
 

 

 
        

                    ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
       เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
                                                ปีการศึกษา  ๒๕๖2 

๑.  หลักการ  
             เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕60   แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 – 2579   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28 / ๒๕๕๙  เรื่อง 
ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑9/๒๕60 
เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐  และประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เรื่อง  กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยัง  คณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    และ  สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๐   

อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และ  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนด
หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรบันักเรียน ปีการศึกษา  ๒๕62
ไว้ดังนี้ 

๒.  นโยบาย  
             ๒.๑  ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เป็นธรรม    
และเสมอภาค  
             ๒.๒  สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม  
             ๒.๓  ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ           
ครบทุกคน  
             ๒.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับ  
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
             ๒.๕  ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับ                
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
             ๒.๖  ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด  ความสนใจ  และเต็มตามศักยภาพ  
             ๒.๗  ส่งเสริมให้โรงเรียนสนับสนุนการด าเนินงานการรับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อจัดสรรโอกาส
ทางการศึกษาได้ครบทุกคน ดังนี้ 
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๒.๗.๑ สนับสนุนให้โรงเรียนสร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรับนักเรียน 
ระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด   และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ในการก าหนด
แผนการรับนักเรียนของรัฐให้ค านึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย 

๒.๗.๒ ส่งเสริมให้คณะกรรมการรับนักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาด าเนินการ 
รับนักเรียนภายในจังหวัดร่วมกัน และดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งก าหนดแนวทาง
รณรงค์ให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน                                                                               
                    ๒.๗.๓ สนับสนุนให้สถานศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ที่นักเรียนจะเข้าเรียนใน
ระดับประถมศึกษา และแจ้งเด็ก เยาวชน และ ผู้ปกครอง ที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน  
                   ๒.๗.๔ ส่งเสรมิให้สถานศึกษาติดตามและดูแลให้จ านวนนักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสม ไม่
เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
                   ๒.๗.๕ ส่งเสรมิให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย  และเชิญชวนเด็ก    
ผู้ปกครอง  สื่อมวลชน  และผู้เกี่ยวข้อง  เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน  เพ่ือประชาสัมพันธ์จุดเด่น  
ของแต่ละโรงเรียน  
                   ๒.๗.๖ สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไขผูกพัน
กับการเข้าเรียน 
          ๒.๗.๗ ในกรณีที่มีปัญหาต่อการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา ๒๕62 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ ให้โรงเรียน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี  เขต 1  เพ่ือเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา 
3.นิยามศัพท์ 
 3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.2 คณะกรรมการรับนักเรียน หมายถึง บุคคลที่คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด หรือ
สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษาด าเนินการรับนักเรียน น านโยบายและแนวทางการปฏิบัติการ
รับนักเรียน มาวางแผนสู่การปฏิบัติ ก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนการรับนักเรียน
เงื่อนไขพิเศษ การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การประชาสัมพันธ์และวินิจฉัยแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 
  3.2.1 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียนที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้ท าหน้าที่ด าเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของ
จังหวัด 
  3.2.2 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึงคณะกรรมการรับ
นักเรียนที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบหมาย ให้ท าหน้าที่ด าเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตาม
นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  3.2.3 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียนที่
โรงเรียนมอบหมายให้ท าหน้าที่ด าเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 
 3.3.สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.4.โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินกว่าจ านวน
นักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้ตามแผนการรับนักเรียนย้อนหลัง 2 ปี ต่อเนื่องตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.5 โรงเรียนทั่วไป หมายถึง โรงเรียนที่มิใช่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
 3.6. เขตพ้ืนที่บริการ หมายถึง เขตบริการท่ีโรงเรียนก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นขอบเขตในการรับนักเรียน 
โดยค านึงถึงสะดวกในการเดินทางของนักเรียนตามประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.7 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียน อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16  พฤษภาคม  2562 และต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปู่ ย่า  ตา  
ยาย ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน 
 3.8. นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการหรือนอกเขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียน 
 4.  วิธีการ  
               คณะกรรมการรับนักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑   ก าหนดแนว
ปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑   และด าเนินการ 
ให้โรงเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕62  ในแต่ละ
ระดบั  ดังนี้  
               4.๑  ชั้นก่อนประถมศึกษา    
                    4.๑.๑ ใหโ้รงเรียนจัดหาที่เรียนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม  
                    4.๑.๒ ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ 3 - ๕ ปี  ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนเข้า
เรียน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีท่ีมี
ผู้สมัคร เกินจ านวนที่รับได้  ให้ใช้วิธีการจับฉลาก  ในการก าหนดแผนการรับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ 3 ปี 
ให้ค านึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษา หรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอ่ืน 
                    4.๑.๓ ให้สถานศึกษาเอกชน  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  และศูนย์พัฒนาเด็กต่าง ๆ รับเด็กอายุไม่ต่ ากว่า ๓ ปี  เข้าเรียน  

  4.๒  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 
 4.๒.๑ ให้โรงเรียนจัดหาที่เรียนให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ครบทุกคนตามความเหมาะสม  
 4.๒.๒ ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีท่ี  ๗ หรือ จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา ที่อยู่ใน 

เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการ  ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีท่ีมีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับ
ฉลาก  และประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง  เพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน  
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4.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  

                       4.๓.๑ ใหโ้รงเรียนส ารวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และจ านวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่การศึกษาจะประกาศรับ   
ในปีการศึกษา 2562   เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
พิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึงหลักการให้นักเรียนได้
เรียน ใกล้บ้าน  
                       4.๓.๒ ใหโ้รงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของ  
นักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจ  
                       4.๓.๓ ใหโ้รงเรียนก าหนดเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน  สัดส่วนจ านวนนักเรียน               
ในเขตพ้ืนที่บริการที่จะเปิดโอกาสให้มีการจับฉลาก และสัดส่วนจ านวนนักเรียนที่จะรับจากการคัดเลือก ทั้งนี้  
จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
                       4.๓.๔ โรงเรียนทั่วไปให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน  ถ้ายังไม่
เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีท่ีมีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้  ให้ใช้วิธีคัดเลือกตามที่คณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับโรงเรียนก าหนด    โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียน  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 7๐ (๒) คะแนน  O – NET ร้อยละ 3๐  โดย
ค านวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 7๐ (๒) 
คะแนน  O – NET  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 3๐   เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  29 มกราคม  2559 เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และผ่านความเห็นชอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับ
นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                      4.๓.๕ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง มีจ านวนผู้สมัครเกินกว่าจ านวนนักเรียนที่โรงเรียน
สามารถรับได้จ านวนมาก จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการรบันักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน
ที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้ก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียน  ดังนี้ 

๑)   การรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
   ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๐  โดยวิธีการจับฉลาก ใน
กรณีมีนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการไม่ถึงร้อยละ ๔๐ ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนทุกคน น าสัดส่วน
ที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปในข้อ ๒) จนครบจ านวนที่ประกาศรับ 
   ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือก
นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และก าหนด
เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 7๐ (๒) คะแนน   
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O – NET ร้อยละ 3๐  โดยค านวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิด
คะแนนเป็นร้อยละ 7๐  (๒) คะแนน  O – NET  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 3๐  เพ่ือให้
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  29 มกราคม  2559 เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และผ่านความเห็นชอบโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ทั้งนี้ จะต้องมีโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนคู่สหกิจ  
โรงเรียนเครือข่าย  โรงเรียนดีประจ าต าบล  และโรงเรียนดีประจ าอ าเภอ  รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้
อย่างเพียงพอภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒) การรับนักเรียนทั่วไป ( นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่
บริการ )ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ ๖๐  โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก   
   (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน  ร้อยละ 7๐  

(๒) คะแนน O – NET ร้อยละ 3๐   
โดยค านวณคะแนนรวมจาก(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕  วิชาหลักคิดคะแนน 

เป็นร้อยละ 7๐ (๒) คะแนน O – NET  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 3๐   เพ่ือให้สอดคล้อง
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  29 มกราคม  2559   เรื่อง  สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทาง
การศึกษา  ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
   ๓) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
   ให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  เป็นต้น ให้โรงเรียน
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษให้ชัดเจนไม่เกินร้อยละ 5  ของแผนการรับนักเรียน โดย
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรวมกับที่
มีเงือ่นไขพิเศษ ไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน 
   ๔) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
   ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็น
จะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
    (๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย 
    (๒) นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคท่ีดินเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน 
    (๓) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
    (๔) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับ
การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
         

