
 
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาในช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๖ 
ในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 
****************************** 

ดวยโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จะเปดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๖ ในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 

   เพ่ือใหการรับนักเรียนในปการศึกษา ๒๕๖๖ เปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามนโยบาย 
การรับสมัครนักเรียน โรงเรียนจึงขอประกาศรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑  
ในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ตามแนวทางและรายละเอียด ดังนี้ 
  

 ๑. จำนวนนักเรียนท่ีรับสมัคร (ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑)  
 รับสมัครจำนวน ๖๐ คน (๒ หองเรียน)   

 

 ๒. คุณสมบัติผูสมัครเขาเรียน   
     ๒.๑ นักเรียนท่ีสมัครเขาเรียนจะตองมีอายุยางเขาปท่ี ๗ (เกิดต้ังแตวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ถึง วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๒.๒ นักเรียนท่ีสมัครเขาเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรครายแรง หรือโรคติดตอท่ี
เปนอุปสรรคตอการเรียน  
    ๒.๓ นักเรียนท่ีสมัครเขาเรียนจะตองสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลชั้นปสุดทาย (อนุบาล ๒ หรือ 
อนุบาล ๓ แลวแตกรณี)  

 ๓. การจัดลำดับรับผูเขาเรียนและเกณฑการพิจารณา 
 ๓.๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จะพิจารณารับนักเรียนโควตาพิเศษจากนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๓  
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เปนลำดับแรก จำนวน ๔๕ คน จากการจับฉลากหากนักเรียน ไมไดรับการพิจารณา
ใหเขาเรียนจากผลการจับฉลาก นักเรียนจะไดรับสิทธิ์ใหจับฉลากเพ่ือพิจารณาใหเขาเรียนตามขอ ๓.๒ อีกครั้ง 
 ๓.๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จะพิจารณารับนักเรียนท่ัวไป จากนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ หรือ 
อนุบาล ๓ จากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือโรงเรียนอ่ืนๆ อีกจำนวน ๑๕ คน โดยวิธีการจับ
ฉลาก 
 ๔. การรับสมัคร 
       สมัครผานระบบการรับสมัครของโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) โดยการกรอกขอความสมบูรณ และ
แนบภาพถายชุดนักเรียนและเอกสาร โดยเขาสูระบบรับสมัครท่ี www.tor4.ac.th และ Facebook Fanpage 
เทศบาล ๔ (เพาะชำ)  หากไมสามารถสมัครท่ีบานไดทางโรงเรียนไดจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับ
อำนวยความสะดวกในการสมัครไวท่ีหองสำนักงานบริหารโรงเรียน (อาคารเรียน ๔ ช้ัน ๒) และเจาหนาท่ี โดย
ในการสมัคร ผูสมัครจะตองนำเขาภาพถายหรือไฟลสแกน ของเอกสารดังตอไปนี้ 
  ๑) ภาพถายนักเรียน 
  ๒) สูติบัตรของนักเรียน  
  ๓) สำเนาทะเบียนบานของนักเรียนปรากฏหนารายการเก่ียวกับบานและหนาขอมูลของนักเรียนคูกัน 
  ๔) บัตรประจำตัวประชาชนของผูปกครองตามกฎหมาย 

หนา ๒ / ๔) บัตรประจำ.... 

ฉบับท่ี ๓๒/๒๕๖๕ 
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   ๕) สำเนาทะเบียนบานของผูปกครองตามกฎหมายปรากฏหนารายการเก่ียวกับบาน และหนา
ขอมูลของผูปกครองคูกัน    

          ๖) หลักฐานท่ีสถานศึกษาเดิมออกให (หนังสือรับรอง) ถามี 
    ๔.๒ หากปรากฏวาผูสมัครไมไดรับคัดเลือกหรือไมไดเขาเรียนทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเอกสาร
หลักฐานดังกลาวในทุกกรณี 
 ๔.๓ ผูปกครองตองนำนักเรียนท่ีสมัครเขาเรียนมาแสดงตัวท้ังในวันสมัครและวันจับฉลาก 

 ๕. กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก 
 ๕.๑ รับสมัคร 
  ๕.๑.๑ ประเภทนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ระหวางวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ถึง ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) และ ผานเว็บไซต www.tor4.ac.th หรือ 
Facebook Fanpage เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 
  ๕.๑.๒ ประเภทนักเรียนท่ัวไป ระหวางวันท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) และ ผานเว็บไซต www.tor4.ac.th หรือ Facebook Fanpage 
เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 
 ๕.๒ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับคัดเลือกโดยวิธีจับฉลาก  
  ๕.๒.๑ ประเภทนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) วันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๕.๒.๒ ประเภทนักเรียนท่ัวไป วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ระบบรับสมัครนักเรียน www.tor4.ac.th และ Facebook 
Fanpage เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 
 ๕.๓ การจับฉลาก (กรณีนักเรียนไมครบ ๖๐ คน) 
  ๕.๓.๑ ประเภทนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) วันท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๕.๓.๒ ประเภทนักเรียนท่ัวไป วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)  
 ๕.๔ ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาเรียนและยืนยันการเขาเรียน 
  ๕.๔.๑ ประเภทนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) วันท่ี ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๕.๔.๒ ประเภทนักเรียนท่ัวไป วันท่ี ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
  ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) และ ผานเว็บไซต www.tor4.ac.th หรือ Facebook Fanpage 
เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 
 ๕.๕ การมอบตัวเปนนักเรียน  
  ประเภทนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) และประเภทนักเรียนท่ัวไป พรอมชำระเงิน  
ในวันท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
   ๕.๕.๑ ลงทะเบียนและรายงานตัว ณ อาคารโดมโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)  
   ๕.๕.๒ มอบตัวและชำระเงินตามลำดับ ณ หองประชุมใตถุนอาคารเรียน ๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ 
(เพาะชำ) หากไมมามอบตัว และชำระเงินตามกำหนด จะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเรียน โรงเรียนจะเรียกอันดับ
สำรอง มารายงานตัวในวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖      

  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมติดตอโทรศัพทหมายเลข ๐๘๑ ๒๔๘ ๑๐๔๘, ๐๔๔ ๒๔๔ ๑๓๖ และ ผาน
เว็บไซต www.tor4.ac.th หรือ Facebook Fanpage เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 

หนา ๓ / จึงประกาศใหทราบ.... 
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  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
  

                   ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๒๒  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
   

        (นายพุทธรัตน  นัยวิกุล) 
                              ผูอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 
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โปรดตรวจสอบเอกสารใหครบถวนกอนสแกน QR Code  
 

 
เอกสารท่ีใชในสมัครเขาเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 

1. หนังสือรับรองการเปนนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม 
2. ภาพถายนักเรียนหนาตรง 
3. ภาพถายสูติบัตรนักเรียน 
4. ภาพถายบัตรประจำตัวประชาชนผูปกครอง 
5. ภาพถายสำเนาทะเบียนบานนักเรียนและผูปกครองท่ีปรากฏหนารายการเก่ียวกับบานและหนาขอมูล

บุคคล  

 
 

 

QR Code เว็ปไซตโรงเรียน  
เพ่ือสมัครเขาศึกษาในช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๖ 

ในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) รอบท่ัวไป 
 

www.tor4.ac.th 
 

 
 


