
 

ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน  

……………………………………………………………………………………………………..  
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในฐานะที่เป็นโรงเรียนของรัฐบาล 

กระทรวงศึกษาธิการ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพ ในการผลักดันไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึง ได้ก าหนดให้มีนโยบายต้อต้านการให้สินบน เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเป็นนโยบาย ส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

๑. บุคลากรของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ต้องปฏิบัติงานตาม
นโยบายนี้ โดยไม่เข้าไปเก่ียวข้อง กับการรับหรือ ให้สินบนมาว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

๒. บุคลากรของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ต้องไม่เรียกร้อง จัดหา 
หรือรับสินบนเพ่ือประโยชน์ ส่วนตนหรือ ประโยชน์ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ หรือประโยชน์ของผู้ที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน หรือประโยชน์ของผู้ที่ เก่ียวข้องกับตน ไม่ว่าจะ
เป็นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผู้ที่มีส่วนเก่ียว ของในลักษณะอ่ืนใด  

๓. บุคลากรของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ต้องไม่เสนอว่าจะท าให้
สัญญาว่าจะท าให้หรือ รับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้
กระท าการ ไม่กระท าการ  หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย  

๔. บุคลากรของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ พบเห็นการกระท าที่
เข้าข่ายเป็นการรับหรือการให้ สินบนจะต้องรายงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนท่ีอยู่ในความ รับผิดชอบของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ทันที  

๕. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้อง
เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิเสธการรับหรือ ให้สินบน โดยไม่ด าเนินการด้านลบต้อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น  

๖. การจัดซ้ือ – จัดจ้างของโรงเรียน ห้ามมิให้มีการรับหรือการให้สินบนในการด าเนินการ  จัดซ้ือ 
– จัดจ้าง ทุกชนิด การด าเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตย์ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้ กฎหมาย
และกฎระเบียบที่ เก่ียวข้อง  

๗. การด าเนินการใด ๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ตลอดจนแนวทาง 
ปฏิบัติอ่ืนใดที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เห็นสมควรก าหนดในภายหลัง
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคมคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

  
                                              (นางสุนิพา  ไชยหงษ์)   

               ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 



 
 

 
 

 
 

 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจรติ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
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ค าน า 

การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจรติที่ยั่งยืน ซ่ึงเป็นหน้าที่ความ

รับผิดชอบของเจ้า หน้าที่และบุคลากรของโรงเรียนวัดป่าแดงที่ร่วมต่อต้านการทุจิตทุก

รูปแบบ และสามารถสนองนโยบายรัฐบาล ในการ ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ การทุจริตเกิด

แล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ  ที่ ค้นหาต้นตอ ที่แท้จริงได้ยากการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ  

โรงเรียนทีปังกริทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถมัภ์ฯ ตระหนักในการป้องกันการ

ทุจริต จึงได้ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจรติใน โรงเรียน โดยคัดเลือกกระบวนงาน จ้านวน 

1 กระบวนงาน ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3  ด้าน ได้แก่ (1) ความเสี่ยง

การทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (2) ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใส 

ของการใช้อ านาจและต าแหนง่หน้าที่ และ (3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ 

จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการทรพัยากรภาครัฐ รวมทั้งก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/

แนวทางในการ ป้องกันความเสี่ยงของการ ด าเนินงานที่อาจก่อใหเ้กิดการทุจริตในโรงเรียน 

และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป  

โรงเรียนทีปังกริทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถมัภ์ฯ 

พฤษภาคม  2565 
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การประเมินความเส่ียงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตใน

องค์กรได้ ดังนั้น  การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตาม

มาตรการควบคุมภายในที่ เหมาะสมจะช่วย ลดความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมถึงการสร้าง

จิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากร อันเป็น การป้องกันการเกิดการ

ทุจริตในองค์กร ด้วยการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาในองค์กรนับเป็นหลักประกัน ใน 

ระดับหนึ่งว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบกับการทุจริตที่ไ ม่

คาดคิด    หากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน า

เครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการ เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้ เป็น

ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซ่ึงไม่เป็นการเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด  

วัตถุประสงค์การประเมินความเส่ียงการทุจริต  

เพ่ือให้โรงเรียนมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจดัการความเสี่ยงการ

ทุจริตให้เกิดขึ้นทั้งโรงเรียน  

กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต  

กรอบภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้  

1. Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิดมาแล้ว สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว เพ่ือ

ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า อีก  

2. Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง เพ่ือให้ตรวจพบต้ังแต่

เริ่มแรก และมี กระบวนการยับยั้งระดับความเสี่ยง  

3. Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผดิ

ในส่วนที่ พฤติกรรม ที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก 

(Know Factor) ต้อง หลีกเลี่ยง ด้วยการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือปิดช่องว่างให้

