
ปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง  ต.ผักไหม  อ.ห้วยทับทัน  จ.ศรีสะเกษ  สพป.ศรีสะเกษ  เขต 2 
ระดับชั้น รับสมัคร สอบ/คัดเลือก จับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 

ก่อนประถมศึกษา 
(อนุบาล 2) 

20 – 24 มีนาคม 
2564 

- 4 เมษายน 2564 4 เมษายน 2564 4 เมษายน 2564 6 เมษายน 2564 

ประถมศึกษาปีที่ 1 16 - 20 เมษายน 
2564 

- 24 เมษายน 2564 24 เมษายน 2564 24 เมษายน 2564 1 พฤษภาคม 2564 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 24 - 28 เมษายน 
2564 

- 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2564 8 พฤษภาคม 2564 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน/มอบตัว ระดับชั้น ก่อนประถมศึกษา(อนุบาล 2) และประถมศึกษาปีที่ 1 
  ๑. สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) นักเรียน   จำนวน  1  ฉบับ 
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน  1  ฉบับ 
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา   จำนวน  1  ฉบับ 
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา  จำนวน  1  ฉบับ 
  5. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา   จำนวน  1  ฉบับ 
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา จำนวน  1  ฉบับ 

7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง  จำนวน  1  ฉบับ(กรณีที่นักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา) 
8. เอกสารอ่ืน(ถ้ามี)....................................... 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน/มอบตัว ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 
  ๑. สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) นักเรียน   จำนวน  1  ฉบับ 
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน  1  ฉบับ 
  3. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว   จำนวน  1  รูป 
  4. สำเนา ปพ.1 : บ  หรือ ปพ.7   จำนวน  1  ฉบับ 
  5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา   จำนวน  1  ฉบับ 
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา  จำนวน  1  ฉบับ 
  7. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา   จำนวน  1  ฉบับ 
  8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา จำนวน  1  ฉบับ 

9. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง  จำนวน  1  ฉบับ(กรณีที่นักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา) 
10. เอกสารอ่ืน(ถ้ามี).................................... 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านนาทุ่ง 

เรื่อง   การรับสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  เพื ่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  มี
กำหนดการรับสมัครนักเรียน  โดยสนองนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
ประจำปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 
 
  ๑. ระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล 2) 
      วันที่รับสมัคร    วันที่ 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 
       เวลา ๐๙.๐๐ – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
       สถานที่รับสมัคร  ณ  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 
      จับฉลาก/ประกาศผล/รายงานตัว 4 เมษายน  2564  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐น. 
      มอบตัว    6  เมษายน 2564  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 
  ๒. ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
      วันที่รับสมัคร    วันที่ 16 – 20 เมษายน พ.ศ. 2564 
       เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
       สถานที่รับสมัคร  ณ  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 
      จับฉลาก/ประกาศผล/รายงานตัว 24 เมษายน  2564  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐น. 
      มอบตัว    1  พฤษภาคม 2564  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 
  3. ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
      วันที่รับสมัคร    วันที่ 24 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564 
       เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
       สถานที่รับสมัคร  ณ  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 
      จับฉลาก/ประกาศผล/รายงานตัว 5 พฤษภาคม  2564  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐น. 
      มอบตัว    8  พฤษภาคม 2564  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

คุณสมบัต.ิ../... 



 คุณสมบัติของเด็กที่เข้าเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล 2) 
รับเด็กที่มีอายุ ๔-๕ ปี (เด็กที่เกิดตั้งแต่ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. 2559 – ๑๖ พฤษภาคม 2560) 

โดยไม่ต้องสอบวัดความสามารถทางวิชาการหรือสมรรถนะอ่ืน ๆ 
 

 คุณสมบัติของเด็กที่เข้าเรียน ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7(เด็กที่เกิดตั้งแต่ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – ๑๖ พฤษภาคม 

2558) หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หรือสมรรถนะอ่ืน ๆ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่
บริการได้ กรณีท่ีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก และประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง เพ่ือจัดหาที่
เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน 

 
 คุณสมบัติของเด็กที่เข้าเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 จำนวนนักเรียนต่อห้อง 
 ก่อนประถมศึกษา(อนุบาล 2) ห้องละไม่เกิน 30 คน 
 ประถมศึกษาปีที่ ๑  ห้องละไม่เกิน 30 คน 
 มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ห้องละไม่เกิน 30 คน 

 
พื้นที่เขตบริการของโรงเรียน 
หมู่ที่  10  บ้านชาด ต.ผักไหม  อ.ห้วยทับทัน  จ.ศรีสะเกษ 
หมู่ที่  7   บ้านนาทุ่ง ต.ผักไหม  อ.ห้วยทับทัน  จ.ศรีสะเกษ 
หมู่ที่  16 บ้านนาทุ่งเหนือ ต.ผักไหม  อ.ห้วยทับทัน  จ.ศรีสะเกษ 
หมู่ที่  12 บ้านห่องน้อย ต.ผักไหม  อ.ห้วยทับทัน  จ.ศรีสะเกษ 
 
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน/มอบตัว ระดับชั้น ก่อนประถมศึกษา(อนุบาล 2) และ
ประถมศึกษาปีที่ 1 
  ๑. สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) นักเรียน   จำนวน  1  ฉบับ 
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน  1  ฉบับ 
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา   จำนวน  1  ฉบับ 
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา  จำนวน  1  ฉบับ 
  5. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา   จำนวน  1  ฉบับ 
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา จำนวน  1  ฉบับ 

7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง(กรณีที่นักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา) 
       จำนวน  1  ฉบับ 

8. เอกสารอ่ืน(ถ้ามี)....................................... 
 

เอกสาร …/… 



เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน/มอบตัว ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 
  ๑. สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) นักเรียน   จำนวน  1  ฉบับ 
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน  1  ฉบับ 
  3. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว   จำนวน  1  รูป 
  4. สำเนา ปพ.1 : บ  หรือ ปพ.7   จำนวน  1  ฉบับ 
  5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา   จำนวน  1  ฉบับ 
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา  จำนวน  1  ฉบับ 
  7. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา   จำนวน  1  ฉบับ 
  8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา จำนวน  1  ฉบับ 

9. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง(กรณีที่นักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา) 
       จำนวน  1  ฉบับ 

10. เอกสารอ่ืน(ถ้ามี).................................... 
 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 16  มีนาคม  พ.ศ.2564 
 
 

ลงชื่อ 
    (นายชิตณรงค์ โรจนทวีทองดี) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่ง 


