
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถมัภ์) 
เรื่อง  การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
----------------------------------- 

  ด้วย โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  จะด าเนินการเปิดรับสมัคร
นักเรียนเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ   
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับเจตนา รมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ลงวันที่     
๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  โดยมติคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  ในคราวประชุมครั้งที่       
๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อุปถัมภ์)  ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔         ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 ๑.  วิธีการ 
 ๑.๑ ชั้นก่อนประถมศึกษา 
 ๑.๑.๑  ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ ๓ ปี ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร   
ก่อนวันรับสมัคร เข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้าจ านวนผู้สมัครยังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขต
พ้ืนที่บริการได ้ กรณีท่ีมีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้  ให้ใช้วิธีการจับสลาก 
 ๑.๑.๒  การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
       ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็นจะต้อง
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือ
จัดตั้งโรงเรียน  ซึ่งมีเง่ือนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัครเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา 

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ 

 ๑. คุณสมบัติ 
  เด็กท่ีมีอายุ ๓ ปี โดยให้นับอายุครบ ๓ ปีบริบูรณ์ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
  (เด็กเกิดระหว่าง วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 
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 ๒. หลักฐานการสมัคร 
   ๑) ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)   
  ๒) ส าเนาทะเบียนบ้านเด็ก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  จ านวน ๑ ชุด  
                             (พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง) 
   ๓) ส าเนาสูติบัตรของเด็ก จ านวน ๑ ชุด (พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง) 
  ๔) รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว  จ านวน ๓ รูป 
  ๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  จ านวน ๑ ชุด  
                             (พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง) 
  ๖) ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล ของเด็ก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จ านวน ๑ ชุด  
                             (พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง)   
  ๗) เอกสารทุกฉบับให้รับรองส าเนาถูกต้อง 
 ๓.  เกณฑ์ในการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
  ๑)  รับเด็กอายุ ๓ ปี ทีม่ีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก่อนวันรับสมัคร   
                        ถ้าจ านวนผู้สมัครยังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้   
  ๒)  กรณีท่ีมีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีจับสลาก 

 ๑.๒  ชั้นประถมศึกษา 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  ห้องเรียนปกติ 
   ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นอนุบาลสูงสุดของสถานศึกษา เด็กที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน  โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ   
ถ้าจ านวนผู้สมัครยังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้ให้ใช้วิธีการจับสลาก 
 

คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 ๑. คุณสมบัติ 
  เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ (เกิดปี พ.ศ.๒๕๕๗) นับตามปีปฏิทิน หรือจบการศึกษาชั้นอนุบาล
สูงสุดของสถานศึกษานั้นๆ 
 ๒. หลักฐานการสมัคร 
   ๑) ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)   
  ๒) ส าเนาทะเบียนบ้านเด็ก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  จ านวน ๑ ชุด  
                             (พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง) 
   ๓) ส าเนาสูติบัตรของเด็ก  จ านวน ๑ ชุด (พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง) 
  ๔) รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว  จ านวน ๓ รูป 
  ๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  จ านวน ๑ ชุด  
                             (พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง) 
  ๖) ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล ของเด็ก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  จ านวน ๑ ชุด  
                             (พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง)     
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     ๗) ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นเรียนก าลังเรียนชั้นอนุบาลสูงสุดของสถานศึกษานั้นๆ  
                             จ านวน ๑ ฉบับ (พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง)   
  ๘) เอกสารทุกฉบับให้รับรองส าเนาถูกต้อง 
  ๙) หลักฐานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนก าหนด 
 
 ๓.  เกณฑ์ในการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๑)  ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ (เกิดปี พ.ศ.๒๕๕๗) หรือจบการศึกษาชั้นอนุบาลสูงสุดของ 
                        สถานศึกษานั้นๆ  เด็กที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก่อนวันรับสมัคร 
  ๒)  กรณีท่ีมีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีจับสลาก 
 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  ห้องเรียนพิเศษ  Mini English Program  (MEP) 
  ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นอนุบาลสูงสุดของสถานศึกษานั้นๆ      ประเมิน
ความพร้อมของนักเรียนโดยการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการ ๔ ด้าน ด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม ทักษะเบื้องต้นของภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 

คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (MEP) 
 ๑. คุณสมบัติ 
  ๑) เด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ (เกิดปี พ.ศ.๒๕๕๗) หรือจบการศึกษาชั้นอนุบาลสูงสุดของสถานศึกษา 

