ประกาศโรงเรียนวัดบางพูน
เรื่อง การรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑. หลักการ
ด้วย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดบางพูน จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนของโรงเรียนวัดบางพูน เป็นไปตามประกาศของสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบางพูนและคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
วัดบางพูน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จึงได้กาหนดรายละเอียดในการรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
๒. วิธีการ
โรงเรียนวัดบางพูน กาหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนและดาเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในแต่ละ
ระดับ ดังนี้
๒.๑ การรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล)
๒.๑.๑ รับเด็กที่มีอายุ ๔-๕ ปี (นักเรียนที่เกิดระหว่าง ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ ) ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน (ตาบลบางพูน หมู่ที่ ๓, ๔ และ ๖) ถ้ายังไม่เต็มให้รับ
เด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ กรณีที่มีผู้สมัครเกิน
จานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
๒.๑.๒ รับนักเรียน จานวน ๒ ห้องเรียน ๆ ละ ๓๐ คน รวม ๖๐ คน
๒.๒ การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๒.๒.๑ รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ (นักเรียนที่เกิดระหว่าง ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ –
๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียน (ตาบลบางพูน หมู่ที่ ๓, ๔ และ ๖) ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้
โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
๒.๒.๒ รับนักเรียน จานวน ๓ ห้องเรียน ๆ ละ ๔๐ คน รวม ๑๒๐ คน
๒.๓ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๒.๓.๑ รับเด็กที่สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน (ตาบลบางพูน หมู่ที่ ๓, ๔ และ ๖)
ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้
๒.๓.๒ รับนักเรียน จานวน ๒ ห้องเรียน ๆ ละ ๔๐ คน รวม ๘๐ คน
๒.๓.๓ เป็นโสด มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และอยู่ร่วมกับผู้อนื่ ได้
อย่างมีความสุข
๒.๓.๔ ผู้ได้รับคัดเลือกต้องสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนวัดบางพูน

๓. วันและเวลาการรับสมัคร
๓.๑ ชั้นก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล)
รับสมัคร
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
หลักฐาน
๑. ใบสมัคร
จานวน ๑ ชุด
๒. สาเนาสูติบัตรนักเรียน (ใบเกิด)
จานวน ๒ ชุด
๓. สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน
จานวน ๒ ชุด
๔. สาเนาทะเบียนบ้านบิดา/มารดา
อย่างละ ๒ ชุด
๕. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนบิดา/มารดา
อย่างละ ๒ ชุด
๖. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑.๕ นิ้ว
จานวน ๒ รูป
๗. ใบรับรองการตรวจกรุ๊ปเลือด
จานวน ๑ ชุด
จากคลีนิคหรือโรงพยาบาล หรือบัตรสุขภาพเล่มชมพู
ประกาศผล รายงานตัว
มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
วันเสาร์ท่ี ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียนรับรายงานตัว
เพื่อจับฉลาก ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวจาหน่ายเครื่อง
แต่งกาย และอุปกรณ์การเรียนตามที่โรงเรียนกาหนด
(ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวใน วัน เวลา ดังกล่าว
ถือว่าสละสิทธิ์)
๓.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
รับสมัคร
วันที่ ๗ – ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
หลักฐาน
๑. ใบสมัคร
จานวน ๑ ชุด
๒. สาเนาสูติบัตรนักเรียน (ใบเกิด)
จานวน ๒ ชุด
๓. สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน
จานวน ๒ ชุด
๔. สาเนาทะเบียนบ้านบิดา/มารดา
อย่างละ ๒ ชุด
๕. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนบิดา/มารดา
อย่างละ ๒ ชุด
๖. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑.๕ นิ้ว
จานวน ๒ รูป
๗. ใบรับรองการตรวจกรุ๊ปเลือด
จานวน ๑ ชุด
จากคลีนิคหรือโรงพยาบาล หรือบัตรสุขภาพเล่มชมพู
ประกาศผล รายงานตัว
มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
วันเสาร์ท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียนรับรายงานตัว
เพื่อจับฉลาก ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวจาหน่ายเครื่อง
แต่งกาย และอุปกรณ์การเรียนตามที่โรงเรียนกาหนด
(ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวใน วัน เวลา ดังกล่าว
ถือว่าสละสิทธิ์)
๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รับสมัคร
วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
หลักฐาน
๑. ใบสมัคร
จานวน ๑ ชุด
๒. สาเนาสูติบัตรนักเรียน (ใบเกิด)
จานวน ๒ ชุด

๓. สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน
จานวน ๒ ชุด
๔. สาเนาทะเบียนบ้านบิดา/มารดา
อย่างละ ๒ ชุด
๕. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนบิดา/มารดา
อย่างละ ๒ ชุด
๖. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑.๕ นิ้ว
จานวน ๒ รูป
๗. หนังสือรับรอง ปพ.๗
จานวน ๑ ชุด
๘. ปพ.๑ (นามาวันมอบตัว)
จานวน ๒ ชุด
๙. ผลคะแนนโอเน็ต ชั้น ป.๖
จานวน ๒ ชุด
๑๐. ใบรับรองการตรวจกรุ๊ปเลือดจากคลีนิคหรือโรงพยาบาล จานวน ๑ ชุด
หรือบัตรสุขภาพเล่มชมพู (สาหรับนักเรียนที่ยังไม่มี)
ทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน
วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐น.
ประกาศผลและรายงานตัว
มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
วันพุธที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียนรับรายงานตัว
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวใน วัน เวลา ดังกล่าว
ถือว่าสละสิทธิ์
๓.๔ ชั้นเคลื่อน
รับสมัคร
วันที่ ๒๖ มีนาคม – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
หลักฐาน
๑. ใบสมัคร
จานวน ๑ ชุด
๒. สาเนาสูติบัตรนักเรียน (ใบเกิด)
จานวน ๒ ชุด
๓. สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน
จานวน ๒ ชุด
๔. สาเนาทะเบียนบ้านบิดา/มารดา
อย่างละ ๒ ชุด
๕. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนบิดา/มารดา
อย่างละ ๒ ชุด
๖. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑.๕ นิ้ว
จานวน ๒ รูป
๗. หนังสือรับรอง ปพ.๗
จานวน ๑ ชุด
๘. ปพ.๑ (นามาวันมอบตัว)
จานวน ๒ ชุด
๙. ผลคะแนนโอเน็ต ชั้น ป.๖
จานวน ๒ ชุด
๑๐. ใบรับรองการตรวจกรุ๊ปเลือดจากคลีนิคหรือโรงพยาบาล จานวน ๑ ชุด
หรือบัตรสุขภาพเล่มชมพู (สาหรับนักเรียนที่ยังไม่มี)
ทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน
และประกาศผล
วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา๐๘.๐๐น.
รายงานตัว มอบตัว
วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียนรับรายงานตัว
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวใน วัน เวลา ดังกล่าว ถือ
ว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
(นางสาวอรุณศรี เหลืองธานี)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางพูน

