ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖2
หลักการ
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ทุ ก ฉบั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาใน
ภู มิ ภาคของกระทรวงศึ กษาธิ การ กฎกระทรวงก าหนดหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การกระจายอ านาจการบริ หารและการ
จัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖2 ไว้ดังนี้
๒. นโยบาย
๒.๑ ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก โรงเรี ย นมี ก ระบวนการรั บ นั ก เรี ย นที่ โ ปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ เ ป็ น ธรรม
และเสมอภาค
๒.๒ สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม
๒.๓ ประกั น โอกาสเด็ ก ที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ได้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
ครบทุกคน
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
๒.๕ ส่ ง เสริ ม ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า นต่ า ง ๆ ได้ รั บ การศึ ก ษาที่ เ หมาะสมและได้ รั บ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
๒.๖ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ
/๒.๗ ส่งเสริม......

-2๒.๗ ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้
ครบทุกคน ดังนี้
๒.๗.๑ สร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มี
บทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรอื่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ในการกาหนดแผนการรับนักเรียนของรัฐ ให้คานึงถึง
ผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย
๒.๗.๒ ดาเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดร่วมกันและดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษา
ภาคบังคับครบทุกคน
๒.๗.๓ แจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน
๒.๗.๔ ติดตามและดูแลให้จานวนนักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัด
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๒.๗.๕ ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย และเชิญชวนเด็ก
ผู้ปกครอง สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละ
โรงเรียน
๒.๗.๖ สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไขผูกพัน
กับการเข้าเรียน
๒.๗.๗ ใน กร ณี ที่ มี ปั ญห า ต่ อก าร ปฏิ บั ติ ตา มน โ ย บา ยแ ละ แน ว ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ
การรั บ นั ก เรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานนทบุ รี เขต ๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖2
ให้ โ รงเรี ย น โดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นระดั บ โรงเรี ย น คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐาน เสนอคณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พิ จ ารณา แล้ ว รายงานเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
๓. นิยามศัพท์
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต 1 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 คณะกรรมการรับนักเรียน หมายถึง บุคคลที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือสถานศึกษา
มอบหมายให้ทาหน้าที่ ให้คาปรึกษา ดาเนินงานการรับนักเรียน นานโยบายและแนวทางการปฎิบัติการรับนักเรียน
มาวางแผนสู่ การปฎิบัติ กาหนดสั ดส่วนการรับนัก เรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การประชาสัมพันธ์และวินิจฉัยแก้ไขปัญหาในการดาเนินการรับนักเรียนให้
เป็นไปตามนโยบาย ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้
3.2.1 คณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นระดั บ จั ง หวั ด หมายถึ ง คณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้ทาหน้าที่ดาเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของจังหวัด
3.2.2 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียน
ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้ทาหน้าที่ดาเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2.3 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียนที่โรงเรียน
มอบหมายให้ทาหน้าที่ดาเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
/3.3 สถานศึกษา..........

-33.3 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.4 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง หมายถึง โรงเรียนที่มีจานวนผู้ เข้ารับการคัดเลื อกเกินกว่า
จานวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้ตามแผนการรับนักเรียนย้อนหลัง 2 ปีต่อเนื่องตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.5 โรงเรียนทั่วไป หมายถึง โรงเรียนที่มิใช่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
3.6 เขตพื้น ที่บ ริ การ หมายถึง เขตบริการที่โ รงเรียนกาหนดขึ้น เพื่อใช้ เป็นขอบเขตในการรั บ
นักเรียน โดยคานึงความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนตามประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.7 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ อยู่ในเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียน อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และต้องอาศัยอยู่บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
ที่เป็นเจ้าบ้านหร้อเจ้าของบ้าน
3.8 นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการหรือนอกเขตพื้นที่บริการของ
โรงเรียน
4. วิธีการ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กาหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และดาเนินการให้โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ รับนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖2 ในแต่ละระดับ ดังนี้
4.๑ ชั้นก่อนประถมศึกษา
4.๑.๑ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานนทบุ รี เขต ๑ จั ดหาที่ เรี ยนให้ เด็ ก
ก่อนประถมศึกษาได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม
4.๑.๒ รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ 3 - ๕ ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนโดยไม่มี
การสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่
รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก ในการกาหนดแผนการรับเด็กก่อนประถมศึกษา อายุ 3 ปี ให้คานึงถึงผลกระทบต่อ
สถานศึกษา หรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอื่น
4.๑.๓ สนับ สนุ นให้ สถานศึกษาเอกชน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กต่าง ๆ รับเด็กอายุไม่ต่ากว่า ๓ ปี เข้าเรียน
4.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
4.๒.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ จัดหาที่เรียนให้เด็กที่อยู่
ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ครบทุกคนตามความเหมาะสม
4.๒.๒ ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขต
พื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก และประสาน
กับโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน
4.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
4.๓.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 สารวจรายชื่อนักเรียนที่
อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่โรงเรียนทุก
สังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศรับ ในปีการศึกษา ๒๕๖2 เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษา โดยคานึงถึง
หลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน
/ 4.3.2 ให้โรงเรียน..............

