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ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง   นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ปีการศึกษา  ๒๕60  
 

 

๑.  หลักการ 
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  ค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เรื่อง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง  การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙ เรื่อง  ให้จัดการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/๒๕๕๙ เรื่อง  
แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ 10/2559 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 11/2559  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง กระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐  

อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  กฎกระทรวงว่าด้วย           
การแบ่งส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕60  ไว้ดังนี้ 
 

๒.  นโยบาย 
 ๒.๑ ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เป็นธรรม  และ
เสมอภาค 
 ๒.๒ สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม 
 ๒.๓ ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ         
ครบทุกคน 
 ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๕ ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่ เหมาะสมและได้รับ              
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๖ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด  ความสนใจ  และเต็มตามศักยภาพ 
 

/๒.7 ส่งเสริม… 
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 ๒.๗ ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสนับสนุนการด าเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบทุกคน ดังนี้  
   ๒.๗.1 สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาท
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด  และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
องค์กรอ่ืน  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง  ทั้งนี้ ในการก าหนดแผนการรับนักเรียนของรัฐให้
ค านึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย 
   2.7.๒ ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาด าเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดร่วมกันและดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วย      
ความเรียบร้อย  รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ ครบทุกคน   
   2.7.3 สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครองที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแจ้งเด็ก 
เยาวชน และผู้ปกครอง ที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน 
   2.7.4 ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาติดตามและดูแลให้จ านวนนักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัด              
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
   2.7.5 ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย และเชิญชวน
เด็ก  ผู้ปกครอง  สื่อมวลชน  และผู้เกี่ยวข้อง  เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน  เพ่ือประชาสั มพันธ์
จุดเด่นของแต่ละโรงเรียน 
  2.7.6 สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไข
ผูกพันกับการเข้าเรียน   
  2.7.7 ในกรณีที่มีปัญหาต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕60 ให้โรงเรียน โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการรับ
นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา   
  

๓.  วธิีการ 
 คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการรับ
นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ก าหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงาน                
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  และด าเนินการให้โรงเรียน  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕60  ในแต่ละระดับ  ดังนี้ 
 ๓.๑ ชั้นก่อนประถมศึกษา   
   ๓.๑.๑  ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจัดหาที่ เรียนให้เด็กก่อนประถมศึกษา                   
ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม 
   ๓.๑.๒ ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ ๔ - ๕ ปี  ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียน
โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีที่มีผู้สมัคร
เกินจ านวนที่รับได้  ให้ใช้วิธีการจับฉลาก 

/๓.1.3 สนับสนุน... 
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   ๓.๑.๓ สนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  และศูนย์พัฒนาเด็กต่าง ๆ รับเด็กอายุไม่ต่ ากว่า ๓ ปี  เข้าเรียน 
   ๓.๑.๔ ส่งเสริมให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  
และสติปัญญา  เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง   
 ๓.๒  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 
 ๓.๒.๑ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจัดหาที่เรียนให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ครบทุกคนตามความเหมาะสม 
   ๓.๒.๒ ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่  ๗  หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา          
ที่อยู่ ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   ๑  ทุกคน  โดยไม่มีการสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการ  ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้  
ให้ใช้วิธีการจับฉลาก  และประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง  เพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน 

๓.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
 ๓.๓.๑ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาส ารวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และจ านวน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่การศึกษาจะประกาศรับ  ในปีการศึกษา ๒๕60  
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการรับ
นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน 
 ๓.๓.๒  ให้โรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของ
นักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพ่ือประกอบการตัดสินใจและรับนักเรียน         
ทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาส  โดยไม่มีการคัดเลือก 
 ๓.๓.๓ ให้โรงเรียนก าหนดเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน  สัดส่วนจ านวนนักเรียน             
ในเขตพ้ืนที่บริการที่จะเปิดโอกาสให้มีการจับฉลาก  และสัดส่วนจ านวนนักเรียนที่จะรับจากการคัดเลือก  ทั้งนี้
จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
 ๓.๓.๔ โรงเรียนทั่วไป ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน             
ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้  ให้ใช้วิธีการจับฉลาก  
  ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้
ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๘๐  (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยค านวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้
ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐  (๒) คะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้                     
คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 

/๓.๓.๕ โรงเรียน... 
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 ๓.๓.๕ โรงเรียนที่มี อัตราการแข่งขันสูง  มีจ านวนผู้สมัครเกินกว่าจ านวนนักเรียน                    
ที่โรงเรียนสามารถรับได้จ านวนมาก จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  โรงเรียนที่มี
อัตราการแข่งขันสูงให้ก าหนดสัดส่วนการรบันักเรียน ดังนี้  
  ๑)   การรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  
      ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ  4๐ โดยวิธีการ              
จับฉลาก  ในกรณี มีนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการไม่ถึงร้อยละ  4๐ ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ           
เข้าเรียนทุกคน และน าสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปในข้อ ๒)  จนครบจ านวนที่ประกาศรับ   
   ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก              
(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๘๐  (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยค านวณคะแนนรวมจาก 
(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐  (๒) คะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ทั้งนี้  จะต้อง
มีโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนคู่สหกิจ โรงเรียนเครือข่าย  โรงเรียนดีประจ าต าบล  และโรงเรียนดีประจ าอ าเภอ 
รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้อย่างเพียงพอภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
  ๒)   การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขต
พ้ืนที่บริการ)  
      ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ 60  โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐  (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยค านวณ
คะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐     
  ๓) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   
   ให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น              
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
โดยให้รับนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในข้อ 5     
  ๔) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
   ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ           
เข้าเรียน  ซึ่งอาจมีได้หลายกรณี  เช่น   
   ๔.๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย 
   ๔.๒) นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน 
   ๔.๓) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
   ๔.๔) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้อง
ได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
 

/๔.๕) นักเรียน... 
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   ๔.๕) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือ โรงเรียน              
คู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย 
   ๔.๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
   ๔.๗) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน           
อย่างต่อเนื่อง   
    ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มี เงื่อนไขพิเศษ              
พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและผลหลังการพิจารณาให้สาธารณชนทราบ  และเมื่อ
ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองแล้ว  ให้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ  ทั้งนี้               
การพิจารณาเพ่ิมจ านวนนักเรียนต่อห้อง  ให้พิจารณาตามความจ าเป็น  ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในข้อ  5  
  ๕) การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มี อัตราการแข่งขันสูงให้รับรอบเดียว             
ตามแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕60 เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียน                
ให้ใกล้เคียงกัน  
  ๓.๓.๖  กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ให้โรงเรียนด าเนินการ  ดังนี้ 

๑)   โรงเรียนต้องออกข้อสอบให้อยู่ ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน  5  วิชาหลัก  คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  
สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ  โดยให้มีระดับความยากง่ายพอเหมาะส าหรับเด็กทั่วไปจะสามารถท าได้                   
โดยไม่จ าเป็นต้องกวดวิชาเพ่ิมเติม  รวมทั้ง  ให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนนรวมใน 5 วิชาหลัก  
โดยรวมกับคะแนน O-NET  

๒)  โรงเรียนต้องควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกให้ เป็นไปด้วย           
ความโปร่งใส  ถูกต้อง  และยุติธรรม  ทั้งนี้  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาก ากับและดูแลโรงเรียน  เพ่ือตรวจสอบว่าผลการด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง
และยุติธรรม   
   ๓.๓.๗  ในการด าเนินงานตามแนวทางข้างต้น  ให้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
    ๑)   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาแจ้งชื่อโรงเรียนที่ได้จัดที่เรียนให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ให้ผู้ปกครอง
ทราบ 
    ๒)   นักเรียนสามารถเลือกที่จะรายงานตัวเพ่ือสมัครเรียนที่โรงเรียนที่ได้รับ           
การจัดสรรโอกาส หรือสมัครเรียนที่โรงเรียนอ่ืนโดยวิธีการจับฉลาก หรือคัดเลือกจากวิธีการอ่ืน ๆ  
  ๓)   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  พิจารณาจัดระบบให้นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครส าหรับทางเลือกทุกทางได้พร้อมกัน
ที่โรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่  หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรโอกาส  ทั้งนี้               
ให้เป็นไปตามความพร้อมและความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักเรียน  และในการสมัครเรียน 
ให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการส ารองไว้ด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรร
โอกาสทางการศึกษา   
 

/๔) นักเรียน… 
 
 



 

 