(๕) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคู่พัฒนา 
หรือโรงเรียนเครือข่าย 
    (๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
    (๗) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง 
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ทั้งนี ้ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ รวม
กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน โดยประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการ
พิจารณา และประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาและผลหลังการพิจารณาให้สาธารณชนทราบ   
   ๕) การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้รับรอบเดียวตามแผนการ
รับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕62 เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้ใกล้เคียงกัน 
  4.๓.๖ กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้โรงเรียนด าเนินการดังนี้  

1) โรงเรียนต้องออกข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษา ขั้น 
พ้ืนฐาน และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน  ๕  วิชาหลัก  คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ภาษาไทย   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ  ให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงล าดับ
คะแนนรวมใน 5 วิชาหลัก โดยรวมกับคะแนน O – NET   และประกาศบัญชีส ารองด้วย 
                             2) โรงเรียนต้องควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกให้เป็นไปด้วย  
ความโปร่งใส  ถูกต้อง  และยุติธรรม  ทั้งนี้  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก ากับและดูแล
โรงเรียน  เพ่ือตรวจสอบว่าผลการด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง และยุติธรรม    
                      4.๓.๗  ในการด าเนินงานตามแนวทางข้างต้น  ให้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  
                              1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งชื่อโรงเรียนที่ได้จัดที่เรียนให้กับ
นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ให้ผู้ปกครอง ทราบ  
                              2) นักเรียนสามารถสมัครเรียนในโรงเรียนที่ได้รับ การจัดสรรโอกาส หรือโรงเรียน
อ่ืนโดยทั้งสองกรณีต้องผ่านวิธีการจับฉลาก หรือคัดเลือกตามวิธีการที่โรงเรียนก าหนด   

๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อ านวยความสะดวกด้านข้อมูลและ 
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความพร้อมและความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่                               

๔) นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก หรือการจับฉลาก   สามารถยื่นความ 
จ านงขอให้จัดสรรที่เรียนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
               4.๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  
                      4.๔.๑  โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการ
ก าหนดแผนการรับนักเรียน โรงเรียนต้องก าหนดแผนการรับนักเรียนให้สามารถรับนักเรียนที่มีศักยภาพ
เหมาะสมจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดคิดเป็นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของแผนการรับนักเรียน และรับนักเรียนทั่วไปอีกไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน 
                         1) การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ จากโรงเรียนเดิม  
                                    ให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ที่มีศักยภาพเหมาะสมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  โดยโรงเรียนก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5  ภาคเรียน  
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่หนึ่ง) ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  
                               ๒)  การรับนักเรียนทั่วไป  
                                    ให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐   
ของแผนการรับนักเรียน  

ในกรณีที่รับนักเรียนตามข้อ ๑) และ ข้อ ๒) แล้ว ยังรับนักเรียนได้ไม่ครบตาม 
แผนการรับนักเรียน  ให้น าสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปจนครบจ านวนที่ประกาศรับ  
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                               ๓)  กรณีรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ให้ 
ก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 7๐  (๒) คะแนน   
O-NET ร้อยละ 3๐ โดยค านวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดคะแนนเป็น 
ร้อยละ 7๐ (๒) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 3๐  
   ๔) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
       การรับนักเรียนที่มีความสามรถพิเศษ  เช่น  ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  เป็นต้น  ให้
โรงเรียนก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษให้ชัดเจนไม่เกินร้อยละ 5 ของแผนการรับนักเรียน
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรวม
กับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน 
   ๕) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
   ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็น
จะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ เข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
    (๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย 
    (๒) นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคท่ีดินเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน 
    (๓) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
    (๔) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับ
การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
    (๕) นักเรยีนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคู่พัฒนา 
หรือโรงเรียนเครือข่าย 
    (๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
    (๗) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
  ทั้งนี้ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มี
เงื่อนไขพิเศษ รวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน โดยประกาศ
หลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษให้สาธารณชน
ทราบ 
        ๖) ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
จัดหาที่เรียนให้เด็กที่ประสงค์จะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ได้เข้าเรียนตาม ความเหมาะสม ทั้งสายสามัญ
และสายอาชีพ  โดยวางแผนการรับนักเรียนร่วมกันกับโรงเรียนทุกสังกัด  ทั้งนี้ ในการสมัครเรียนให้นักเรียน
ระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการส ารองไว้ด้วย  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการ
ศึกษา    

