
 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดบางเตย 
เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนวัดบางเตย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

1. หลักการ 
              เพ่ือให้ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 89 (21) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  6) พ.ศ. 2562 จึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียนของโรงเรียนวัดบางเตย ปีการศึกษา 2564 
 
2. นโยบาย 

2.1  รับนักเรียนโดยยึดหลักความเป็นธรรมความเสมอภาค ด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.2  ส่งเสริมให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้รับการศึกษาตามความเหมาะสม 
2.3  ให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 
2.4  ส่งเสริมให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการศึกษาและพัฒนาตามความเหมาะสม 

 
3. ค านิยาม 

3.1  “พ้ืนที่เขตบริการของโรงเรียน” หมายถึง แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม แขวงนวลจันทร์ 
เขตบึงกุ่ม  แขวงบางกะปิ เขตบางกะปิ 

3.2  “พ้ืนที่เขตปกครอง” หมายถึง พื้นที่เขตตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
3.3  “เขตพ้ืนที่ที่เป็นรอยต่อใกล้เคียง” หมายถึง พ้ืนที่ซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนแต่อยู่นอกพ้ืนที่เขต            

บริการของโรงเรียนหรืออยู่นอกพ้ืนที่เขตปกครอง 
 

4.บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน..... 
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4. บทบาทและหน้าที่ของโรงเรียน 
   4.1  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนประกอบด้วยผู้อ านวยการสถานศึกษา  
เป็นประธาน รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นเลขานุการ 
ผู้แทนครู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
ผู้แทนชมรมหรือสมาคมผู้ปกครอง ผู้แทนมูลนิธิหรือผู้แทนที่มีอุปการคุณต่อโรงเรียนเป็นกรรมการ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับนักเรียนเพ่ือพิจารณาและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการรับนักเรียน ทั้งนี้  โรงเรียนสามารถปรับ
ได้ตามความเหมาะสม 
  4.2  จัดท าประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564 และรายงานให้ส านักเขตทราบ 

4.3  ก าหนดแนวการปฏิบัติการรับนักเรียนเข้าเรียนตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพ ปีการศึกษา 2564 
  4.4  ด าเนินการใดๆเพ่ือให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้   
เป็นธรรม และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติ คณะรัฐมนตรี และระเบียบ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  4.5  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรับนักเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบอย่าง
ทั่วถึง 
  4.6  ประสานโรงเรียนสังกัดอ่ืนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการรับเด็กเข้าเรียนและ
จัดหาที่เรียนให้เด็กอย่างเหมาะสม 
  4.7  ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ โดยประสานกับ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเอกชน โรงเรียน
สังกัดอ่ืน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดเป็นการศึกษาทางเลือก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4.8  ประสานการด าเนินงานและการแก้ปัญหากับศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนในระดับ
ส านักงานเขต 

4.9  รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ต่อส านักงานเขตบึงกุ่ม 
 
5. แนวปฎิบัติ 

5.1  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 
          ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษา อายุ 4-5ปี (เกิดปี พ.ศ. 2559 นับอายุถึง 16 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560) ที่อยู่ในพ้ืนที่เขตบริการของโรงเรียน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถพิเศษทาง
วิชาการ หากยังไม่เต็มให้รับเด็กนอกพ้ืนที่เขตบริการของโรงเรียน พ้ืนที่เขตปกครอง หรือพ้ืนที่ที่เป็นรอยต่อ
ใกล้เคียงได้ กรณีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก และประสานกับโรงเรียนใกล้เคียงที่ยัง
สามารถรับนักเรียนเพ่ิมได้เพ่ือจัดหาที่เรียนให้เด็กเข้าเรียนทุกคน 