- 6 - 
 
    ๔)  นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก คะแนน O-NET หรือการจับฉลาก  
สามารถกลับไปเรียน ในโรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสของนักเรียนตามข้อ ๑)  หรือเสนอชื่อ         
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอ านวยความสะดวก           
ในการจัดหาโรงเรียนอ่ืนให้ตามความเหมาะสม  แต่ไม่ผูกพันที่จะต้องจัดหาที่ เรียนเฉพาะในโรงเรียน               
ที่พึงประสงค์เท่านั้น 
 ๓.๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
 ๓.๔.๑ โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ๑)   การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ จากโรงเรียนเดิม 
     ให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียน
เข้าเรียน  โดยโรงเรียนและคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ
คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มี
ศักยภาพเหมาะสมจากคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่หนึ่ง) ไม่ต่ ากว่า 2.00  
     ในกรณีที่คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวมต่ ากว่า 2.00 แต่สูงกว่า 1.50 
โรงเรียนและคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา อาจก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม
จาก 
     (๑) จัดสอบประมวลความรู้  หากผ่านเกณฑ์ให้ถือว่าเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพ
เหมาะสม  
     (๒) ประเมินความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น โดยก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษให้ชัดเจน  
  ๒)   การรับนักเรียนทั่วไป  
     ให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอ่ืนเข้าเรียนด้วย แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ 
ของแผนการรับนักเรียน   
    ในการก าหนดแผนการรับนักเรียน โรงเรียนต้องก าหนดแผนการรับนักเรียนให้
สามารถรับนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ จากโรงเรียนเดิมตามเกณฑ์         
ที่ก าหนดคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการรับนักเรียน และรับนักเรียนทั่วไปอีกไม่เกินร้อยละ ๒๐          
ของแผนการรับนักเรียน ในกรณีที่รับนักเรียนตามข้อ ๑) และ ข้อ ๒) แล้ว ยังรับนักเรียนได้ไม่ครบตามแผนการรับ
นักเรียน  ให้น าสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปจนครบจ านวนที่ประกาศรับ ทั้งนี้ ให้โรงเรียนมีโครงการ
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่ก าหนด และจัดการแนะแนวการศึกษาต่ออย่างกว้างขวาง  
โดยที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหา อย่างจริงจัง  
  3) กรณีรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอ่ืนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ให้ก าหนด
เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐  (๒) คะแนน                
O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยค านวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดคะแนนเป็น ร้อยละ 
๘๐ (๒) คะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐ 
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  4) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   
   ให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น             
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
โดยให้รับนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออ่ืน  ๆตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในข้อ 5     
  5) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
   ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ           
เข้าเรียน  ซึ่งอาจมีได้หลายกรณี  เช่น   
   5.๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย 
   5.๒) นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน 
   5.๓) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
   5.๔) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้อง
ได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
   5.๕) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ โรงเรียนคู่พัฒนา 
หรือโรงเรียนเครือข่าย 
   5.๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
   5.๗) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน           
อย่างต่อเนื่อง   
    ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มี เงื่อนไขพิเศษ                
พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและผลหลังการพิจารณาให้สาธารณชนทราบ  และเมื่อ
ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองแล้ว  ให้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ  ทั้งนี้               
การพิจารณาเพ่ิมจ านวนนักเรียนต่อห้อง  ให้พิจารณาตามความจ าเป็น  ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในข้อ  5  
  6) ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดหาที่เรียนให้เด็กที่ประสงค์จะเข้าเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยวางแผนการรับนักเรียน
ร่วมกันกับโรงเรียนทุกสังกัด  ทั้งนี้    ในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียน                    
เป็นการส ารองไว้ด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา   
 ๓.๔.๒ โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
  ให้รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จาก (๑) นักเรียนทั่วไปไม่น้อยกว่า                 
ร้อยละ ๘๐  โดยให้ก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑.1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (1.๒) คะแนน O-NET ไม่เกินร้อยละ ๒๐ โดยค านวณคะแนนรวมจาก (1.๑) คะแนนสอบ
ที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ (1.๒) คะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็น
ร้อยละ ๒๐  (๒) นักเรียนโควตาไม่เกินร้อยละ  ๒๐ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบให้โรงเรียนรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   ให้รับนักเรียน 
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ความสามารถพิเศษรวมอยู่ในร้อยละของการสอบคัดเลือก ทั้งนี้  ต้องไม่เกินร้อยละ  ๕  หากโรงเรียนมีความจ าเป็น
จะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษในการรับเข้าเรียน ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ  ๓.4.1  ๔)  ซึ่งโรงเรียนที่เปิดสอน 
เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
ภาคใต้  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก  โรงเรียน              
เตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดสกลนคร  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จังหวัดลพบุรี  โรงเรียนน่าน
ประชาอุทิศ  จังหวัดน่าน โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี  และโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  ทั้งนี้  ในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการส ารองไว้ด้วย  
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา   
 ๓.๕ โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม  (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กท่ัวไป)   
 ให้รับเด็กพิการเรียนร่วมตามความพร้อมของโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา  
ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้  ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  หน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือจัดหาที่ เรียนให้เหมาะสมต่อไป  ทั้ งนี้  
สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา  ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย 
รวมทั้ง ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ
รายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ 
 ๓.๖ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ   
   ๓.๖.๑ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ  
    ให้รับเด็กพิการทุกคนที่ ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ตามประเภท           
ความพิการและความสามารถของแต่ละโรงเรียน  ทั้งนี้  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา แสวงหาและเข้าถึงเด็กพิการที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการศึกษา            
ให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน 
   ๓.๖.๒ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส  (กรณีโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์   โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์  ๑๙-๕๗ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์  โรงเรียนสมเด็ จ                    
พระปิยมหาราชรมณียเขต และโรงเรียนฟ้าใสวิทยา) 
    ให้รับผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากล าบาก ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้  
และจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ  ได้เข้าเรียนอย่างเสมอภาค  เป็นธรรม  ทั่วถึง  ทั้งระดับ                
ก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  ตามสภาพเหตุผลและความจ าเป็นรายบุคคล  โดยไม่ใช้
ผลการเรียนหรือการทดสอบเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน  ทั้งนี้  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  แสวงหาและเข้าถึงเด็กด้อยโอกาสที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการศึกษา
ให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน 
   ๓.๖.๓ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ 
    ๑)  โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
     ๑.๑) โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดนครปฐม  
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม  โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา  กรุงเทพมหานคร  จังหวัดปทุมธานี  
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี  โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย  จังหวัดระยอง   โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย (จ านวน ๙ โรง) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (จ านวน ๑๒ โรง)                
 