    4.4.๒  โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม  (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป)    
ให้รับเด็กพิการเรียนร่วมทั้งระดับก่อนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ตามความพร้อม 

ของโรงเรียนประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้  ให้ประสานกับโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  หน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป  ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ประกาศ รายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ  
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 4.๓ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
  4.3.๑ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
   ให้รับเด็กพิการทุกคนที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ตามประเภทความพิการ
และความสามารถของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แสวงหาและเข้าถึง
เด็กพิการที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการศึกษาให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน 
  4.3.๒ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส (กรณีโรงเรียนศึกษา 
สงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ – ๕๗  โรงเรยีนพิบูลประชาสรรค์  โรงเรียนสมเด็จ 
พระปิยมหาราชรมณียเขต และโรงเรียนฟ้าใสวิทยา)  
   ให้รับผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากล าบาก ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้
และจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้เข้าเรียนอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ทั่วถึง  ทั้งระดับก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามสภาพเหตุผลและความจ าเป็นรายบุคคล โดยไม่ใช้ผลการ
เรียนหรือการทดสอบเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ทั้งนี้ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แสวงหาและ
เข้าถึงเด็กด้อยโอกาสที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการศึกษาให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน 
  4.3.๓ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ  
   ๑) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ 
    (๒.๑) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
    ให้รับนักเรียนตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การ
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ใน “ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะท่ี ๒”  ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
    (๒.2) ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (English Program Mini English Program )  
ให้โรงเรียนในโครงการรับนักเรียนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรือง การรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ  (English Program 
Mini English Program )  ปีการศึกษา 2562 
               (๒.๓) ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ 
    ให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริม
ความสามารถทางวิชาการและด้านอื่น ๆ โดยก าหนดให้รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติไม่เกินสัดส่วน 
๒๐ : ๘๐ ( รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภทในแต่ละชั้น ) หากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษอยู่แล้วมีความ
ประสงค์ท่ีจะเพ่ิมห้องเรียนพิเศษ สามารถเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติไม่เกินสัดส่วน ๔๐ : ๖๐ 
ตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙  ทั้งนี้ โรงเรียนที่
เปิดห้องเรียนพิเศษจะต้องจัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด และจัดบริการการศึกษาห้องเรียนปกติอย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกัน รวมทั้งจะต้อง
มีโรงเรียนรองรับนักเรียนห้องเรียนปกติในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษได้อย่าง
เพียงพอ ห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ ได้แก่ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ห้องเรียนที่
จัดการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
กีฬา ห้องเรียนพิเศษศิลป์ภาษา กีฬา  ห้องเรียนพิเศษดนตรี  ห้องเรียนพิเศษอาชีพ เป็นต้น และให้โรงเรียนใน 
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โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ( พสวท. และ พสวท. สมทบ) รับ
นักเรียนตามโครงการ โดยให้นับจ านวนนักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษรวมอยู่ในแผนชั้นเรียนของโรงเรียน และ
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ทั้งนี้ การ
เปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พิจารณาการ
ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ยกเว้น ห้องเรียนพิเศษ English Program  ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และห้องเรียนพิเศษ Mini English Programต้องได้รับการอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5.  การใช้คะแนน O-NET  
               5.๑    นักเรียนต้องน าผลคะแนน O-NET  ปีการศึกษา ๒๕61 ไปยื่นให้โรงเรียนที่มีความ
ประสงค์ จะสมัครเข้าเรียน   
               5.๒    ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET  ปีการศึกษา ๒๕61 ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษา               
ที่นักเรียนมีอยู่  
                
     5.๓    ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET  ปีการศึกษา ๒๕61 หรือปีอ่ืน ๆ ให้ถือว่า  
คะแนน O-NET เป็นศูนย์  