เกิดการทุจริต  

4. Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันไว้

ล่วงหน้าในประเด็นที่ไม่ ปรากฏมาก่อน เป็นการประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown 

Factor)  
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ความหมาย  

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ

ทุจริต การขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 

ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้  

1) ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวข้องกับการพิจารณาอนมัุติ  

2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหนง่หน้าที่  

3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จา่ยงบประมาณและการบรหิาร

จัดการทรัพยากร ภาครัฐ  

วิธีการวิเคราะห์ความเส่ียง  

การวิเคราะห์เริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงาน อธิบายรูปแบบ

พฤติการณ์  เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

กับระดับความจ าเป็นของ การเฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/แนวทาง ในการป้องกัน

ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต  

1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย  

Known Factor  

(เกิดขึ้นแล้ว) 

ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคย 

เกิดมาก่อนคาดหมาย ได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิด 

ซ้ าตามที่เคยมีประวัติอยู่แล้ว 

Unknown Factor  

(ยังไม่เกิดขึ้น) 

ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากจากการพยากรณ์  

ประมาณการล่วงหน้า ในอนาคต ปัญหา/ 

พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

 

โรงเรียนประเมินความเสี่ยงทางทุจริต ด้าน  

 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนมัุติ  

 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหนง่หน้าที่  

 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ

บริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อกระบวนการ  



“การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น 

อนุบาล 1และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทีปังกริทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ”  

ตารางที่ 1 แสดงระบุความเสี่ยงการทุจริต  

ท่ี  โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต  ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

เคยเกิดขึ้นแล้ว  ยังไม่เคยเกิดขึ้น 

1  การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของ 

เจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกนักเรียน เข้าเรยีน 

อนุบาล1และชั้นประถมศึกษาปีที่1 

โรงเรียนทีปังกริทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระ

ราชูปถัมภ์ฯ 
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2) การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  

ความหมายของสถานะความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้  

1. สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า  

2. สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ

ระมัดระวังใน ระหว่าง ปฏิบัติงานตามปกติและควบคุมดูแลได้  

3. สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เก่ียวข้องหลายคน หลาย

หน่วยงาน ภายใน องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจ

ควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ  

4. สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับบุคลากร

ภายนอก ไม่ สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนและก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดอยา่ง

สม่ าเสมอ  

ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเส่ียง  

ท่ี  โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต  เขียว  เหลือง  ส้ม  แดง 

1  การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของ 

เจ้าหน้าที่ในการคัดเลือก นักเรียน เข้า

เรียนชั้นอนุบาล1และ ประถมศึกษาปทีี่ 

1 โรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัด

โบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

    

 

 

 

 



 

 

3) เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  

(1) ระดับความจ้าเป็นในการเฝ้าระวัง มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้  

          ∙ กิจกรรม/ขั้นตอนหลักที่ส าคัญ (MUST) หมายถึง มีจ าเป็นสูงมากในการเฝ้า ระวัง 
ความเสี่ยงการทุจริต และต้องท าการป้องกัน (ไม่ด าเนินการไม่ได้) ค่าที่อยู่ใน ระดับ 3 หรือ 2 

∙ กิจกรรม/ขั้นตอนรองของกระบวนงาน (SHOULD) หมายถึง มีความ

จ าเป็นไม่สูงต่อ การ เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าที่อยู่ในระดับ 1  

(2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้  

กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง

หน่วยงานอ่ืน ที่ เก่ียวข้อง ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  

∙ กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวข้องกับผลกระทบทางการเงิน 

รายได้ลด รายจ่าย เพ่ิม ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  

∙ กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ

กลุ่มเป้าหมาย ค่าอยู่ ที่ 2  หรือ 3  

∙ กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น มีผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน

หรือกระทบ ด้าน การเรียนรู้ องค์ความรู้ ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2  
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ตารางท่ี 3 แสดงโอกาสความเส่ียงการทุกจริตท่ีต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ  

ท่ี  โอกาส/ความเส่ียง การทุจริต  ระดับความ

จ าเป็นของการ

เฝ้าระวัง 

ระดับความ

รุนแรง 

ผลกระทบ 

ค่าความเส่ียง

รวม จ าเป็น  

รุนแรง 

1  การแสวงหา ผลประโยชน์

ส่วนตัว ของ เจ้าหน้าที่ในการ 

คัดเลือก นักเรียนเข้าเรียนชั้น

อนุบาล1และ ประถมศึกษาปีที่ 

1 โรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์

(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  

1  4  4 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระดับความจ้ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ท่ี  โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต  กิจกรรมหรือขั้นตอน