5.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1……. 
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5.2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
   ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคนตามความเหมาะสม โดยให้เด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 (เกิดปี พ.ศ. 2557 นับ
อายุถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมการศึกษา ที่อยู่ในพ้ืนที่เขตบริการของ
โรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ทุกคน  โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ  หากยังไม่เต็ม
ให้รับเด็กนอกพ้ืนที่เขตของโรงเรียน พ้ืนที่เขตปกครองหรือเขตพ้ืนที่ที่เป็นรอยต่อใกล้เคียงได้  กรณีผู้สมัครเกิน
จ านวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก และประสานกับโรงเรียนใกล้เคียงที่ยังสามารถรับนักเรียนเพ่ิมได้เพื่อจัดหา
ที่เรียนให้เด็กเข้าเรียนทุกคน 
                     5.3  การศกึษาพิเศษ (เรียนร่วม) 
   ให้รับเด็กพิการที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปความ
พร้อมของโรงเรียน กรณีที่เด็กนั้นไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปได้ให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาหน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ เพ่ือจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป 

5.4  การรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย 
5.4.1  ด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียนนักศึกษาที่

ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 
5.4.2  กรณีนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนหรือราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยไม่มีรหัส

G  ให้โรงเรียนวัดบางเตยด าเนินการออกรหัส G ให้กับนักเรียนตามหนังสือส านักการศึกษาท่ี  
กท 0808/10839  ลงวันที ่14 พฤศจิกายน 2562 เรื่องแนวทางการก าหนดรหัสประจ าตัว ส าหรับ
นักเรียนที่ไม่มีรหัสประจ าตัว 13 หลัก ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (รหัส G) 

6.  จ านวนนักเรียนต่อห้อง 
 6.1  รับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องละ 30 คน  
 6.2  รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องละ  35 คน  
 6.3  รับเด็กพิเศษ(เรียนร่วม)  ห้องละ  10 คน 

7. วันและเวลาการรับนักเรียน  

7.1  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 
       ห้องเรียน English Fluency Classroom (EFC) 

         รับสมัคร      วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2564 
                                  วันที่ 08.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                                   ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางเตย    
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        ประชุมผู้ปกครอง/รายงานตัว/มอบตัว 
                             วันเสาร์ 3 เมษายน 2564 
                             เวลา 09.00 – 09.40 น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางเตย 

        เข้าค่ายเตรียมความพร้อม 
              วันเสาร์ 3 เมษายน 2564 
                                    เวลา 10.00 – 11.30 น ณ ลานสนามโรงเรียนวัดบางเตย 

  7.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
          รับสมัคร   วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2564 
                                   เวลา 08.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                                   ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางเตย 
          สอบประเมินความพร้อม/จับฉลาก   
                                  วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564        
                                 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวดับางเตย 
         ประกาศผลประเมินความพร้อม   
                                วนัอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 
         ประชุมผู้ปกครอง/รายงานตัว/มอบตัว 
                                  วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 
                                   เวลา 10.00 – 11.30 น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางเตย 
          
7.3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2-6 
                    รับสมัครย้ายมาเข้าเรียน  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  ในวันและเวลา
ราชการ  ที่ส านักงานธุรการ  โทรศัพท์ 02-5100938    

7.4  การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) 

     รับสมัคร       วันที่ 11  – 15 มีนาคม 2564 
                                                เวลา 08.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                                                ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางเตย 
 7.5 ห้องเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 
                   7.5.1 ห้องเรียน English  Program (EP) 
                   7.5.2 ห้องเรียน  Math  Science  English Enrichment Program (MESP) 
                   ***สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครจากประกาศโรงเรียนวัดบางเตย ในประกาศ
ของทั้ง 2 โปรแกรมโดยตรง*** 

เข้าค่ายเตรียมความพร้อม.... 
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                  ช่วงเวลาการรับนักเรียนให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน  
และวันสิ้นสุดคือวันมอบตัวนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

ทั้งนี้ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศอย่างนี้อย่างเคร่งครัด  ติดต่อสอบถามขอทราบรายละเอียดได้ที่
ส านักงานธุรการ  โทรศัพท์ 02-5100938 
 

 
   ประกาศ ณ วันที่   19    มกราคม พ.ศ. 2564 

 

(นายอภิชัย  จันทร์เทศ) 
             ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางเตย   

 


