ประกาศโรงเรียนพญาไท
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (ปกติ)
ปีการศึกษา 2563
--------------------------------เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ก ารรั บ นั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนพญาไท จึงกาหนดการรับสมัครและคัดเลือกเด็ก
เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (ปกติ) ในปีการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดและเกณฑ์การรับสมัครดังนี้
1. จานวนและวิธีการรับสมัครเข้าเรียน
1.1. จ านวนเด็ กที่ เข้ าเรี ยนชั้ น อนุ บ าล 1 (ปกติ ) จ านวน 4 ห้ องเรี ยน ห้ องเรี ยนละ 30 คน ในจ านวนนี้
เป็นนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษจานวน 5 คน
เงื่อนไขพิเศษ หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนพญาไท เห็นว่ามีความจาเป็นจะต้อง
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเพื่อเข้าเรียน ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
- นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
- นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
- นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
- นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
1.2. วิธีรับเข้าเรียน
- ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (ปกติ) จะต้องผ่านการตรวจคุณสมบัติ สัมภาษณ์ ถ้าผู้สมัครเกินจานวน
จะใช้วิธีจับสลาก จึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้
เป็นเด็กทีม่ ีอายุ 3 – 5 ปี (โดยให้นับอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563)
3. หลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันรับสมัคร
3.1. ใบสมัครเข้าเรียน
3.2. ทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3.3. สูติบัตร ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3.4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 รูป
3.5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
3.6. ให้รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
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4. กาหนดการ
4.1 วันรับใบสมัคร รับใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 11 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ณ ห้องสานักอานวยการโรงเรียนพญาไท
4.2. วันรับสมั คร รับสมัครตั้ งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มี นาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมราชเทวี วันรับสมัครให้ผู้ปกครองนาเด็กมาสัมภาษณ์ ด้วย ตามวันเวลาที่กาหนดในใบสมัคร (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ)
4.3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลาก ในวันที่ 5 มีนาคม 2563
4.4. จับสลาก วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพญาไท หากไม่มาจับสลาก
ตามกาหนดหรือมารายงานตัวหลังเวลา 09.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์ (เด็กที่เป็นฝาแฝดให้จับสลากได้เพียง 1 คน
เท่านั้น ถ้าจับสลากได้ถือว่าได้ทั้งคู่)
4.5. ประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนที่จับสลากได้ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท ขอเชิญผู้ปกครองประชุม
ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
4.6. มอบตัวนักเรียน วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพญาไท
5. เอกสารที่ต้องนามาในวันมอบตัว (เอกสารครบในวันสมัครไม่ต้องนามา)
5.1. ทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
5.2. สูติบัตร ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
5.3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
5.4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
5.5. ใบรับรองผลการตรวจหมู่เลือดจากแพทย์ ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด
5.6. ให้รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
6. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่รับนักเรียนของท่านเข้าเรียน หากตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติตามที่โรงเรียนกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563
(นางจันทนา ทองศรีงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนพญาไท

