
ที่  ศธ ๐๔๑๕๕.๐๕๗/11                            โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) 
                                                                                 หมู่ที่ ๖  ต าบลม่วงงาม  อ าเภอเสาไห้ 

                       จังหวัดสระบุรี  ๑๘๑๖๐ 
 

                 12  มกราคม  2560 

เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        ปีการศึกษา ๒๕60 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

อ้างถึง  หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑  ที่ ศธ ๐๔๑๕๕/ว 4007 
 ลงวันที่  7  ตุลาคม  2559 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศรับนักเรียนโรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์)  จ านวน  ๑  ชุด 
  ๒. ตารางรายชื่อผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕60        จ านวน  ๑  ฉบบั 
 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ให้โรงเรียนในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นไปตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕60                
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
 

  บัดนี้ โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) ได้ด าเนินการจัดท าประกาศการรับนักเรียน             
ปีการศึกษา ๒๕60 และรายชื่อครูผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารมาพร้อมหนังสือนี้
ด้วยแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                              ขอแสดงความนับถือ  
                                                                     
        
 

                                                              (นายชยพล   คชขันธ์) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์)   
 
โรงเรียนวัดตะเฆ่ฯ 
โทร. 08-9806-1425 
      06-2372-2021 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) 
เรื่อง   การรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
 

 

  เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑                      
ประจ าปี การศึ กษา ๒๕60 ของโรงเรี ยนวั ดตะเฆ่  (ม่ วงงามนุ เคราะห์ ) เป็ นไปด้ วย ความเรี ยบร้ อย                          
สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
ปีการศึกษา  ๒๕60 และประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      
ปีการศึกษา ๒๕60 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต ๑  คณะกรรมการสถานศึกษา               
ขั้น พ้ืนฐาน โรงเรียนวัดตะเฆ่  (ม่วงงามนุ เคราะห์ )  และคณะกรรมการรับนักเรียนของ โรงเรียนวัดตะเฆ่                  
(ม่วงงามนุเคราะห์) จึงได้ก าหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕60  ดังนี้ 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 

๑. ๑ ชั้นก่อนประถมศึกษา   
  คุณสมบัติ 

         ๑. ให้รับเด็กที่มีอายุ ๔ - ๕ ปี  ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน คือ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, 
๖ ต าบลม่วงงาม และหมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๖ ต าบลเริงราง อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี เข้าเรียนโดยไม่มีการสอบ         
วัดความสามารถทางวิชาการถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้    
         หลักฐานการสมัคร 
         ๑. ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) 
         ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านส าเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา ผู้ปกครอง    
         ๓. ส าเนาเบียนบ้านเด็ก 
     ๔. ส าเนาสูติบัตร 
  ๑.๒  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 

  คุณสมบัติ 
      ๑. ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗   หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาปีที่ ๒  ที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน คือ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖ ต าบลม่วงงาม และหมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๖ ต าบลเริงราง              
อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ทุกคน  โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถ          
ทางวิชาการ  ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้   
          หลักฐานการสมัคร 
       ๑. ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) 
           ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านส าเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา ผู้ปกครอง    
           ๓. ส าเนาเบียนบ้านเด็ก 
       ๔. ส าเนาสูติบัตร 

/๒ จ านวน.... 



- ๒ - 
 

    
๒.  จ านวนการรับนักเรียนต่อห้อง  
         ๒.๑  ชั้นก่อนประถมศึกษา           จ านวน   10  คน 
        ๒.๒  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑         จ านวน   10  คน 
 
๓. วันและเวลาการรับนักเรียน 
   ๓.๑  ชั้นก่อนประถมศึกษา  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและท่ัวไป 
          รับสมัคร    วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ – ๓  มีนาคม  ๒๕60   
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   
     ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ  ณ  โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) 
          มอบตัว       วันที่  19  มีนาคม  ๒๕60   
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) 
   ๓.๒ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและทั่วไป 
            รับสมัคร    วันที่  ๖ – ๑๐ มีนาคม  ๒๕60 
       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   
      ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ  ณ  โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) 
         มอบตัว       วันที่  ๒6  มีนาคม  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) 
   
 ในกรณี  ที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕60  ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ พิจารณา และมีอ านาจในการตัดสินปัญหา
ดังกล่าว  ยกเว้นกรณีที่ก าหนดให้เป็นอ านาจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   12   เดือน  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕60 

 

 

 
      ลงชื่อ ( นายชยพล  คชขันธ์ ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) 

 
 
 
 
 



 
 

 

ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา 2560 

 
 
 ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน  หมายถึง  ผู้ที่รับผิดชอบหรือเป็นเจ้าของเรื่องในการด าเนินงานรับนักเรียน  
ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  เป็นจริง  สามารถติดต่อได้จริงในช่วง เวลาการรับนักเรียน   

 
ตารางข้อมูลผู้รับผิดชอบการรบันักเรียนของโรงเรียนทั่วไป/โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

ปีการศึกษา 2560 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

 
         โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์)  ต าบลม่วงงาม อ าเภอเสาไห้ จงัหวัดสระบุรี 

 
ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

1. นายชยพล  คชขันธ ์
ผอ.โรงเรียนทั่วไป/โรงเรียนทีม่ีอัตราการแข่งขันสูง 

 

 
08-9806-1425 
06-2372-2021 

 
2.                        - 
รอง ผอ.โรงเรียนทั่วไป/โรงเรยีนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

 
- 

 
3. นางสาวจุฑามาศ  เทียนครบุรี 

ครูที่ที่รับผิดชอบ 

 
๐๘- 7877-3857 

 
โทรศัพท์โรงเรียนที่ติดต่อเรื่องการรับนักเรียน 

 
08-9806-1425 
06-2372-2021 

 
โทรสารโรงเรียนที่ส่งข้อมูลเรื่องการรับนักเรียน 

- 

หมายเหตุ   หากมีการโยกย้าย ผอ.โรงเรียน/รอง ผอ.โรงเรียน กรุณาแจ้งข้อมูลกลับมาใหม่ด้วย 
 

 
ลงชื่อ................................................................ 

   (นายชยพล  คชขันธ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์)  

 โทรศัพท์มือถือ 08-9806-1425 , 06-2372-2021 
 


