
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนนาหลวง 

เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีบริการ การรับนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี ๑  ประถมศึกษาปท่ี ๑   

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

----------------------------------------- 

 เพ่ือใหการรับสมัครนักเรียนเขาเรียนตอในระดับชั้นอนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ เปนไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร  จึงกําหนดพ้ืนท่ีบริการเพ่ือรับนักเรียนท่ีมีภูมิลําเนา ใน

เขตพ้ืนท่ีบริการคือ  

เขตทุงคร ุ

  

คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  

1. ตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน  

2. ตองอาศัยอยูกับบิดา มารดา หรือปู ยา ตา ยาย ท่ีเปนเจาของบานหรือเจาของบานท่ีมีหลักฐานสิทธิ 

   อยูอาศัยชัดเจน  

3. ตองอาศัยอยูอยางนอย ๒ ป นับถึงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

    กรณีนักเรียนมีปญหาเก่ียวกับคุณสมบัติดังกลาวขางตนแตมีหลักฐานเชื่อถือไดวามีถ่ินฐานอยูในเขตพ้ืนท่ี

บริการจริง ก็ใหสิทธิเสมอกันกับนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติครบ  

  

ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๑    กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

  

  

(นายไพบูลย กลอมบรรจง) 

ผูอํานวยการโรงเรียนนาหลวง 

 

 

 

 



 

 

ประกาศโรงเรียนนาหลวง  

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นการรับนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี ๑  ประถมศึกษาปท่ี ๑   

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

--------------------------------  

   เพ่ือใหเปนไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนของโรงเรียน         ใน

สังกัดกรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา ๒๕๖๐  จึงกําหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติการคัดเลือก และการ

สอบคัดเลือกนักเรียนเข า ศึกษาในชั้นชั้ นอนุบาลป ท่ี  ๑  ประถมศึกษาป ท่ี  ๑  มัธยมศึกษาป ท่ี  ๑  และ          

มัธยมศึกษาปท่ี ๔  ปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังตอไปนี้  

๑. ช้ันอนุบาลปท่ี ๑ 

คุณสมบัติของผูสมัครและหลักฐานการสมัคร  

 ๑)  เกิดป ๒๕๕๕ นับอายุถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (เกิดกอน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 

               ๒)  เปนผูท่ีมีผูปกครองสามารถดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับการเรียนและความประพฤติในเวลาท่ีอยูบานไดทุกวัน 

ตลอดเวลาท่ีเปนนักเรียนในโรงเรียนนาหลวง 

           ๓)  มีรางกายแข็งแรงสุขภาพดี ไมมีโรคอันเปนอุปสรรคตอการเรียน หรือโรครายแรง 

หลักฐานการสมัคร 

๑) ใบสมัคร กรอกขอมูลรายละเอียดใหสมบูรณ และติดรูปถาย ๑ นิ้วครึ่ง ใหเรียบรอย  

๒) สําเนาทะเบียนบาน (ใหนําฉบับจริงมาแสดงดวย ท้ังของบิดามารดา และนักเรียน)  

    พรอมถายเอกสาร ๑ ชุด  

๓) สูติบัตร (ใหนําฉบับจริงมาแสดงดวย) พรอมถายเอกสาร ๑ ชุด 

๔) หลักฐานอ่ืนๆ เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และอ่ืน ๆ ถามี 

กําหนดการ 

๑) รับสมัครวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ถึงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.(นํานักเรียนมาดวย) 

๒) จับสลาก วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

๓) ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๔) มอบตัว วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

หมายเหตุ รับจํานวน ๑๕๐ คน รับนักเรียนท่ีอยูในเขตบริการของโรงเรียนกอน หากไมเต็มใหรับนักเรียนนอกเขต

พ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีเปนรอยตอใกลเคียง กรณีมีผูสมัครเกินจํานวนท่ีรับได ใหใชวิธีจับฉลาก 

 



 

๒. ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 

คุณสมบัติของผูสมัครและหลักฐานการสมัคร  

 ๑)  เกิดตั้งแต พฤษภาคม ๒๕๕๓ นับอายุถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔(เกิดกอน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔) หรือ 

เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล ๒ จากสถานศึกษาของรัฐ และอนุบาล 

๓ จากสถานศึกษาเอกชน ) ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

               ๒)  เปนผูท่ีมีผูปกครองสามารถดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับการเรียนและความประพฤติในเวลาท่ีอยูบานไดทุกวัน 

ตลอดเวลาท่ีเปนนักเรียนในโรงเรียนนาหลวง 

          ๓)  มีรางกายแข็งแรงสุขภาพดี ไมมีโรคอันเปนอุปสรรคตอการเรียน หรือโรครายแรง 

 

หลักฐานการสมัคร 

๑) ใบสมัคร กรอกขอมูลรายละเอียดใหสมบูรณ และติดรูปถาย ๑ นิ้วครึ่ง ใหเรียบรอย 

๒) สําเนาทะเบียนบาน (ใหนําฉบับจริงมาแสดงดวย ท้ังของบิดามารดา และนักเรียน)  

    พรอมถายเอกสาร ๑ ชุด  

๓) สูติบัตร (ใหนําฉบับจริงมาแสดงดวย) พรอมถายเอกสาร ๑ ชุด 

๔) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นปฐมวัย หรือเทียบเทาหรือหลักฐานท่ีแสดงวากําลังศึกษาอยูในชั้นปฐมวัย   

ปการศึกษา ๒๕๕๙  

๕) หลักฐานอ่ืนๆ เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และอ่ืน ๆ ถามี 

 

กําหนดการ 

๑) รับสมัคร วันท่ี ๖ มีนาคม ถึงวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.(นํานักเรียนมาดวย) 

๒) จับสลาก วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

๓) ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๔) มอบตัว วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