6.  จ านวนการรับนักเรียนต่อห้อง  
               6.๑  โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส  
                      6.๑.๑  ใหโ้รงเรียนรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาห้องละ ๓๐ คน  
                      6.๑.๒  ใหโ้รงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   ๑  ห้องละ  ๔๐  คน   
                      6.๑.๓  ใหโ้รงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
ห้องละ  ๔๐  คน   
  ในการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หากมีความจ าเป็นต้องรับ
เกิน ให้รับได้ไม่เกนิห้องละ 5 คน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้ให้ค านึงถึง
นโยบายปรับลดขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม 
      6.๒  โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ให้โรงเรียนรับนักเรียนพิการห้องละ ๑๐ คน 

     6.๓  โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ  และโรงเรียนที่มหี้องเรียนพิเศษ 
   6.3.1  ให้โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ รับนักเรียนระดับประถมศึกษา  
ห้องละ 36 คน และระดับมัธยมศึกษาห้องละ 36 คน  

 6.3.2  ให้โรงเรียนที่จัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ EP / MEP  ระดับก่อนประถมศึกษา  
ห้องละไม่เกิน ๒๕  คน ระดับประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน ๓๐ คน   ระดับมัธยมศึกษา  ห้องละ  ๓๐  คน   
              6.3.๓  ให้ห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ รับนักเรียน ห้องละ 36 คน ตามแนวทางการเปิดห้องเรียน
พิเศษในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
 



                                                          -๑๐-              
7.  วันและเวลาการรับนักเรียน  
    7.๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียน พิเศษ  เขตพ้ืนที่บริการของแต่ละโรงเรียน  
และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน  ภายในวันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕62 
              7.๒  ให้โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนดตรงกันทั่วประเทศ  ดังนี้  
                      7.๒.๑  ระดับก่อนประถมศึกษา    
                               รับสมัคร     วันที่  ๒8  กุมภาพันธ์ –  4  มีนาคม   ๒๕62 
                                 เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ จะสมัครเข้าเรียน  
                               จับฉลาก    วันที่  9   มีนาคม  ๒๕62    
                                        เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรยีน  
                               ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันที่   9   มีนาคม  ๒๕62 
                                   เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
                               ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ วันที่  9   มีนาคม  ๒๕62 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
                               มอบตัว        วันที่  16   มีนาคม  ๒๕62 
                                       เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
                      7.๒.๒  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑    
                             ประกาศชื่อโรงเรียนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจัดส่งเด็กเข้าเรียนใน  

วันที่   ๑๕   กุมภาพันธ์  ๒๕62 
                               รับสมัคร       วันที่  6 - ๑0   มีนาคม  ๒๕62 
                                       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
                                         ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
                               จับฉลาก        วันที่  17   มีนาคม  ๒๕62 
                                       เวลา  ๐๙.๐๐  น.      ณ  โรงเรียน  

ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันที่  17   มีนาคม  ๒๕62 
                                             เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
                          ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ วันที่   17  มีนาคม   ๒๕62 

   เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
                         มอบตัว   วันที่  ๒3   มีนาคม  ๒๕62 
                                             เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  

  7.๒.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  
           ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕62 
             ๑) โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
    ๑.๑) นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
      -12-๑.๑.๑) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี ) 
   รับสมัคร       วันที่ ๒3 – ๒7   มีนาคม  ๒๕62 



             -๑๑-              
เวลา    ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

       ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
   สอบคัดเลือก    วันที่  30   มีนาคม  ๒๕62 
          เวลา ๐๙.๐๐  น.  ณ โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
   ประกาศผลและรายงานตัว       วันที่  3   เมษายน   ๒๕62     
                                      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
                       มอบตัว    วันที่  8   เมษายน  ๒๕62     
                                      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
    ๑.๑.๒ )  จับฉลาก 
   รับสมัคร       วันที่  ๒3 – ๒7   มีนาคม  ๒๕62 
         เวลา    ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
            ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
   จับฉลาก      วันที่  4   เมษายน  ๒๕62 
         เวลา ๐๙.๐๐  น.  ณ โรงเรียน  
   ประกาศผลและรายงานตัว ตัว      วันที่   4    เมษายน   ๒๕62     
                                      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
                       มอบตัว    วันที่   8  เมษายน  ๒๕62     
                                      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  

