
 

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพัทลงุ 

เรื่อง การรับนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษาปีที่ 1 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ของโรงเรียนอนุบาลพัทลุง 
……………………………………………… 

๑. หลักการ 
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง 

กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษา 
ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและ การจัดการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศส านักงาน คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา ๒๕๖3 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 

อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อ านาจการบริหารการศึกษา พ.ศ.2550 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและจัดการการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2550 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเด็กมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วม ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 1 จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2564 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับโรงเรียน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ครั้ งที่  1/2564 คราวประชุมวันที่  27 มกราคม 2564  
โรงเรียนอนุบาลพัทลุงก าหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 
2. นิยามศัพท ์
  2.1 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง หมายถึง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1   
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๒.๒. คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน หมายถึง คณะกรรมการตามค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ที่ 15/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพัทลุง  
ปีการศึกษา 2564   

๒.3 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนผู้เข้ ารับการคัดเลือกเกินกว่า 
จ านวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้ตามแผนการรับนักเรียนย้อนหลัง ๒ ปีต่อเนื่องตามประกาศของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒.4 เขตพื้นที่บริการ หมายถึง พื้นที่ทั้งจังหวัดพัทลุง  

3. แนวปฏิบัติ 
  3.1 การรับเด็กชั้นก่อนประถมศึกษา 
  ให้รับเด็ก อายุ 4 ปี ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถ
ทางวิชาการ  

3.2 การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
  ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มแผนให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน  
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) 
     1. รับเด็กที่มีอายุ 4 ขวบ (เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 - 16 พฤษภาคม 2560) 

         2. มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดพัทลุง  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

1. รับเด็กที่มีอายุย่างเข้า 7 ขวบ (เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 – 16 พฤษภาคม 2558) 
         2. มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดพัทลุง 
 หลักฐานการสมัคร 

  1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าของบ้าน พร้อมฉบับถ่ายส าเนาเอกสาร 1 ฉบับ 
  2. ส าเนาสูติบัตร (น าฉบับตัวจริงไปด้วย) 
  3. ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนอนุบาลพัทลุง (รับได้ที่โรงเรียนอนุบาลพัทลุงในวันสมัคร) 
4. จ านวนการรับนักเรียน 
 4.1 ระดับก่อนประถมศึกษา 
  4.1.1 รับนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ)  ห้องละ ๓๐ คน จ านวน 4 
ห้องเรียน รวมทั้งหมด 120 คน 

4.1.2 การคัดเลือก ใช้วิธีการจับฉลากเมื่อสมัครเกินจ านวนที่รับได้ โดยรับนักเรียนจากการ
จับฉลาก จ านวน  119  คน 

4.1.3 การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ จ านวน 1 คน 
  นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลพัทลุง 
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4.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 
4.2.1 รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 50 คน 
4.2.2 การคัดเลือก ใช้วิธีการจับฉลาก เมื่อสมัครเกินจ านวนที่รับได้ 
4.2.3 ไม่มีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 

5. เงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  5.1 ระดับก่อนประถมศึกษา 
   5.1.1 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ  ปีละ         800 บาท 
   5.1.2 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็ก            ปีละ      2,000 บาท 
   5.1.3 ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ     ปีละ        160 บาท 
     รวมเงิน               2,960 บาท 
  5.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 
   5.2.1 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ  ปีละ     800 บาท 
   5.2.2 ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ ปีละ         160 บาท 
     รวมเงิน             960 บาท 

 

6.วันและเวลาการรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพัทลุง 
โรงเรียนอนุบาลพัทลุงด าเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนดตรงกันทั่วประเทศ ดังนี้ 

  ระดับก่อนประถมศึกษา  

รับสมัคร  วันที่ 20 มีนาคม – 24 มีนาคม ๒๕๖4 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลพัทลุง 

จับฉลาก วันที่ 4 เมษายน ๒๕๖4 
- รายงานตัวเพื่อจับฉลาก 

เวลา ๐8.๐๐ น.- 09.00 น. ณ อาคารโดม ป.1-3  
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก 

วันที่ 4 เมษายน  ๒๕๖4 
เวลา ๐๙.๐๐–๑1.๓๐ น. ณ อาคารโดม ป.1-3  

มอบตัว  วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖4 
เวลา ๐๙.๐๐–๑1.๓๐ น. ณ ห้องสวรรค์ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

รับสมัคร  วันที่ 16 – 20 เมษายน ๒๕๖4 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลพัทลุง 

จับฉลาก วันที่ 24 เมษายน ๒๕๖4 
- รายงานตัวเพื่อจับฉลาก 

เวลา ๐8.๐๐ น.- 09.00 น. ณ อาคารโดม ป.1-3  
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ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก 
วันที่ 24 เมษายน ๒๕๖4 
เวลา ๐๙.๐๐–๑1.๓๐ น. ณ อาคารโดม ป.1-3  

มอบตัว  วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 
เวลา ๐๙.๐๐–๑1.๓๐ น. ณ อาคารโดม ป.1-3 

7. การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
 โรงเรียนก าหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  
ในวันรับสมัคร วันจับฉลาก และวันมอบตัวดังนี้ 

7.1  ผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัย ผา่นจุดคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิของร่างกายและล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์ 

7.2  ผู้ปกครองเข้าแถวและนั่งรอตามล าดับในถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ 
7.3  โรงเรียนก าหนดให้ผู้ปกครอง 1 คน ต่อ นักเรียน 1 คน เป็นผู้ด าเนินการมาสมัคร จับฉลาก และ

มอบตัวนักเรียน (ไม่ต้องพานักเรียนไปในวันสมัคร จับฉลาก และวันมอบตัว) 
ฉ 

ประกาศ  ณ  วันที่   2   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕64 
 

 

 
(นายศรัณย์   บัวทองเรือง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง 
 

 
 
 


