศึ กษาช่ ว งชั้ นที่   ๒  (ชั้ นประถมศึ กษาปี ที่  ๖ )  ตามหลั กสู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๕60 ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ
ของโรงเรียนหมู่ที ่๑ – ๙ ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถ
ทางวิชาการ  ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้   
         หลักฐำนกำรสมัคร 
       ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)  
๒.  จ ำนวนกำรรับนักเรียนต่อห้อง  
        ๒.๑  ชั้นก่อนประถมศึกษำ   จ ำนวน  ๓๐  คน 
        ๒.๒  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๑   จ ำนวน  ๓๐  คน  
        ๒.๓  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๑      จ ำนวน  ๔๐  คน 
๓. วันและเวลำกำรรับนักเรียน 
   ๓.๑  ชั้นก่อนประถมศึกษำ  นักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรและท่ัวไป 
          รับสมัคร    วันที่  ๒8 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม ๒๕๖1   
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   
     ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
          จับฉลาก วันที่  10  มีนาคม  ๒๕๖1   
     เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
          ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่  10  มีนาคม  ๒๕๖1   
                   เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
          มอบตัว       วันที่  ๑7  มีนาคม  ๒๕๖1  
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
   ๓.๒ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๑  นักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรและท่ัวไป 
            รับสมัคร    วันที่  7 – ๑1 มีนาคม  ๒๕๖1   เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.   
      ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ณ  โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
         จับฉลาก วันที่  ๑8  มีนาคม  ๒๕๖1  
     เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
         ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  ๑8  มีนาคม  ๒๕๖1  
     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
         มอบตัว       วันที่  ๒4  มีนาคม  ๒๕๖1 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
   ๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๑  นักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรและท่ัวไป 
         รับสมัคร        วันที่  ๒5 – ๒8  มีนาคม  ๒๕๖1 
              เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   
     ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
 

/ประกาศผล... 



-๓- 
 
         ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่  4  เมษายน ๒๕๖1    
              เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
         มอบตัว         วันที่  7  เมษายน  ๒๕๖1 
              เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 

 
 ในกรณี  ที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖1  ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต ๑ มีอ านาจในการตัดสินปัญหาดังกล่าว  ยกเว้นกรณีที่ก าหนดให้เป็นอ านาจของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖1 

 
 

            ( นางสุนันทา  กล้าแข็ง ) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 

 
 
 
 
 

 