๑.๒) โรงเรียนทั่วไปสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี ) 
   รับสมัคร     วันที่   ๒3 – ๒7   มีนาคม  ๒๕62 
         เวลา    ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
            ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
   สอบคัดเลือก    วันที่   30    มีนาคม  ๒๕62 
          เวลา ๐๙.๐๐  น.  ณ โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 

ประกาศผลและรายงานตัว     วันที่   3   เมษายน   ๒๕62     
                                      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
                       มอบตัว        วันที่   8  เมษายน  ๒๕62     
                                      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
   ๑.๓) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ( ถ้ามี ) 
   รับสมัคร       วันที่ ๒3 – ๒4   มีนาคม  ๒๕62 
         เวลา    ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ     
                 ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
   คัดเลือก       วันที่  ๒5   มีนาคม  ๒๕62 
          เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ โรงเรียน  
   ประกาศผลและรายงานตัว ตัว      วันที่  ๒7    มีนาคม   ๒๕62     
                                      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
                       มอบตัว     วันที่   8   เมษายน  ๒๕62     



                                     -๑๒-               
เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  

   ๑.๔) นักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 
รับสมัคร     วันที่ ๒3 – ๒7   มีนาคม  ๒๕62 

        เวลา    ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
            ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
    ประกาศผลและรายงานตัว       วันที่  3    เมษายน   ๒๕62     
                                      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
                       มอบตัว     วันที่  8   เมษายน  ๒๕62     
                                      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 

๒) โรงเรียนทั่วไป 
             ๒.๑) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน  O- NET  ( ถ้ามี )   

รับสมัคร       วันที่ ๒3 – ๒7   มีนาคม  ๒๕62 
         เวลา    ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
            ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
   สอบคัดเลือก    วันที่  5    เมษายน  ๒๕62 
          เวลา ๐๙.๐๐  น.  ณ โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
   ประกาศผลและรายงานตัว       วันที่  7   เมษายน   ๒๕62     
                                      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
                       มอบตัว     วันที่  8   เมษายน  ๒562     
                                      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
   ๒.๒)  จับฉลาก 

รับสมัคร       วันที่ ๒3 – ๒7   มีนาคม  ๒๕62 
         เวลา    ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
            ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
   จับฉลาก     วันที่   6    เมษายน  ๒๕62 
          เวลา ๐๙.๐๐  น.  ณ โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
   ประกาศผลและรายงานตัว       วันที่  6   เมษายน   ๒๕62     
                                      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
                       มอบตัว    วันที่  8   เมษายน  ๒๕62     
                                      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  

๓) นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                      ประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจัดหาที่เรียนให้  
                       รับสมัคร       วันที่  7 – 11  เมษายน  ๒๕62 
                                      เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ    
                                      ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                       ประกาศผล      วันที่   ๑1  เมษายน  ๒๕62 
                                      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ โรงเรียนที่สอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  



                          -๑๓-   
รายงานตัว   วันที่  ๑8  เมษายน  ๒๕62    

                               เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน  
             7.๒.๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  
            ๑) โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
                   ๑.๑) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ของโรงเรียนเดิม  
                         การรับสมัคร ประกาศผล และรายงานตัว ให้เป็นไปตามก าหนดการของโรงเรียนเดิม  
             มอบตัว  วันที่   9  เมษายน  ๒๕62 
                           เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนเดิม  

          ๑.๒) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม   
                           ที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET      

    รับสมัคร         วันที่  ๒3  – ๒7   มีนาคม  ๒๕62 
                       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
                          ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  

        สอบคัดเลือก   วันที่  31    มีนาคม  ๒๕62 
                          เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน   
        ประกาศผลและรายงานตัว         วันที่   6   เมษายน  ๒๕62 
                          เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน  

มอบตัว        วันที่   9  เมษายน  ๒๕62     
                          เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
                ๑.๓) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ( ถ้ามี ) 
   รับสมัคร       วันที่   ๒3 – ๒4   มีนาคม  ๒๕62 
         เวลา    ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
            ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
   คัดเลือก       วันที่  ๒5   มีนาคม  ๒๕62 
          เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ โรงเรียน  
   ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่  ๒7    มีนาคม   ๒๕62     
                                      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
                       มอบตัว        วันที่   9   เมษายน  ๒๕62     
                                      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
   ๑.๔) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

รับสมัคร       วันที่ ๒3 – ๒7   มีนาคม  ๒๕62 
         เวลา    ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
            ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
    สอบคัดเลือก ในวันที่ 31  มีนาคม  2562 