-44.๓.2 ให้ โ รงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การประกาศชื่ อ ในการจั ด สรรโอกาสทางการศึ ก ษา
ของนักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
4.๓.3 ให้โรงเรียนแจ้งประกาศเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สัดส่วนและวิธีการคัดเลือก
นักเรียนของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
4.๓.4 โรงเรี ย นทั่ ว ไป ให้ รั บ นั ก เรี ย นในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารที่ ม าสมั ค รเข้ า เรี ย นทุ ก คน
ถ้ายั งไม่เต็ มให้ รั บ เด็ กนอกเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารได้ กรณีที่ มีผู้ ส มัค รเกิ นจ านวนที่ รับได้ใ ห้ ใช้ วิธี การคัด เลื อ กตามที่
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือก
นักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัด เลือก
ผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 70 (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ 30 โดยคานวณคะแนน
รวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70 (๒) คะแนน O-NET 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 29 มกราคม
2559 เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน
ของผู้ เรี ยนที่จบการศึ กษาตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พ.ศ. 2551 และผ่ านความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4.๓.5 โรงเรี ย นที่ มี อั ต ราการแข่ ง ขั น สู ง มี จ านวนผู้ ส มั ค รเกิ น กว่ า จ านวนนั ก เรี ย น
ที่โรงเรีย นสามารถรับได้ตามแผนการรับนักเรียน จะต้องเสนอสัดส่ว นและวิธีการคัดเลือกต่อคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับโรงเรียน โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้กาหนดสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้
๑) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ในกรณีมีนักเรียนใน
เขตพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ ๔๐ ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนทุกคน และนาสัดส่วนที่เหลือไปรับ
นักเรียนทั่วไปในข้อ ๒) จนครบจานวนที่ประกาศรับ
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นระดั บ โรงเรี ย น เห็ น ชอบให้ มี ก ารสอบ
คัดเลือกนักเรียนในเขตพืน้ ที่บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และกาหนด
เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 7๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ
30 โดยคานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็ นร้ อยละ 7๐
(๒) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ จะต้องมีโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนคู่สหกิจ
โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนดีประจาตาบล และโรงเรียนดีประจาอาเภอ รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้อย่าง
เพียงพอภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๒) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่
บริการ)
ให้ รั บ นั กเรี ยนทั่ว ไปไม่เ กินร้ อยละ ๖๐ โดยก าหนดเกณฑ์ พิจ ารณาคั ดเลื อก
ผู้สมัครจาก
/ (1) คะแนน...............

-5(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 70
(๒) คะแนน O-NET ร้อยละ 30
โดยค านวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ ใ ช้ ข้ อ สอบของโรงเรี ย น
๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70 (๒) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ30 เพื่อให้
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่องสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
๓) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
การรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ เช่ น ดนตรี กี ฬ า ศิ ล ปะ เป็ น ต้ น
ให้โรงเรียนกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษให้ชัดเจนไม่เกินร้อยละ 5 ของแผนการรับนักเรียน
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรวมกับ
นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน
๔) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ในกรณีที่ คณะกรรมการรับ นัก เรี ยนระดับ โรงเรีย น เห็ นว่ าโรงเรี ยนมีค วาม
จาเป็นจะต้องรับนักเรียนทีมีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
(๒) นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน
(3) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
(4) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการ
สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
(5) นั ก เรี ย นโควตาตามข้ อ ตกลงของโรงเรี ย นคู่ ส หกิ จ หรื อ โรงเรี ย น
คู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย
(6) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
(7) นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ นอุ ป การะของผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ โรงเรี ย น
อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน
โดยประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจ ารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิ เศษ
ให้สาธารณชนทราบ
๕) การรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นที่ มี อั ต ราการแข่ ง ขั น สู ง ให้ รั บ รอบเดี ย ว
ตามแผนการรั บ นั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖2 เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นและยกระดั บ คุ ณ ภาพโรงเรี ย น
ให้ใกล้เคียงกัน
4.๓.๖ กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้โรงเรียนดาเนินการ ดังนี้
๑) โรงเรี ยนจัดท าข้ อสอบให้ อยู่ ในกรอบเนื้ อหาของหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๕ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนรวมใน ๕ วิชา
หลัก โดยรวมกับคะแนน O-NET และประกาศบัญชีสารองด้วย
/ 2) โรงเรียน...............