/ซึ่งเป็น... 
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ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน โดยพิจารณา
คัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
     ๑.๒) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (จ านวน ๑๒ โรง) ซึ่งเป็นโรงเรียน
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  ให้รับนักเรียนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง การรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจ าปีการศึกษา ๒๕60  และ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕60  โดยรับนักเรียนห้องละ ๒๔ คน 
    ๒)  โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ 
     ๒.๑)   ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
      ให้รับนักเรียนตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เรื่อง  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์            
และเทคโนโลยี  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕60   
     ๒.๒)   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และ
สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      ให้โรงเรียนในโครงการ  219 โรงเรียน รับนักเรียนตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560 
     ๒.๓)   ห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา                
ในภูมิภาค (Education Hub)   
      ให้โรงเรียนในโครงการ  ๑๔ โรงเรียน รับนักเรียนตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทย                  
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub)  ปีการศึกษา 2560  
     ๒.๔)   ห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ 
       ให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษ              
ที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการและด้านอื่น ๆ โดยก าหนดให้รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ไม่เกิน
สัดส่วน  ๒๐ : ๘๐ (รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภทในแต่ละชั้น)  หากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษอยู่แล้ว              
มีความประสงค์ที่จะเพ่ิมห้องเรียนพิเศษ  สามารถเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ได้ไม่เกินสัดส่วน  
๔๐ : ๖๐ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจาณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ             
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  ทั้งนี้  
โรงเรียนที่ เปิดห้องเรียนพิเศษจะต้องจัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  และจัดบริการการศึกษาห้องเรียนปกติอย่างมีคุณภาพด้วย
เช่นกัน  รวมทั้งจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนห้องเรียนปกติในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิด
ห้องเรียนพิเศษได้อย่างเพียงพอ ห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ ได้แก่ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ  ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-กีฬา ห้องเรียนพิเศษศิลป์ภาษา-กีฬา เป็นต้น  และให้โรงเรียน 

/ในโครงการ... 
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ในโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียน               
ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (พสวท.  และ  พสวท. 
สมทบ)  รับนักเรียนตามโครงการ  โดยให้นับจ านวนนักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษรวมอยู่ในแผนชั้นเรียนของ
โรงเรียน และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของ
โรงเรียน ทั้งนี้ การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจาณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 
๔.  การใช้คะแนน O-NET   
 ๔.๑ นักเรียนต้องน าผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕9 ไปยื่นให้โรงเรียนที่มีความประสงค์         
จะสมัครเข้าเรยีน  
 ๔.2 ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕9 ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษา             
ที่นักเรียนมีอยู่ 
 ๔.3 ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕9 หรือปีอ่ืน ๆ ให้ถือว่า
คะแนน O-NET เป็นศูนย์ 
 
5.  จ านวนการรับนักเรียนต่อห้อง  
 5.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
   5.๑.๑ ให้ โรงเรียนรับนั กเรียนชั้น ก่อนประถมศึกษาห้ องละ ๓๐ คน หากมี              
ความจ าเป็นต้องรับเกิน  ให้รับไม่เกินห้องละ  40  คน  โดยให้เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอนุมัติ  ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าหนด   
     5.๑.๒ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   ๑  ห้องละ  4๐  คน  หากมี                
ความจ าเป็นต้องรับเกิน  ให้รับไม่เกินห้องละ  50  คน  โดยให้ เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอนุมัติ  ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าหนด   
   5.๑.๓ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องละ  
๔๐  คน  หากมีความจ าเป็นต้องรับเกิน  ให้รับไม่เกินห้องละ  50  คน  โดยให้เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติ  ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการรับ
นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาก าหนด  
   ทั้งนี้ ให้ค านงึถึงนโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม 
 5.๒ โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 
   ให้โรงเรียนรับนักเรียนพิการห้องละ  ๑๐  คน  หากมีความจ าเป็นต้องรับเกิน ให้รับ            
ไม่เกินห้องละ  ๑๕  คน 
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 5.๓ โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ 
   ให้โรงเรียนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ระดับก่อนประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน               
25  คน ห้องเรียนพิเศษ EP MEP ระดับประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน  ๓๐  คน  ห้องเรียนพิเศษ  EP  และ 
MEP ระดับมัธยมศึกษา  ห้องละไม่เกิน  ๓๐  คน   
   ให้โรงเรียนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ ห้องละ 36 คน หากมีความจ าเป็นต้องรับเกิน             
ให้รับห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ ได้ไม่เกินห้องละ 40 คน โดยให้เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ก าหนด   
 5.๔  โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา 
ที่มีความประสงค์จะรับนักเรียนต่อห้องสูงกว่าเกณฑ์ปกติ  ให้เสนอแผนการรับนักเรียนระดับก่อนประถม 
ศึกษา ไม่เกินห้องละ 40 คน  หรือระดับประถมศึกษา ไม่เกินห้องละ 50 คน  โดยใช้วิธีการจับฉลาก               
เพ่ือรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการหรือนักเรียนทั่วไป  ตามวิธีการที่ก าหนด โดยรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
ไม่น้อยกว่า ห้องละ 3๐ คน หรือรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าห้องละ 4๐ คน  นอกจากนั้น  
ให้รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ หรืออ่ืน ๆ  โดยให้ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียว และแยก
ประกาศแต่ละประเภท ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาก าหนด  
 5.๕  โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่มีความประสงค์จะรับ
นักเรียนต่อห้องสูงกว่าเกณฑ์ปกติ  ให้เสนอแผนการรับนักเรียนไม่เกินห้องละ 50 คน โดยใช้วิธีการสอบ
คัดเลือก การใช้คะแนน O-NET การจับฉลาก เพ่ือรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนทั่วไป ตามวิธีการ          
ที่ก าหนดส าหรับแต่ละประเภท ไม่น้อยกว่าห้องละ ๔๐ คน นอกจากนั้น ให้รับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ หรืออ่ืน ๆ โดยให้ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียว และแยก
ประกาศแต่ละประเภทให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือส านักงาน                    
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติ  ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาก าหนด  
 

6.  วันและเวลาการรับนักเรียน 
 6.๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ  โรงเรียนที่จัดห้องเรียน
พิเศษ  เขตพ้ืนที่บริการของแต่ละโรงเรียน  และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน  ภายในวันที่             
๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕60 
 6.๒  ให้โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนดตรงกันทั่วประเทศ  ดังนี้ 
   6.๒.๑  ระดับก่อนประถมศึกษา   
    รับสมัคร    วันที่  27  กุมภาพันธ์ - 3  มีนาคม  ๒๕60    
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   
     ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
     จะสมัครเข้าเรียน 

