
/๕) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน.... 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
เร่ือง  การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบง่รัฐบาลอุปถัมภ์) (ฉบับแก้ไข) 
----------------------------------- 

 ด้วย โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียน
เข้าเรียน ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก 
ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  เพื่อให้ เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน ตามหนังสือด่วนท่ีสุด  
ท่ี ศธ ๐๔๐๐๖/ว๔๐๑๔ ลงวัน ท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อุปถัมภ์) โดยมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อุปถัมภ์) ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้โรงเรียนอนุบาลสามเสน 
(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ประกาศรับสมัครนักเรียน ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
๑. วิธีการ 
     ๑.๑ ชั้นก่อนประถมศึกษา 
          ๑.๑.๑ ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษา ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ (อายุ ๓ ปีบริบูรณ์) ท่ีมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ก่อนวันรับสมัคร เข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้าจำนวนผู้สมัครยังไม่เต็ม
ให้รับเด็กนอกเขตพื้นท่ีบริการได้ กรณีท่ีมีผู้สมัครเกินจำนวนท่ีรับได้ ให้ใช้วิธีการจับสลาก 
           ๑.๑.๒ การรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ 
                    ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียนมีความจำเป็นจะต้องรับนักเรียนท่ี
มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  เพื่อจัดต้ัง
โรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 
           คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัครเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ ๑) 
            ๑. คุณสมบัติ 
                เด็กท่ีมีอายุ ๓ ปี โดยให้นับอายุครบ ๓ ปีบริบูรณ์ ถึงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
                (เด็กเกิดระหว่าง วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
            ๒. หลักฐานการสมัคร 
                ๑) ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)   
                ๒) สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก บิดา มารดา จำนวน ๑ ชุด (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง) 
                ๓) สำเนาสูติบัตรของเด็ก จำนวน ๑ ชุด (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง) 
                ๔) รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป 



-๒- 
 

/คุณสมบัติ... 

                ๕) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา มารดา จำนวน ๑ ชุด (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง)         
                ๖) สำเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุลของเด็ก บิดา มารดา จำนวน ๑ ชุด (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง)   
                ๗) เอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้อง 
 ๓. เกณฑ์ในการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
     ๑) รับเด็กอายุ ๓ ปี ท่ีมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก่อนวันรับสมัคร ถ้าจำนวนผู้สมัคร 
                    ยังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นท่ีบริการได้   
     ๒) กรณีท่ีมีผู้สมัครเกินจำนวนท่ีรับได้ ให้ใช้วิธีจับสลาก 
 
  ๑.๒ ชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ) 
   ให้รับเด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปีท่ี ๗ หรือจบการศึกษาช้ันอนุบาลสูงสุดของสถานศึกษา เด็กท่ีอยู่ในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ 
ถ้าจำนวนผู้สมัครยังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นท่ีบริการได้ กรณีท่ีมีผู้สมัครเกินจำนวนท่ีรับได้ให้ใช้วิธีการจับสลาก 
 
            คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 ๑. คุณสมบัติ 
                เด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปีท่ี ๗ (เกิด ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) นับตามปีปฏิทินหรือเด็กท่ีเกิดปี 
พ.ศ.๒๕๕๙ ท่ีสำเร็จการศึกษาช้ันอนุบาลสูงสุดของสถานศึกษานั้น ๆ 
 ๒. หลักฐานการสมัคร 
                ๑) ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)   
                ๒) สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก บิดา มารดา จำนวน ๑ ชุด (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง)      
                ๓) สำเนาสูติบัตรของเด็ก  จำนวน ๑ ชุด (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง) 
                ๔) รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว  จำนวน ๓ รูป 
                ๕) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา มารดา จำนวน ๑ ชุด (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง) 
                ๖) สำเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุลของเด็ก บิดา มารดา จำนวน ๑ ชุด  
                    (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง)     
                ๗) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นเรียนกำลังเรียนช้ันอนุบาลสูงสุดของสถานศึกษานั้น ๆ  
                    จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง)   
                ๘) เอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้อง 
                ๙) หลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
 ๓. เกณฑ์ในการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
     ๑) ให้รับเด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปีท่ี ๗ (เกิดปี พ.ศ.๒๕๕๘) หรือจบการศึกษาช้ันอนุบาลสูงสุดของ 
                    สถานศึกษานั้น ๆ เด็กท่ีมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก่อนวันรับสมัคร 
     ๒) กรณีท่ีมีผู้สมัครเกินจำนวนท่ีรับได้ ให้ใช้วิธีจับสลาก 
 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
    ให้รับเด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปีท่ี ๗ หรือจบการศึกษาช้ันอนุบาลสูงสุดของสถานศึกษานั้น ๆ ประเมินความ
พร้อมของนักเรียนโดยการสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการ ๔ ด้าน ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม ทักษะเบ้ืองต้นของภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
 
 
 



-๓- 
 

/จับสลาก.... 

            คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (MEP) 
 ๑. คุณสมบัติ 
                 ๑) เด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปีท่ี ๗ (เกิด ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) นับตามปีปฏิทิน หรือเด็กท่ีเกิด
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ท่ีสำเร็จการศึกษาช้ันอนุบาลสูงสุดของสถานศึกษานั้น ๆ 
                 ๒) ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐ บาท ต่อภาคเรียน 
  ๒. หลักฐานการสมัคร 
                 ๑) ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)   
                 ๒) สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก บิดา มารดา จำนวน ๑ ชุด (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง) 
                 ๓) สำเนาสูติบัตรของเด็ก จำนวน ๑ ชุด (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง) 
                 ๔) รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป 
                 ๕) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา มารดา จำนวน ๑ ชุด (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง)       
                 ๖) สำเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ  ช่ือสกุล ของเด็ก บิดา มารดา จำนวน ๑ ชุด  
                     (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง)     
                 ๗) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นเรียนกำลังเรียนช้ันอนุบาลสูงสุดของสถานศึกษานั้นๆ  
                     จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง)   
                 ๘) เอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้อง 
                 ๙) หลักฐานอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
             ๓. เกณฑ์ในการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (MEP) 
                 ๑) ให้รับเด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปีท่ี ๗ (เกิดปี พ.ศ.๒๕๕๘) หรือจบการศึกษาช้ันอนุบาลสูงสุดของ 
 สถานศึกษา 
                 ๒) ประเมินความพร้อมของนักเรียนโดยการสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการ ๔ ด้าน  
 ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ทักษะเบ้ืองต้นของภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง       
                     ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

๒.  จำนวนการรับนักเรียนต่อห้อง 
  ๒.๑ นักเรียนช้ันก่อนประถมศึกษา   ห้องละ ๓๐ คน 
  ๒.๒ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  ห้องละ ๔๐ คน 
  ๒.๓ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องละไม่เกิน ๓๐ คน 
 
๓.  วันและเวลาการรับนักเรียน 
 ๓.๑  ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ ๑)  
    ขอรับใบสมัคร  วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   
     ผู้ปกครองศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครและ 
         หลักฐานการสมัครการเข้าเรียนที่เว็บไซต์  
      www.abss.ac.th 
       รับสมัคร วันที่ ๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
     เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
            (ผู้ปกครองและนักเรียนมาในวันรับสมัคร) 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิจับสลาก วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
     ท่ีเวบ็ไซต์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ  www.abss.ac.th 
 

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


-๔- 
 

/ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑.... 