-6๒) โรงเรียนต้องควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกให้เป็นไปด้วย ความโปร่งใส
ถูกต้อง และยุติธ รรม ทั้งนี้ ให้ ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา กากับและดูแลโรงเรียน เพื่อตรวจสอบว่าผลการ
ดาเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม
4.๓.๗ ในการดาเนินงานตามแนวทางข้างต้น ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑) แจ้ ง ชื่ อ โรงเรี ย นที่ ไ ด้ จั ด ที่ เ รี ย นให้ กั บ นั ก เรี ย นที่ จ บชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖
ให้ผู้ปกครองทราบ
๒) นัก เรีย นสามารถสมัค รเรีย นในโรงเรีย นที ่ไ ด้ร ับ การจัด สรรโอกาส หรื อ
โรงเรียนอื่นโดยทั้งสองกรณีต้องผ่านตามวิธีการที่โรงเรียนกาหนด
๓) อานวยความสะดวกด้ านข้อ มูล และประชาสั มพั นธ์ การรั บ นัก เรี ยน ทั้ งนี้ ใ ห้
เป็นไปตามความพร้อมและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
๔) นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก สามารถยื่นความจานงขอให้จัดสรรที่เรียนที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
4.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
4.๔.๑ โรงเรี ย นที่ เ ปิ ด สอนทั้ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ต้องกาหนดแผนการรับนักเรียนให้สามารถรับนักรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จากโรงเรียนเดิมตามเกณฑ์ที่กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนการรับนักเรียน และรับนักเรียนทั่วไปอีก
ไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน
๑) การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ จากโรงเรียนเดิม
ให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสม ไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละ 80 โดยโรงเรี ย นก าหนดเกณฑ์ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นที่ มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย รวม ๕ ภาคเรี ย น
(ชั้ น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ ๑ ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ ๒ และชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ภาคเรีย นที่ ห นึ่ ง ) ไม่ ต่ ากว่ า ๒.๐๐
โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ย และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน
๒) การรับนักเรียนทั่วไป
ให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย แต่ ต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของ
แผนการรับนักเรียน
ในกรณีที่รั บนักเรี ยนตามข้อ 1) และข้อ 2) แล้ ว ยังรับนักเรี ยนได้ ไม่ครบตาม
แผนการรับนักเรียน ให้นาสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปจนครบจานวนที่ประกาศรับ
๓) กรณีรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ให้กาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของ
โรงเรียน ร้อยละ 70 (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ 30 โดยคานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของ
โรงเรียน คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70 (๒) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30
๔) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น ให้โรงเรียน
กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษให้ชัดเจนไม่เกินร้อยละ 5 ของแผนการรับนักเรียนโดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รวมกับนักเรียนที่มีเงื่อนไข
พิเศษ ไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน
๕) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ในกรณีที่ คณะกรรมการรับ นัก เรี ยนระดับ โรงเรีย น เห็ นว่ าโรงเรี ยนมีค วาม
จาเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
/ (1) นักเรียน...............

-7(๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
(๒) นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน
(๓) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
(๔) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการ
สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
(๕) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ โรงเรียนคู่พัฒนาหรือ
โรงเรียนเครือข่าย
(๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
(๗) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน
โดยประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจ ารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษให้
สาธารณชนทราบ
๖) ให้ ค ณะกรรมการรั บ นั กเรี ย นระดั บเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาจั ดหาที่ เรียนให้ เด็ กที่
ประสงค์จะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยวาง
แผนการรับนักเรียนร่วมกับโรงเรียนทุกสังกัด ทั้งนี้ในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียน
เป็นการสารองไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
4.๕ โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป)
ให้รับเด็กพิการเรียนร่วม ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตามความพร้ อ มของโรงเรี ย น หากโรงเรี ย นไม่ ส ามาร ถจั ด การศึ ก ษาได้ ให้ ป ระสานกั บ โรงเรี ย น
การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด หน่วยงานที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ
4.๖ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
4.6.1 การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ให้รับเด็กพิการทุกคนที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ตามประเภทความพิการและ
ความสามารถของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด และ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด แสวงหาและเข้าถึงเด็กพิการ ที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการศึกษาให้ได้รับการศึกษาครบ
ทุกคน
4.6.2 การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
๑) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ
๑.๑) ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program)
ให้โรงเรียนในโครงการรับนักเรียนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อ งการรั บ นั ก เรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program) ปีการศึกษา 2562
/ 1.2) ห้ อ งเรี ย น............

