
  
 

 
ระถมศึก 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านตาอุด 
เรื่อง   การรับนักเรียนโรงเรียนบ้านตาอุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
                 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปการศึกษา 256๔ ลงวันที่  ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ เพ่ือใหเด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโอกาสไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับศักยภาพ 
ความถนัดความสนใจและสรางโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการรับนักเรียนที่มีความเปนธรรม สุจริต 
โปรงใส ตรวจสอบได และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือใหการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประจําปการศึกษา 256๔  
ของโรงเรียนบ้านตาอุดเปนไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา256๔ 
ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ประจําปการศึกษา 256๔ โรงเรียน
บ้านตาอุดจึงกําหนดรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประจําปการศึกษา 256๔  ดังนี้  
๑.  ระดับก่อนประถมศึกษา 

๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 อนุบาล ๑  

ผู้สมัครในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) อายุ ๓ -๔ ปี  
(เกิดระหว่างวันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 
อนุบาล ๒ 
ผู้สมัครในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) อายุ ๔ – ๕ ปี  
(เกิดระหว่างวันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
๑.๒ เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร 

  ๑.๒.๑ ใบสมัครโรงเรียนบ้านตาอุด 
  ๑.๒.๒ สำเนาสูติบัตร 

๑.๒.๓ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ตัวจริง) ของนักเรียน บิดา มารดา  พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ  
๒ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ 

๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
อายุย่างเข้าปีท่ี ๗  หรือนักเรียนที่จบระดับก่อนประถมศึกษา  
 
 

 
/๒.๒ เอกสาร... 

 



  
๒.๒ เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร 

  ๒.๒.๑ ใบสมัครโรงเรียนบ้านตาอุด 
  ๒.๒.๒ สำเนาสูติบัตร 

๒.๒.๓ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ตัวจริง) ของนักเรียน บิดา มารดา  พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ  
๓. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

๓.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๓.๑.๑ ต้องเป็นผู้ที่เรียนจบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๓.๑.๒ เป็นโสด 

  ๓.๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย 
 ๓.๒ เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร 

๓.๒.๑ ใบสมัครโรงเรียนบ้านตาอุด 
๓.๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ-สกุล นักเรียน ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ 

พร้อมนักเรียนเป็นผู้รับรองสำเนา 
๓.๒.๓ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับถ่ายเอกสารพร้อม

นักเรียน              
เป็นผู้รับรองสำเนา 

๓.๒.๔ แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รายบุคคล 

๓.๒.๕ สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
  ๓.๒.๖ รูปถ่ายนักเรียนปัจจุบัน  (สวมเครื่องแบบนักเรียน) ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 
 ๔. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   

๔.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๔.๑.๑  เป็นผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                       

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๔.๑.๒ เป็นโสด 

  ๔.๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย 
 ๔.๒ เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร 

๔.๒.๑ ใบสมัครโรงเรียนบ้านตาอุด 
๔.๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ-สกุล นักเรียน ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ 

พร้อมนักเรียนเป็นผู้รับรองสำเนา 
๔.๒.๓ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับถ่ายเอกสารพร้อม

นักเรียน              
เป็นผู้รับรองสำเนา 

๔.๒.๔ แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รายบุคคล 
 
 
 
 



  
/๔.๒.๕ สำเนา... 

 
 

๔.๒.๕ สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
  ๔.๒.๖ รูปถ่ายนักเรียนปัจจุบัน  (สวมเครื่องแบบนักเรียน) ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
   
 
 
 
     (นายกฤติเดช  บุญศรัทธา) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอุด 
 
 
  



  
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ้านตาอุด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 
ระดับชั้น รับสมัคร สอบ ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 

อนุบาล  ๑ 20 – 2๔ มีนาคม ๒๕๖๔ - - ๖ เมษายน ๒๕๖4 
อนุบาล  ๒ 20 – 2๔ มีนาคม ๒๕๖๔ - - ๖ เมษายน ๒๕๖4 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 16 - 20 เมษายน 2564  - - 24 เมษายน 2564 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 24 - 28 เมษายน 2564 ๑ พฤษภาคม 2564 

(๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.) 
5 พฤษภาคม 2564 

(๑๓.๐๐ น.) 
8 พฤษภาคม 2564 
(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.) 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 24 - 28 เมษายน 2564 ๒ พฤษภาคม 2564 
(๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.) 

๖ พฤษภาคม 2564 
(๑๓.๐๐ น.) 

๙ พฤษภาคม 2564 
(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.) 

 
หมายเหตุ                  เวลา  สถานที่รับสมัคร 

          เวลา                         เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  
 สถานที่รับสมัคร    ห้องธุรการโรงเรียนบ้านตาอุด 

 
ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน  สอบทุกวิชา คือ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย    
วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษา    ภาษาอังกฤษ   (วิชาละ ๒๐ ข้อ)  

 
           

การมอบตัว  ทุกระดับชั้น  ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนมามอบตัว  
แต่งกายชุดนักเรียน 

 

 
 

 