    จับสลาก วันเสารท่ี์ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
     (ตามนาฬิกาของโรงเรียนเท่านั้น) หากเด็กไม่ได้มาจับสลาก 
     ตามวันและเวลาท่ีกำหนด หรือมารายงานตัว 
     หลังจากเวลา ๙.๐๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์  
      (โปรดนำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงในวันจับสลาก) 
    ประกาศผลและรายงานตัว เด็กท่ีจับสลากได้ ผู้ปกครองต้องเข้าประชุม 
     ในเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
     ณ ห้องประชุมปกรณ์  อังศุสิงห์  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
                                                                      (หากผู้ปกครองไม่เข้าร่วมประชุมถือว่าสละสิทธิ์) 
    มอบตัวนักเรียน  วันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
     ณ ห้องประชุมปกรณ์  อังศุสิงห์  โรงเรียนอนุบาลสามเสน 
        ๓.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ห้องเรียนพิเศษ  Mini English Program (MEP) 
     ขอรับใบสมัคร วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
     ผู้ปกครองศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครและ 
         หลักฐานการสมัครการเข้าเรียนที่เว็บไซต์  
      www.abss.ac.th 
     รับสมัคร วันที่ ๕ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
     เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
            ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนสมัครเรียนด้วยระบบออนไลน์  
      ผ่าน www.abss.ac.th หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ ์
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก   วันศุกร์ท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   
     ท่ีเวบ็ไซต์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ  www.abss.ac.th 
     ประเมินความพร้อม วันอาทิตย์ท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
     (ตามนาฬิกาของโรงเรียนเท่านั้น)  
     ประเมินความพร้อมพัฒนาการ ๔ ด้าน ด้านร่างกาย สติปัญญา         
                                                                      อารมณ์ สังคม ทักษะเบ้ืองต้นของภาษาอังกฤษ  
                                                                      และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง  ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด   
                                                                      หากเด็กและผู้ปกครองไม่ได้มาประเมิน  
                                                                      ตามวันและเวลาท่ีกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
     (โปรดนำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงในวันประเมินความพร้อม) 
     ประกาศผลและรายงานตัว   วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
                                                                      เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
            ณ ห้องธุรการ  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
     มอบตัวนักเรียน  วันศุกร์ท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   
                                                                      เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  ประชุมผู้ปกครอง 
     เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  มอบตัวนักเรียน   
     ณ ห้องประชุมปกรณ์  อังศุสิงห์  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
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-๕- 
 
          ๓.๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ห้องเรียนปกติ) 
     ขอรับใบสมัคร วันที่ ๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
      ผู้ปกครองศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครและ 
         หลักฐานการสมัครการเข้าเรียนที่เว็บไซต์  
      www.abss.ac.th 
     รับสมัคร วันที่ ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
     เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
            ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนสมัครเรียนด้วยระบบออนไลน์  
      ผ่าน www.abss.ac.th หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ ์
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิจับสลาก  วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 
     ท่ีเวบ็ไซต์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ  www.abss.ac.th 
     จับสลาก วันเสารท่ี์ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
     (ตามนาฬิกาของโรงเรียนเท่านั้น) หากเด็กไม่ได้มาจับสลาก 
     ตามวันและเวลาท่ีกำหนด หรือมารายงานตัว 
     หลังจากเวลา ๙.๐๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์ 
      (โปรดนำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงในวันจับสลาก) 
     ประกาศผลและรายงานตัว เด็กท่ีจับฉลากได้ ผู้ปกครองต้องเข้าประชุม 
     ในวันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
     ณ ห้องประชุมปกรณ์  อังศุสิงห์  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
                                                                      (หากผู้ปกครองไม่เข้าร่วมประชุมถือว่าสละสิทธิ์) 
     มอบตัวนักเรียน  วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
     ณ ห้องประชุมปกรณ์  อังศุสิงห์  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

 

      โปรดนำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงในวันจับสลาก และหากตรวจสอบพบว่าเด็กนักเรียนขาดคุณสมบัติ
ตามที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่รับนักเรียนของท่านเข้าเรียน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

           ลงช่ือ            
 (นางดารณี  คุณอนันต์) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน 
  (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
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