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 ประกาศโรงเรียนวัดโสมนัส 
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

------------------------------------   
ด้วย โรงเรียนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จะรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 

และชั้นประถมศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
แบ่งเป็นประเภทการรับดังนี้ 

๑. ระดับชั้นอนุบาล  
๒. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
๓. ระดับการศึกษาพิเศษ 
ดังนั้น เพื่อให้การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของ

โรงเรียนวัดโสมนัสดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนจึงก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้น
อนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
ระดับชั้นอนุบาล 

๑. คุณสมบัติผู้สมัคร 
มีสัญชาติไทย หรือ บิดา มารดา คนใดคนหน่ึงมีสัญชาติไทย จะต้องมีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

หรือร่างกายพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน โดยมีอายุดังนี้ 
๑.๑ ชั้นอนุบาล ๑ มีอายุครบ ๓ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

(เกิดก่อนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 
๑.๒ ชั้นอนุบาล ๒ มีอายุครบ ๔ ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

(เกิดก่อนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
๑.๓ ชั้นอนุบาล ๓ มีอายุครบ ๕ ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

(เกิดก่อนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
๒. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร 

๒.๑ สูติบัตรหรือบัตรประชาชนของนักเรียนฉบับจริง พร้อมส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 
๒.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน     จ านวน  ๑ ฉบับ 
๒.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา มารดา และผู้ปกครอง  อย่างละ ๑ ฉบับ 
๒.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้ปกครอง    อย่างละ ๑ ฉบับ 
๒.๕ รูปถ่ายของนักเรียน ขนาด ๒ นิ้ว     จ านวน  ๓ รูป 
๒.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของนักเรียน บิดา และมารดา (ถ้ามี)  จ านวน ๑ ฉบับ 

**หลักฐานในการสมัครต้องเป็นเอกสารฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนาเอกสารทุกฉบับ โดยผู้ปกครองต้อง 
ลงนาม รับรองส าเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
๓. ขั้นตอนการสมัคร 
 ๓.๑ ให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลนักเรียนในใบสมัคร สามารถรับได้ที่จุดรับสมัครของโรงเรียน  
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(ห้องประชุมชวนชม อาคาร ๑) 
 ๓.๒ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร ในวันที่โรงเรียนก าหนดที่จุดรับสมัครนักเรียน 
(ห้องประชุมชวนชม อาคาร ๑) 
 ๓.๓ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจหลักฐานคุณสมบัติพบว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะออกบัตรประจ าตัว
ผู้สมัคร ให้นักเรียนลงลายมือชื่อผู้สมัคร  
 ๓.๔ นักเรียนจะได้รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร เพื่อใช้เป็นหลักฐาน และติดต่อกับโรงเรียนตลอดการ
สมัครเรียน  
๔. ก าหนดการรับสมัคร รายงานตัว และมอบตัว 

  ๔.๑ วันรับสมัคร วันที่  ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมชวนชม อาคาร ๑ โรงเรียนวัดโสมนัส 
 ๔.๒ วันรายงานตัว วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชวนชม 
อาคาร ๑ โรงเรียนวัดโสมนัส 
***นักเรียนจะต้องมารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด*** 

๔.๓ วันมอบตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโสมนัส
วัฒนาวดี อาคาร ๑ โรงเรียนวัดโสมนัส 
**เรียนฟรี เสียเฉพาะค่าประกันอุบัติเหตุ 230 บาทเท่านั้น** 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
๑. คุณสมบัติผู้สมัคร 

มีสัญชาติไทย หรือ บิดา มารดา คนใดคนหน่ึงมีสัญชาติไทย จะต้องมีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
หรือร่างกายพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน โดยมีอายุย่างเข้าปีที่ ๗  
(เกิดก่อนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 
๒. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร 

๒.๑ สูติบัตรหรือบัตรประชาชนของนักเรียนฉบับจริง พร้อมส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 
๒.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน      จ านวน  ๑ ฉบับ 
๒.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา มารดา และผู้ปกครอง  อย่างละ ๑ ฉบับ 
๒.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้ปกครอง    อย่างละ ๑ ฉบับ 
๒.๕ รูปถ่ายของนักเรียน ขนาด ๒ นิ้ว     จ านวน  ๓ รูป 
๒.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของนักเรียน บิดา และมารดา (ถ้ามี)  จ านวน ๑ ฉบับ 
๒.๗ หลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าผ่านการประเมินความพร้อม  จ านวน ๑ ฉบับ 
       ในระดับอนุบาล 

**หลักฐานในการสมัครต้องเป็นเอกสารฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนาเอกสารทุกฉบับ โดยผู้ปกครองต้อง 
ลงนาม รับรองส าเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
๓. ขั้นตอนการสมัคร 
 ๓.๑ ให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลนักเรียนในใบสมัคร สามารถรับได้ที่จุดรับสมัครของโรงเรียน  
(ห้องประชุมชวนชม อาคาร ๑)  