หมายเหตุ รับจํานวน ๒๔๐ คน รับนักเรียนท่ีอยูในเขตบริการของโรงเรียนกอน หากไมเต็มใหรับนักเรียนนอกเขต

พ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีเปนรอยตอใกลเคียง กรณีมีผูสมัครเกินจํานวนท่ีรับได ใหใชวิธีจับฉลาก 

 

 

 

 



๓. ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  

คุณสมบัติของผูสมัครและหลักฐานการสมัคร  

๑) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกําลัง

ศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเทา  

๒) ไมจํากัดอายุ  
 

หลักฐานการสมัคร  

๑) ใบสมัคร กรอกขอมูลรายละเอียดใหสมบูรณ และติดรูปถาย ๑ นิ้วครึ่ง ใหเรียบรอย 

๒) สําเนาทะเบียนบาน (ใหนําฉบับจริงมาแสดงดวย ท้ังของบิดามารดา และนักเรียน)  

    พรอมถายเอกสาร ๑ ชุด  

๓) สูติบัตร (ใหนําฉบับจริงมาแสดงดวย) พรอมถายเอกสาร ๑ ชุด 

๔) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ หรือเทียบเทาหรือหลักฐานท่ีแสดงวากําลังศึกษาอยูใน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ พรอมผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

๕) หลักฐานอ่ืนๆ เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และอ่ืน ๆ ถามี 
 

กําหนดการ 

๑) รับสมัคร วันท่ี ๒๗ มีนาคม ถึงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๒) สอบ วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.(แสดงตนโดยบัตรประชาชน) 

๓) ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๔) มอบตัว วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๕) นักเรียนตองผานทุกข้ันตอน ขาดข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งถือวาสละสิทธิ์การเขาเรียน 

จํานวนการรับสมัคร 

 การสอบคัดเลือก 

๑. ความสามารถทางดานกีฬา ๑๐ คน (โรงเรียนคัดเลือก) 

๒. ความสามารถทางดานนาฏศิลป ๑๐ คน  (โรงเรียนคัดเลือก) 

๓. ความสามารถทางดานดนตรี ๑๐ คน (โรงเรียนคัดเลือก) 

๔. พิจารณานักเรียนดานความประพฤติ ๑๐ คน (โรงเรียนคัดเลือก) 

๕. สอบคัดเลือก ๑๕๐ คน  
 

หมายเหตุ รับจํานวน ๑๘๐ คน ใชขอสอบของโรงเรียนรอยละ ๘๐ ใน ๕ รายวิชา ไดแก วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ  และคะแนน O-NETรอยละ ๒๐  

  

 



๔. ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔  

คุณสมบัติของผูสมัครและหลักฐานการสมัคร  

๑) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทาหรือ     กําลัง

ศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเทา  

๒) ไมจํากัดอายุ  
 

หลักฐานการสมัคร  

๑) ใบสมัคร กรอกขอมูลรายละเอียดใหสมบูรณ และติดรูปถาย ๑ นิ้วครึ่ง ใหเรียบรอย 

๒) สําเนาทะเบียนบาน (ใหนําฉบับจริงมาแสดงดวย ท้ังของบิดามารดา และนักเรียน)  

    พรอมถายเอกสาร ๑ ชุด  

๓) สูติบัตร (ใหนําฉบับจริงมาแสดงดวย) พรอมถายเอกสาร ๑ ชุด 

๔) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ หรือเทียบเทาหรือหลักฐานท่ีแสดงวากําลังศึกษาอยูในชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ พรอมผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

๕) หลักฐานอ่ืนๆ เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และอ่ืน ๆ ถามี 
 

กําหนดการ 

๑) รับสมัคร วันท่ี ๒๗ มีนาคม ถึงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๒) สอบ วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.(แสดงตนโดยบัตรประชาชน) 

๓) ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๔) มอบตัว วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

หมายเหตุ รับจํานวน ๑๓๕ คน (สายวิทยาศาสตร ๔๕ คน ,สายศิลป – คํานวณ ๙๐ คน ) 

การคัดเลือก  

๑. รับจากโรงเรียนกีฬา ( สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทองเท่ียว ) ๔๕ คน 

๒. สอบคัดเลือก 

๒.๑ ความสามารถทางวิชาการ ๗๐ คน (โรงเรียนคัดเลือก) 

๒.๒ ความสามารถทางดานนาฏศิลป ๑๐ คน (โรงเรียนคัดเลือก) 

๒.๓ ความสามารถทางดานดนตรี ๑๐ คน (โรงเรียนคัดเลือก) 

โดยใชขอสอบของโรงเรียน  รอยละ ๘๐ ใน ๕ รายวิชา ไดแก วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร      

 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ และคะแนน O-NET รอยละ ๒๐  

 

 

 



๕. ช้ันอนุบาล ๒, ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ – ๖, ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ – ๓, ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ -๖ 

หลักฐานการสมัคร  

๑) ใบสมัคร กรอกขอมูลรายละเอียดใหสมบูรณ และติดรูปถาย ๑ นิ้วครึ่ง ใหเรียบรอย 

๒) สําเนาทะเบียนบาน (ใหนําฉบับจริงมาแสดงดวย ท้ังของบิดามารดา และนักเรียน)  

    พรอมถายเอกสาร ๑ ชุด  

๓) สูติบัตร (ใหนําฉบับจริงมาแสดงดวย) พรอมถายเอกสาร ๑ ชุด 

๔) หลักฐานการจบการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม 

๕) หลักฐานอ่ืนๆ เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และอ่ืน ๆ ถามี 

 

กําหนดการ 

๑) รับสมัคร วันท่ี ๒๔ เมษายน ถึงวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๒) สอบ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๓) ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 


