
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
เรื่อง   การรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

                              และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 
 

 

    เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 ของโรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕63 และประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕63 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
และคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) จึงได้ก าหนดการรับนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕63 ดังนี้ 
คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 

1. ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา   
  คุณสมบัติ 

    ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ ๔ - ๕ ปี  ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน คือ หมู่ที่ 
๕, ๖, ๘ ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอก  เขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้  ให้ใช้วิธีการจับ
ฉลาก  ในการก าหนดแผนการรับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ 3 ปี ให้ค านึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษา หรือ
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอ่ืน 
      หลักฐานการสมัคร 
       ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
   
   2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 
                         คุณสมบัติ 
   ให้รับเด็กที่มีอายุย่ างเข้าปีที่  ๗  หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่  
ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนหมู่ที่ ๕, ๖, ๘ ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี          
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ทุกคน  โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ  ถ้ายังไม่เต็มให้รับ
เด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้ให้ใช้วิธีการจับฉลาก  และประสานกับ
โรงเรียนใกล้เคียง  เพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน     
        หลักฐานการสมัคร 
     ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)  
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3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 
คุณสมบัติ 

    ส าเร็จการศึกษาช่วงชั้นที่  ๒ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕62 
       หลักฐานการสมัคร 
     ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)   
 
๒.  จ านวนการรับนักเรียนต่อห้อง  
        ๒.๑  ชั้นก่อนประถมศึกษา   จ านวน  ๓๐  คน 
        ๒.๒  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑   จ านวน  ๓๐  คน  
        ๒.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑      จ านวน  ๔๐  คน 
๓. วันและเวลาการรับนักเรียน 
     ระดับก่อนประถมศึกษา   
    รับสมัคร    วันที่  ๒8 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม ๒๕63 
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   
     ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
    จับฉลาก วันที่  7 มีนาคม ๒๕63 
     เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
    ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก  วันที่  7 มีนาคม ๒๕63  
     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
    มอบตัว       วันที่  14  มีนาคม  ๒๕63 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑   
 รับสมัคร   วันที่  6 – ๑0 มีนาคม  ๒๕63 
 เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
  ณ  โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
 จับฉลาก วันที่ 15  มีนาคม ๒๕63   
  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันที่ 15 มีนาคม ๒๕63 
 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎรอุ์ทิศ) 
 มอบตัว วันที่  ๒1  มีนาคม  ๒๕63  
                       เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและท่ัวไป 
                                 รับสมัคร      วันที่  ๒1 – 25 มีนาคม ๒๕63 
                                                   เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   
                                                   ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
                                                   ณ  โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
                                  ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  1  เมษายน  ๒๕63 
                                                   เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
                                   มอบตัว       วันที่  6  เมษายน  ๒๕63 
                                                   เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 



๓ 
 

  ในกรณี  ที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕63  ให้เสนอคณะกรรมการ          
รับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พิจารณา และมีอ านาจในการตัดสิน
ปัญหาดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่ก าหนดให้เป็นอ านาจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    ประกาศ  ณ  วันที  ๘  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

       
            (นางสุนันทา  กล้าแข็ง) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


