
 
 

ประกาศโรงเรียนพระต าหนักสวนกหุลาบ 
เร่ืองการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2566 

 
 เพ่ือให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม       
เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการด าเนินการรับนักเรียนอย่างปลอดภัย 
การมีส่วนร่วม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการสื่อสารสร้างการรับรู้อ ย่างมี
ประสิทธิผล  โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบจึงขอประกาศปฏิทินการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 
 
 

1.ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 
 

    1.1 ชั้นอนุบาลปีที ่1   
คุณสมบัติ   รับเด็กที่มีอายุ 3 ปี  โดยให้นับอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566                         

(รับเด็กท่ีเกิดตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2562 – 16 พฤษภาคม 2563)    
รับจ านวน   60  คน 
 

    1.2 ชั้นอนุบาลปีที ่2   
คุณสมบัติ   รับเด็กที่มีอายุ 4 ปี (รับเด็กท่ีเกิดตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2561 – 16 พฤษภาคม 2562)   
รับจ านวน   10 คน 
 

 

    1.3 ชั้นอนุบาลปีที ่3   
คุณสมบัติ   รับเด็กที่มีอายุ 5 ปี (รับเด็กท่ีเกิดตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2560 – 16 พฤษภาคม 2561)    
รับจ านวน   - คน (รับเฉพาะกรณีมีนักเรียนขอย้ายออก) 
 

 

หลักฐานการสมัครเข้าเรียน 
     ชั้นอนุบาลปีที ่1 – 3 
 1. ใบสมัครเข้าเรียน 

2. ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็ก บิดา-มารดา ผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา-มารดา) ให้น าตัวจริงมาแสดง   
พร้อมส าเนา 1 ชุด) 
 3. ส าเนาสูติบัตร ให้น าตัวจริงมาแสดง พร้อมส าเนา 1 ชุด 
 4. ส าเนาบัตรประชาชนของ บิดา-มารดา และผู้ปกครอง 
 5. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป  
 6. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ สกุล เด็ก บิดา-มารดา ผู้ปกครอง ให้แนบหลักฐาน 

7. กรณีมีโรคประจ าตัวหรือมีความผิดปกติ ให้แนบหลักฐานที่แพทย์รับรอง 
8. ส าเนาสมุดสุขภาพ (หน้าการฉีดวัคซีน) 
 

 



ก าหนดการ  
     รับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที ่1-3  
 

 บุตรข้าราชบริพาร 
       แจ้งทีก่องกลาง ส านักพระราชวังภายใน 6 มกราคม 2566 
 

 บุตรประชาชนทั่วไป 
       1. รับใบสมัครเข้าเรียน วันที่ 9 - 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะวันท าการ   
ณ อาคารโรงโขน  โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ   
       2. ส่งใบสมัครเข้าเรียนพร้อมเอกสารหลักฐาน วันที่ 9 - 17  มกราคม 2566  เวลา  09.00 – 16.00  น.                     
ณ  อาคารโรงโขน โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ 
       3. สัมภาษณ์เด็กและผู้ปกครอง ตามวันเวลาที่ก าหนด หลังจากส่งใบสมัครแล้ว ในช่วงวันที่ 18 - 20 มกราคม 
2566  เวลา 13.00 – 15.30 น. (โดยบุตรข้าราชบริพารจะสัมภาษณ์วันที่ 20 มกราคม 2566) 

 
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

คุณสมบัติ   รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีท่ี 7  (เกิดปี 2559 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)   
หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา      

 จ านวนที่รับ 100  คน           
              
 

หลักฐานการสมัครเข้าเรียน 
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 1. ใบสมัครเข้าเรียน 

2. ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็ก บิดา-มารดา ผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา-มารดา) ให้น าตัวจริงมาแสดง   
พร้อมส าเนา 1 ชุด) 
 3. ส าเนาสูติบัตร ให้น าตัวจริงมาแสดง พร้อมส าเนา 1 ชุด 
 4. ส าเนาบัตรประชาชนของ บิดา-มารดา และผู้ปกครอง 
 5. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป  
 6. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ สกุล เด็ก บิดา-มารดา ผู้ปกครอง ให้แนบหลักฐาน 