ประกาศผลและรายงานตัว       วันที่  6    เมษายน   ๒๕62     
                                      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
                       มอบตัว       วันที่   9   เมษายน  ๒๕62     



                                        -๑๔- 
เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน  

7.๒.๕  โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
    ๑) โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 

รับสมัคร     วันที่ ๒๐  มีนาคม  -  ๓๐  เมษายน  ๒๕62 
         เวลา    ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
            ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
   ประกาศผล  วันที่   ๑   พฤษภาคม   ๒๕62     
                                     เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
   รายงานตัว   ภายในวันที่   5   พฤษภาคม  ๒๕62   ( ตามท่ีโรงเรียนก าหนด )  
                       มอบตัว       ภายในวันที่   ๑2 พฤษภาคม  ๒๕62   ( ตามที่โรงเรียนก าหนด ) 
                                      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  

๒) โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
   รับสมัคร      วันที่ ๒1 – ๒5   กุมภาพันธ์  ๒๕62 
         เวลา    ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
            ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
   คัดเลือก    วันที่  ๒ - ๖    มีนาคม  ๒๕62 
          เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ โรงเรียน  

ประกาศผล   วันที่   ๑๐    มีนาคม   ๒๕62     
                                      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  

รายงานตัว   ภายในวันที่   ๑๗   มีนาคม   ๒๕62   ( ตามท่ีโรงเรียนก าหนด ) 
                                      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
                       มอบตัว     วันที่    ๒๔    มีนาคม   ๒๕62    ( ตามท่ีโรงเรียนก าหนด ) 
                                      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
        ๓.) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ  

3.1.1 ) ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program / Mini English Program ) โครงการห้องเรียน
พิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โครงการห้องเรียน
ภาษาจีน  ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ( Education Hub ) 
โครงการห้องเรียนดนตรี โครงการห้องเรียนอาชีพ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ห้องเรียนพิเศษโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    1).ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
        รับสมัคร  วันที่  ๑3  –  ๑7   กุมภาพันธ์  ๒๕62 

            เวลา    ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
             ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
             สอบคัดเลือก  วันที่   ๒3   กุมภาพันธ์  ๒๕62 
             เวลา    ๐๙.๐๐  น.      ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน  
    ประกาศและรายงานตัว 



             -๑๕-        
วันที่  2   มีนาคม  ๒๕62 

 เวลา    ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
 มอบตัว วันที่  3  มีนาคม  2562 ณ โรงเรียนสมัครเข้าเรียน  

     2)ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
        รับสมัคร  วันที่  23  –  27   กุมภาพันธ์  ๒๕62 

            เวลา    ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
             ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
             สอบคัดเลือก  วันที่   9   มีนาคม  ๒๕62 
             เวลา    ๐๙.๐๐  น.      ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน  
    ประกาศและรายงานตัว 
            วันที่   13   มีนาคม  ๒๕62 

          เวลา    ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
 มอบตัว วันที่   16  มีนาคม  2562 ณ โรงเรียนสมัครเข้าเรียน  
3).ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔     

รับสมัคร  วันที่  23  –  27   กุมภาพันธ์  ๒๕62 
            เวลา    ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
             ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
             สอบคัดเลือก  วันที่   10   มีนาคม  ๒๕62 
             เวลา    ๐๙.๐๐  น.      ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน  
    ประกาศและรายงานตัว 
            วันที่   14   มีนาคม  ๒๕62 

          เวลา    ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
 มอบตัว วันที่   17  มีนาคม  2562 ณ โรงเรียนสมัครเข้าเรียน  
          เวลา    ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.    
ทั้งนี้ ในระดับชั้นที่เปิดรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของโครงการห้องเรียนพิเศษแต่ละประเภทที่ก าหนดรับไว้ตามประกาศ 
7.๓  ช่วงเวลาการรับนักเรียน  ให้นับวันเริ่มต้น  คือ  วันแรกของการรับสมัครนักเรียน  และ             

วันสิ้นสุด  คือ  วันมอบตัวนักเรียน  ตามปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕62 

8. บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน สิบห้า

คน ประกอบด้วย (1) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  จ านวนหนึ่งคน  เปน็ประธานกรรมการ  
(2) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนหนึ่งคน เป็นรองประธานกรรมการ (3) กรรมการใน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย จ านวนสามคน เป็น
กรรมการ (4) ผู้แทนเอกชนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จ านวนสี่คน  เป็นกรรมการ(5) ผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวนห้าคนเป็นกรรมการ ในข้อ(4) และ(5) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาตามความ 
 
      



 
      -1๖- 
เหมาะสม และก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการรายงานผลการรับนักเรียนให้คณะกรรมการรับนักเรียน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาด าเนินการ 
 8.2 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประกอบด้วย (1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ (2) รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นรองประธานกรรมการ (3) ผู้แทนอู้
อ านวยการสถานศึกษาที่มีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ (4) 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และ (5) เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งตามความเหมาะสม 

8.3 ก ากับ ดูแล ติดตามการด าเนินการการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
9. บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด 
 9.1 ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ
รับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม 
 9.2 ส่งเสริม สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก 
 9.3 ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ โรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาภาคบังคับส าหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 

9.4 ดูแลการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้
เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน    

9.5 แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ภายในจังหวัด   
10. บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 10.1 ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 10.2 ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนภายในจังหวัด
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้า
เรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน และจัดหาที่เรียนให้เด็กท่ีจะประสงค์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้
เข้าเรียนตามความเหมาะสม 
 10.3 ก าหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ก ากับติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ยุติธรรมและตรวจสอบได้ 
 10.4 ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10.5  แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10.6 รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการรบันักเรียน 
  

 



      -๑๗- 

11..  บทบาทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
      11.๑ ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ปีการศึกษา ๒๕62 ของส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาภายใน ๔๕ วัน นับจากวันประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕62 โดย
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

11.2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         11.3 ประสานโรงเรียนเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อ  
ส ารวจจ านวนนักเรียนที่จะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน   

11.4 ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียน
ที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพ้ืนที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียนให้
ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณสุขทราบล่วงหน้า 

11.5 ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ  
ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบ  
          11.6 ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนที่ไม่มีที่เรียน 
   11.7 ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนการศึกษาภาค
บังคับอย่างทั่วถึง 
 11.8 ควบคุม  ดูแลให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามท่ีก าหนด และให้โรงเรียน              
ที่มีอัตราการแข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว   
           11.9  ควบคุม  ดูแล  และประสานไม่ให้โรงเรียน  องค์กรอ่ืนใด  เช่น  สมาคมผู้ปกครองและครู    
สมาคมศิษย์เก่าของสถานศึกษา  มูลนิธิ  หรือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  รับเงินบริจาคจาก  
ผู้ปกครองนักเรียน ในช่วงการรับนักเรียนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ  
           10.๑๐ ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ โรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่สามารถ  เข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้  

12.. บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
12.1 ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการกา

กรศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน 
 12.2 ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 12.3 ก าหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
การรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้งการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้ 
 12.4 ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียน 
 12.5 แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ภายในของโรงเรียน 

12.6รายงานผลการด าเนินงานให้โรงเรียนทราบภายใน 7 วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน 



                   -๑๘- 

๑3.  บทบาทของโรงเรียน  
          ๑3.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  จากผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรับ 
นักเรียนครั้งนี้ และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในเรื่องหลักธรรมาภิบาลร่วมเป็นกรรมการ โดยขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมกาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
          ๑3.๒ ประกาศการรับสมัครนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๑3.๓ ประสานโรงเรียนเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อ 
ด าเนินการรับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม   
          ๑3.๔ ส่งเสริม  สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก   
          ๑3.๕ ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  
และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้  
          ๑3.๖ ประกาศผลนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  นักเรียนที่สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET    
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  และนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ  (ถ้ามี)    
          ๑3.๗ สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจ  
          ๑3.๘ ส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  ทั้งเด็กปกติ  เด็กพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้
มีความสามารถพิเศษ  รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบ การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง  

ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕62  ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน                   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 1 พิจารณา  และมีอ านาจในการตัดสินปัญหา
ดังกล่าว  ยกเว้นกรณีที่ก าหนดให้เป็นอ านาจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

   ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รักษาการให้
เป็นไปตามประกาศนี้ หากมีปัญหาที่ไม่เป็นตามประกาศ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พิจารณาสั่งการ  
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