หลัก (MUST) 

กิจกรรมหรือขั้นตอน

รอง (SHOULD) 

1  การแสวงหาผลประโยชน์ 

ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ใน การ 

คัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้น

อนุบาล1และ ประถมศึกษาปีที่ 

1 โรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์

(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

1  

 

 

ตารางท่ี 3.2 แสดงระดับความรุนแรงของผลกระทบ  

ท่ี  โอกาส/ความเส่ียง การทุจริต 1  2  3 

1  การแสวงหาผลประโยชน์  
ส่วนตัวของ เจ้าหน้าที่ในการ 

คัดเลือก นักเรียน เข้าเรียน ชั้น

อนุบาล1และ ประถมศึกษาปีที่ 

1 โรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์

(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

  X 
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3) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  

ระดับการควบคุมความเสี่ยง แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

ระดับดี: จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ องค์กรไม่มี

ผลเสียทาง การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม  

ระดับพอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังด าเนินการไม่ได้กระทบถึง

ผู้ใช้บริการองค์กร แต่ยอมรับได้  

ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้หรือเพียงบางส่วน เกิดจากรายจ่ายเพ่ิม มีผลกระทบถึง

ผู้ใช้บริการและ ยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ  



 

ตารางท่ี 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 

ท่ี  โอกส/ความเส่ียง

การทุจริต 

คุณภาพการ  

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

ค่าความ

เส่ียง 

ระดับต่ า 

ค่าความ

เส่ียง 

ระดับปาน  

กลาง 

ค่าความ

เส่ียง 

ระดับสูง 

1  การแสวงหา

ผลประโยชน์ ส่วนตัว 

ของเจ้าหน้าที่ใน การ

คัดเลือก นักเรียนเข้า 

เรียนชั้นชั้นอนุบาล1

และ ประถมศึกษาปีที่ 

1 โรงเรียน ทีปังกร

วิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ใน

พระราชูปถัมภ์ฯ 

พอใช้    
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แบบบริหารความเส่ียงการทุจริตของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์                                                         
(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ความเส่ียง  

ด้าน 

กระบวนงาน

/ งาน 

รูปแบบ  

พฤติการณ์  

ความเส่ียง 

การทุจริต 

มาตรการป้องกัน

การทุจริต 

ระยะเวลา  

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเส่ียงการ  

ทุจริตท่ี 
เก่ียวกับ การ

ใช้อ านาจ  

หน้าท่ีและ  

ต าแหน่ง หน้าท่ี 

การแสวงหา  

ผลประโยชน์  

ส่วนตัวของ  

เจ้าหน้าท่ีใน  
การสอบ  

คัดเลือก  

นักเรียนเข้า  

เรียนช้ัน
อนุบาล1 และ 

ประถมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียน 

ทีปังกรวิทยา
พัฒน์(วัด

โบสถ์)ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 

การแสวงหา  

ผลประโยชน์  

ส่วนตัวของ  

เจ้าหน้าท่ีใน การ  
คัดเลือก นักเรียน  

เข้า เรียนช้ัน
อนุบาล1และ 

ประถมศึกษาปี
ท่ี 1 โรงเรียน ที

ปังกรวิทยา

พัฒน์(วัดโบสถ์)
ในพระ

ราชูปถัมภ์ฯ 

1) ควบคุม ก ากับ ดูแล

ให้ เจ้าหน้าท่ีและ

บุคลากร ปฏิบัติตาม
มติ คณะกรรมการ

บริหาร โรง เรียนฯ 
โดย เคร่งครัด   

เพ่ือให้การ คัดเลือก

เป็นไป ด้วยความ
ยุติธรรม โปร่งใส  หาก

เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน 
แสวงหา ผลประโยชน์

หรือ เอ้ือ ประโยชน์ใด ๆ  

ต่อการ คัดเลือกดังกล่าว 
เป็น ความผิดวินัย

ร้ายแรง  

2) ห้ามมิให้เจ้าหนา้ท่ี

ของโรงเรียนไปสอบ
กวดวิชาและ/หรือสอน 

พิเศษ  

3) ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ี

ของ โรงเรียนท่ีมีบุตร
หรือ เครือ ญาติท่ีสมัคร 

คัดเลือกเข้า เรียนช้ัน 

อนุบาล1และ
ประถมศึกษาปีท่ี 1  มี

ส่วนเก่ียวข้องกับ  

ต.ค. 63 –ก.ย. 64  ฝ่ายบริหารท้ัง 4 
ฝ่าย 



กระบวนการคัดเลือกใด 
ๆ  ท้ังส้ิน 

 

 

 