รับสมัคร รายงานตัว มอบตัว 
๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ 
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 ๓.๒ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร ในวันที่โรงเรียนก าหนดที่จุดรับสมัครนักเรียน 
(ห้องประชุมชวนชม อาคาร ๑)  
 ๓.๓ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจหลักฐานคุณสมบัติพบว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะออกบัตรประจ าตัว
ผู้สมัคร ให้นักเรียนลงลายมือชื่อผู้สมัคร  
 ๓.๔ นักเรียนจะได้รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร เพื่อใช้เป็นหลักฐาน และติดต่อกับโรงเรียนตลอดการ
สมัครเรียน 
๔. ก าหนดการรับสมัคร รายงานตัว และมอบตัว 

  ๔.๑ วันรับสมัคร วันที่ ๑๖-๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมชวนชม อาคาร ๑ โรงเรียนวัดโสมนัส 
 ๔.๒ วันรายงานตัว วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
ชวนชม อาคาร ๑ โรงเรียนวัดโสมนัส 
***นักเรียนจะต้องมารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด*** 

๔.๓ วันมอบตัว วันที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโสมนัส
วัฒนาวด ีอาคาร ๑ โรงเรียนวัดโสมนัส 
**เรียนฟรี เสียเฉพาะค่าประกันอุบัติเหตุ 230 บาทเท่านั้น** 
 
 

ระดับการศึกษาพิเศษ 
๑. คุณสมบัติผู้สมัคร 

๑.๑ ชั้นอนุบาล ๑ มีอายุครบ ๓ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
(เกิดก่อนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

๑.๒ ชั้นอนุบาล ๒ มีอายุครบ ๔ ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
(เกิดก่อนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 

๑.๓ ชั้นอนุบาล ๓ มีอายุครบ ๕ ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
(เกิดก่อนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

๑.๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ 
(เกิดก่อนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) 
๒. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร 

๒.๑ สูติบัตรหรือบัตรประชาชนของนักเรียนฉบับจริง พร้อมส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 
๒.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน     จ านวน  ๑ ฉบับ 
๒.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา มารดา และผู้ปกครอง  อย่างละ ๑ ฉบับ 
๒.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้ปกครอง    อย่างละ ๑ ฉบับ 
๒.๕ รูปถ่ายของนักเรียน ขนาด ๒ นิ้ว     จ านวน  ๓ รูป 
๒.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของนักเรียน บิดา และมารดา (ถ้ามี)  จ านวน ๑ ฉบับ 
๒.๗ บัตรประจ าตัวคนพิการ หรือเอกสารรับรองความพิการ    จ านวน ๑ ฉบับ 

**หลักฐานในการสมัครต้องเป็นเอกสารฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนาเอกสารทุกฉบับ โดยผู้ปกครองต้อง 
ลงนาม รับรองส าเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

รับสมัคร รายงานตัว มอบตัว 
๑๖-๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
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๓. ขั้นตอนการสมัคร 
 ๓.๑ ให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลนักเรียนในใบสมัคร สามารถรับได้ที่จุดรับสมัครของโรงเรียน  
(ห้องประชุมชวนชม อาคาร ๑) 
 ๓.๒ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร ในวันที่โรงเรียนก าหนดที่จุดรับสมัครนักเรียน 
(ห้องประชุมชวนชม อาคาร ๑)  
 ๓.๓ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจหลักฐานคุณสมบัติพบว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะออกบัตรประจ าตัว
ผู้สมัคร ให้นักเรียนลงลายมือชื่อผู้สมัคร  
 ๓.๔ นักเรียนจะได้รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร เพื่อใช้เป็นหลักฐาน และติดต่อกับโรงเรียนตลอดการ
สมัครเรียน 
 ๓.๕ เมื่อนักเรียนได้รับบัตรประจ าตัวสมัครแล้ว ผู้สมัครจะต้องผ่านการประเมินทักษะความพร้อม 
และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
 
๔. ก าหนดการรับสมัคร รายงานตัว และมอบตัว 

 ๔.๑ วันรับสมัคร  
ระดับชั้นอนุบาล    วันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๑๖-๒๐ เมษายน ๒๕๖๔  

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมชวนชม อาคาร ๑ โรงเรียนวัดโสมนัส 
 ๔.๒ วันรายงานตัว  

ระดับชั้นอนุบาล    วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ 

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชวนชม อาคาร ๑ โรงเรียนวัดโสมนัส 
***นักเรียนจะต้องมารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด*** 

๔.๓ วันมอบตัว  
ระดับชั้นอนุบาล    วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโสมนัสวัฒนาวด ีอาคาร ๑ โรงเรียนวดัโสมนัส 
 

ประกาศ ณ วันที ่   ๒7  เดือน  มกราคม     พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
(นางสาวอารมณ์  เผือกอ่ า) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโสมนัส 

ระดับชั้น รับสมัคร รายงานตัว มอบตัว 
อนุบาล ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ 
ประถม ๑๖-๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 