-81.2) ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ
ให้ รั บ นั ก เรี ย นตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษที่ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถทางวิช าการและด้านอื่น ๆ โดยกาหนดให้ รับนักเรียนห้ องเรียนพิเศษ : ห้ องปกติ ไม่เกินสัดส่ วน
2๐ : ๘๐ (รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภทในแต่ละชั้น) หากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษอยู่แล้ว มีความประสงค์ที่จะ
เพิ่มห้องเรียนพิเศษ สามารถเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ได้ไม่เกินสัดส่วน ๔๐ : ๖๐ ตามแนวทางการ
เปิดห้องเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 กรณีโรงเรียนมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะดาเนินการเกินกว่า
สัดส่วนที่กาหนด ให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษจะต้อง
จัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด และ
จัดบริการการศึกษาห้องเรียนปกติอย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกัน รวมทั้งจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนห้องเรียน
ปกติ ใ นเขตพื้ น ที่บ ริ ก ารของโรงเรี ย นที่จ ะเปิ ด ห้ อ งเรี ยนพิ เ ศษได้ อ ย่ า งเพี ย งพอ ห้ อ งเรี ย นพิ เศษอื่ น ๆ ได้ แ ก่
ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เป็ นต้น ทั้งนี้การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
พิจาณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ English Program ต้องได้รับ
การอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ต้องได้รับการอนุมัติจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. การใช้คะแนน O-NET
5.๑ นักเรียนต้องนาผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕61 ไปยื่นให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะสมัคร
เข้าเรียน
5.๒ ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕61 ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษา ที่นักเรียน
มีอยู่
5.๓ ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕61 หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่าคะแนน
O-NET เป็นศูนย์
6. จานวนการรับนักเรียนต่อห้อง
6.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
6.๑.๑ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาห้องละ ๓๐ คน
6.๑.๒ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละ ๔๐ คน
6.๑.๓ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องละ๔๐ คน
ในการรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 หากมี ค วาม
จาเป็ น ต้องรับ เกิน ให้ รับ ได้ไม่เกิน ห้องละ 5 คน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ให้
คานึงถึงนโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม
6.2 โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ ให้รับนักเรียนพิการห้องละ 10 คน
6.3 โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ และโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ
6.3.1 ให้โรงเรีย นที่จัดการศึกษาด้ว ยวัตถุประสงค์พิเศษ รับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ห้องละ 36 คน และระดับมัธยมศึกษาศึกษาห้องละ 36 คน
6.3.2 ให้โรงเรียนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program / Mini English Program) รับนักเรียนระดับ
/ก่อนประถม............

-9ก่อนประถมศึกษาห้องละไม่เกิน ๒๕ คน ระดับประถมศึกษาห้องละไม่เกิน ๓๐ คนและระดับมัธยมศึกษา
ห้องละไม่เกิน ๓๐ คน
6.3.3 ให้ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ รับนักเรียน ห้องละ 36 คน ตามแนวทางการเปิดห้องเรียน
พิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559
7. วันและเวลาการรับนักเรียน
7.๑ สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรี ยนที่ จั ดตั้ งด้ วยวั ตถุ ป ระสงค์ พิ เศษ โรงเรี ยนที่ จั ดห้ องเรี ยนพิ เศษ เขตพื้ นที่ บริ การของแต่ ล ะโรงเรี ยน
และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2
7.๒ ให้โรงเรียนดาเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่กาหนดตรงกันทั่วประเทศ ดังนี้
7.๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา
รับสมัคร วันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก
วันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
วันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ ๑6 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
7.๒.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ประกาศชื่อโรงเรียนที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดส่งเด็กเข้าเรียน
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕62
รับสมัคร วันที่ 6 - 10 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ ๑7 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัคเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก
วันที่ ๑7 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐- 16.30 น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
วันที่ ๑7 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ ๒3 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
/ 7.2.3 ชั้นมัธยมศึกษา............

-107.๒.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖2
๑) โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
๑.๑) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
๑.๑.๑) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ ๒3 - 27 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะ
สมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 3 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
๑.๑.๒) จับฉลาก (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 23-27 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก
วันที่ 4 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 4 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
๑.๒) นักเรียนทั่วไป
สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ 23 -27 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 3 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
/ มอบตัว................
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วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
๑.๓) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ ๒3-๒4 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
คัดเลือก
วันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐- 16.30 น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 27 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
๑.๔) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ ๒3-27 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก วันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนทีส่ มัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 3 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
๒) โรงเรียนทั่วไป
๒.๑) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 23 – 27 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 7 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
๒.๒) จับฉลาก (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ ๒3-27 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
/ จับสลาก.............................
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วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
๓) นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดหาที่เรียนให้
ยื่นความจานง
วันที่ 7- 9 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่สอบหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศผล
วันที่ 11 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนที่สอบหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 18 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
7.๒.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑)โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑.๑) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม
การรับสมัคร ประกาศผลและรายงานตัว
ให้เป็นไปตามกาหนดการของโรงเรียนเดิม
มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเดิม
๑.๒) นักเรียนที่จบชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม
ที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร วันที่ ๒3 -27 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2562
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
๑.๓) นักเรียนความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ ๒3-24 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
/ คัดเลือก........................
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วันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 27 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
๑.๔) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ ๒3 - 27 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2562
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
7.2.5) โรงเรียนทีม่ ีลักษณะพิเศษ
1) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ
1.1) ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program / Mini English Program) โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(1) ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่1
รับสมัคร วันที่ ๑3-๑7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
คัดเลือก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 2 มีนาคม 2562
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว วันที่ 3 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
(2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับสมัคร วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
/ สอบคัดเลือก................

-14สอบคัดเลือก วันที่ 9 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 13 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว วันที่ 16 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
(3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รับสมัคร วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 10 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 14 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว วันที่ 17 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ที่งนี้ ในระดับชั้นที่เปิดรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโครงการห้องเรียนพิเศษแต่ละประเภทที่กาหนดไว้ตามประกาศ
7.3 ช่วงเวลาการรับนักเรียน ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน วันสิ้นสุดคือ
วันมอบตัวนักเรียน ตามปฎิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
8. บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8.1 ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สั งกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8.2 ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นภายในจังหวัด
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็ กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับครบทุกคน และจัดหาที่เรียนให้เด็กที่ ประสงค์เข้าเรียนช้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าเรียนตาม
ความหมาะสม
8.3 กาหนดมาตรการป้องกั น ป้องปราม กากับติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ยุติธรรมและตรวจสอบได้
8.4 ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8.5 แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
8.6 รายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการรับนักเรียน
/ 9. บทบาท....................

-159. บทบาทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
9.๑ ประกาศแนวปฏิบั ติ ก ารรั บ นัก เรีย น สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖2 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายใน ๔๕ วัน นับจากวันประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖2 โดยผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
9.2 จัดทาข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพื้นที่การศึกษา
9.3 ประสานโรงเรี ย นเอกชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อสารวจจานวนนักเรียนที่จะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน
9.4 ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียน
ที่จั ดห้ องเรี ย นพิ เศษ เขตพื้น ที่ บ ริ การของแต่ล ะโรงเรีย น และสั ด ส่ ว นการรั บนั ก เรี ยนของแต่ ล ะโรงเรี ยนให้
ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า
9.5 ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบ
9.6 ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนที่ไม่มีที่เรียน
9.7 ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
อย่างทั่วถึง
9.8 ควบคุม ดูแลให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามนโยบายที่กาหนด และให้โรงเรียนที่มี
อัตราการแข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว
9.๙ ควบคุม ดูแล และประสานไม่ให้โรงเรียน องค์กรอื่นใด เช่น สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคม
ศิษย์เก่าของสถานศึกษา มูลนิธิ หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน
ในช่วงการรับนักเรียนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ
9.๑๐ ประสานกั บ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด
ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ โรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาสาหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้
10. บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน
10.1 ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขืนพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน
10.2 ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
10.3 กาหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม กากับติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ยุติธรรมและตรวจสอบได้
10.4 ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียน
10.5 แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ภายในโรงเรียน
10.6 รายงานผลการดาเนินงานให้โรงเรียนทราบ ภายใน 7 วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน
/ 11. บทบาท.............