  ๒) ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนค่าบ ารุงการศึกษา เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐ บาท ต่อภาคเรียน 
 ๒. หลักฐานการสมัคร 
   ๑) ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)   
  ๒) ส าเนาทะเบียนบ้านเด็ก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  จ านวน ๑ ชุด  
                             (พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง) 
   ๓) ส าเนาสูติบัตรของเด็ก  จ านวน ๑ ชุด (พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง) 
  ๔) รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว  จ านวน ๓ รูป 
  ๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  จ านวน ๑ ชุด  
                             (พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง) 
  ๖) ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล ของเด็ก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  จ านวน ๑ ชุด  
                             (พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง)     
     ๗) ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นเรียนก าลังเรียนชั้นอนุบาลสูงสุดของสถานศึกษานั้นๆ  
                             จ านวน ๑ ฉบับ (พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง)   
  ๘) เอกสารทุกฉบับให้รับรองส าเนาถูกต้อง 
  ๙) หลักฐานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนก าหนด 
             ๓.  เกณฑ์ในการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (MEP) 
  ๑)  ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ (เกิดปี พ.ศ.๒๕๕๗) หรอืจบการศึกษาชั้นอนุบาลสูงสุดของ 
          สถานศึกษา  
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  ๒)  ประเมินความพร้อมของนักเรียนโดยการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการ ๔ ด้าน  
       ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ทักษะเบื้องต้นของภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง       
                              ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 ๒.  จ านวนการรับนักเรียนต่อห้อง 
 ๒.๑  นักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา  ห้องละ ๓๐ คน 
 ๒.๒  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ห้องละ ๔๐ คน 
 ๒.๓  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละไม่เกิน ๓๐ คน 

 ๓.  วันและเวลาการรับนักเรียน 
  ๓.๑  ระดับก่อนประถมศึกษา 

  ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  

    ขอรับใบสมัคร  วันที่ ๘ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  
      เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)  
     ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
       รับสมัคร วันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔    
     เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
            (ผู้ปกครองและนักเรียนมาในวันรับสมัคร) 
 
   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิจับสลาก วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔  
     ที่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ  www.abss.ac.th 
    จับสลาก วันอาทิตย์ที ่๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
     (ตามนาฬิกาของโรงเรียนเท่านั้น) หากเด็กไม่ได้มาจับสลาก 
     ตามวันและเวลาที่ก าหนด หรือมารายงานตัว 
     หลังจากเวลา ๙.๐๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์ 
    ประกาศผลและรายงานตัว เด็กท่ีจับสลากได้ ผู้ปกครองต้องเข้าประชุม 
     ในวันอาทิตย์ที ่๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
     ณ ห้องประชุมปกรณ์  อังศุสิงห์  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
                                                                      (หากผู้ปกครองไม่เข้าร่วมประชุมถือว่าสละสิทธิ์) 
    มอบตัวนักเรียน  วันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
     ณ ห้องประชุมปกรณ์  อังศุสิงห์  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

 

 



-๕- 

 
  ๓.๒  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

    ๓.๒.๑  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ห้องเรียนปกติ 

    ขอรับใบสมัคร วันที่ ๕ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔  
      เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)   
     ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
       รับสมัคร วันที่ ๑๖ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
     เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
            (ผู้ปกครองและนักเรียนมาในวันรับสมัคร) 
   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิจับสลาก  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 
     ที่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ  www.abss.ac.th 
    จับสลาก วันเสาร์ที ่๒๔ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
     (ตามนาฬิกาของโรงเรียนเท่านั้น) หากเด็กไม่ได้มาจับสลาก 
     ตามวันและเวลาที่ก าหนด หรือมารายงานตัว 
     หลังจากเวลา ๙.๐๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์ 
    ประกาศผลและรายงานตัว เด็กท่ีจับฉลากได้ ผู้ปกครองต้องเข้าประชุม 
     ในวันเสาร์ที ่๒๔ เมษายน ๒๕๖๔   เวลา ๑๐.๐๐ น. 
     ณ ห้องประชุมปกรณ์  อังศุสิงห์  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
                                                                      (หากผู้ปกครองไม่เข้าร่วมประชุมถือว่าสละสิทธิ์) 
    มอบตัวนักเรียน  วันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
     ณ ห้องประชุมปกรณ์  อังศุสิงห์  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

 

    ๓.๒.๒  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  ห้องเรียนพิเศษ  Mini English Program  (MEP) 

    ขอรับใบสมัคร วันที่ ๑ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔  
      เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)   
     ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
       รับสมัคร วันที่ ๖ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
     เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
            (สัมภาษณ์ผู้ปกครอง และน านักเรียนมาในวันรับสมัคร) 
   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิคัดเลือก   วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
     ที่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ  www.abss.ac.th 
 
 
 

http://www.abss.ac.th/


-๖- 

 
    ประเมินความพร้อม วันพฤหัสบดีที ่๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
     (ตามนาฬิกาของโรงเรียนเท่านั้น)  
     ประเมินความพร้อมพัฒนาการ ๔ ด้าน ด้านร่างกาย สติปัญญา         
                                                                      อารมณ์ สังคม ทักษะเบื้องต้นของภาษาอังกฤษ  
                                                                      และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง  ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด   
                                                                      หากเด็กและผู้ปกครองไม่ได้มาประเมิน  
                                                                      ตามวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
    ประกาศผลและรายงานตัว   วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔  
                                                                      เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
            ณ ห้องธุรการ  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
    มอบตัวนักเรียน  วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔    
                                                                      เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  ประชุมผู้ปกครอง 
     เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  มอบตัวนักเรียน   
     ณ ห้องประชุมปกรณ์  อังศุสิงห์  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
   

   หากตรวจสอบพบว่าเด็กนักเรียนขาดคุณสมบัติตามที่โรงเรียนก าหนด โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ 
ไม่รับนักเรียนของท่านเข้าเรียน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

           ลงชื่อ            
 (นายรักไทย   ธนวุฒิกุล) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน 
  (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 

 