7. กรณมีีโรคประจ าตัวหรือมีความผิดปกติ ให้แนบหลักฐานที่แพทย์รับรอง 
8. ส าเนาสมุดสุขภาพ (หน้าการฉีดวัคซีน) 

ก าหนดการ  
     รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

1. รับใบสมัคร  วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์  2566  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ               
ณ  อาคารโรงโขน  โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ  

2. รับสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์  2566  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการ  ณ  อาคารโรงโขน  โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ  

3. จับสลาก วันที่ 5 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ 
 4. ประกาศผล รายงานตัว วันที่ 5 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น.  ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระต าหนัก       
สวนกุหลาบ  
 5. มอบตัว วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ 



3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
คุณสมบัติ   1. ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  

หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า   
   2. เป็นโสด   
 จ านวนที่รับ 80 คน 
                            
หลักฐานการสมัครเข้าเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 1. ใบสมัครเข้าเรียน 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็ก บิดา-มารดา ผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา-มารดา) ให้น าตัวจริงมาแสดง   
พร้อมส าเนา 1 ชุด) 
 3. ส าเนาสูติบัตร ให้น าตัวจริงมาแสดง พร้อมส าเนา 1 ชุด 
 4. ส าเนาบัตรประชาชนของ บิดา-มารดา และผู้ปกครอง 
 5. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป  
 6. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ สกุล เด็ก บิดา-มารดา ผู้ปกครอง ให้แนบหลักฐาน 

7. กรณีมีโรคประจ าตัวหรือมีความผิดปกติ ให้แนบหลักฐานที่แพทย์รับรอง 
8. หลักฐานการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ใน          

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565  หรือเทียบเท่า (ใบรับรองการเป็นนักเรียน) 
9. ผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

 
ก าหนดการ  
     รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1. รับใบสมัคร  วันที่ 11 - 15 มีนาคม  2566  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ                   
ณ  อาคารโรงโขน  โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ  

2. รับสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการ  ณ  อาคารโรงโขน โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ  

3. ทดสอบความรู้พ้ืนฐาน วันที่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. ณ  อาคารโรงโขนโรงเรียนพระต าหนัก        
สวนกุหลาบ 
 4. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 29 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น.  ณ อาคารโรงโขน                         
โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ  
 5. มอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
4. การรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน   

4.1 ระดับปฐมวัย  ที่ไม่มีความพิการซ้ าซ้อนจนไม่สามารถเรียนได้ สมัครได้ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย   
และความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 31 มีนาคม 2566  (ในเวลาราชการ)   รับจ านวน  10  คน  
4.2 ระดับชั้นประถมศึกษา 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 รับสมัครตามก าหนดการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังกล่าวข้างต้น โดยกรุณา

แจ้งด้วยว่าเป็นเด็กบกพร่องทางการได้ยิน พร้อมเอกสารหลักฐาน 
จ านวนที่รับเข้าเรียน 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รับจ านวน  10  คน 
   2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    รับจ านวน  10  คน 
 

5. การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4  (จะรับเข้าเรียนกรณีมีนักเรียนย้ายออก) 
     1. รับใบสมัครเข้าเรียนพร้อมเอกสารหลักฐาน วันที่ 3 - 5 เมษายน 2566 
     2. สัมภาษณ์  ทดสอบความรู้พ้ืนฐาน วันที่ 8 เมษายน 2566 
  

หมายเหตุ  1. การรับนักเรยีนเข้าเรียนโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ไม่มคี่าใชจ้่ายใดๆ เพ่ือแลกกับการรบั
นักเรียนเขา้เรียน  
     2. การสมัครเขา้เรียนใหต้ิดต่อกบัโรงเรียนโดยตรง ตามที่โรงเรียนก าหนด 
     3. โรงเรียนไม่รบัผิดชอบเอกสารทีไ่ม่ส่งตามเวลาทีโ่รงเรียนก าหนด และเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย ์
              4. การสมัครเขา้เรียนต้องมีเอกสารครบถ้วนจึงจะรบัสมัคร 
 

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 

(นางเมตตา  ศรีเกื้อกลิ่น) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