/จับฉลาก... 
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    จับฉลาก วันที่  12  มีนาคม  ๒๕60    
     เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันที่  12  มีนาคม  ๒๕60 
     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ วันที่  12 มีนาคม 2560 
     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    มอบตัว       วันที่  19  มีนาคม  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   6.๒.๒  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑   
    ประกาศชื่อโรงเรียนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดส่งเด็กเข้าเรียนใน 
    วันที่   ๑5  กุมภาพันธ์  ๒๕๕9 
    รับสมัคร    วันที่  6-10  มีนาคม  ๒๕60    
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
    จับฉลาก วันที่  19  มีนาคม  ๒๕60    
     เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันที่  19  มีนาคม  ๒๕60   
     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ วันที่  19  มีนาคม 2560 
     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    มอบตัว       วันที่  26  มีนาคม  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   6.๒.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
 ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕60    
 ๑)   โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
   ๑.1)  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
   1.1.๑)  สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET  (ถ้ามี) 
    รับสมัคร  วันที่  27-30  มีนาคม  ๒๕60    
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     สอบคัดเลือก  วันที่  1  เมษายน  ๒๕60     
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน  โดยใช้แบบทดสอบ 
      ของโรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่  5  เมษายน  ๒๕60     
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันที่  19  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 

/1.1.2) จับฉลาก… 
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   1.๑.๒)  จับฉลาก   
    รับสมัคร  วันที่  27-30  มีนาคม  ๒๕60      
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     จับฉลาก วันที่  7  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว          วันที่  7  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันที่  19  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   1.๒)  นักเรียนทั่วไป ที่ใช้คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียนและใช้ 
          คะแนน O-NET   
    รับสมัคร  วันที่  27-30  มีนาคม  ๒๕60      
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     สอบคัดเลือก  วันที่  1  เมษายน  ๒๕60           
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน  โดยใช้แบบทดสอบ 
      ของโรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่  5  เมษายน  ๒๕60    
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันที่  19  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   1.๓)  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
    รับสมัคร  วันที่  27-28  มีนาคม  ๒๕60  
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     คัดเลือก วันที่  30  มีนาคม  ๒๕60    
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่  31  มีนาคม  ๒๕60     
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันที่  19  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   1.๔)  นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
    รับสมัคร  วันที่  27-30  มีนาคม  ๒๕60  
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่  5  เมษายน  ๒๕60     
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 

/มอบตัว… 
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     มอบตัว       วันที่  19  เมษายน  ๒๕60    
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
 2)   โรงเรียนทั่วไป 
   2.1)  สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET  (ถ้ามี) 
    รับสมัคร  วันที่  27-30  มีนาคม  ๒๕60    
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     สอบคัดเลือก  วันที่  8  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน  โดยใช้แบบทดสอบ 
      ของโรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่  12  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันที่  19  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   2.2)  จับฉลาก   
    รับสมัคร  วันที่  27-30  มีนาคม  ๒๕60      
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     จับฉลาก วันที่  8  เมษายน  ๒๕60    
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว          วันที่  8  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันที่  19  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 

 3)   นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
      หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จัดหาที่เรียนให้ 

    รับสมัคร  วันที่  5-20  เมษายน  ๒๕60 
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ประกาศผล วันที่  23  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     รายงานตัว วันที่  23  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน 
        อีกครั้งในวันที่  16  พฤษภาคม  ๒๕60     
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
/6.2.4 ชั้น… 
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 6.๒.๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
  ๑) โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๑.๑)  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ของโรงเรียนเดิม 
     การรับสมัครและประกาศผลให้เป็นไปตามก าหนดการของโรงเรียน 
      รายงานตัว     วันที่  4  เมษายน  ๒๕60 
       เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันที่  20  เมษายน  ๒๕60 
       เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   ๑.๒)  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนเดิม  
      ที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET     
      รับสมัคร     วันที่  27-30  มีนาคม  ๒๕60 
       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
      สอบคัดเลือก  วันที่  2  เมษายน  ๒๕60 
       เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน  โดยใช้ 
       แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว     วันที่  6  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันที่  20  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   1.3) นักเรียนความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
     รับสมัคร      วันที่  27-28  มีนาคม  ๒๕60  
       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     คัดเลือก วันที่  30  มีนาคม  ๒๕60 
      เวลา  ๐9.0๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่  31  มีนาคม  ๒๕60   
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันที่  20  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
 ๑.4)   นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
    รับสมัคร   วันที่  27-30  มีนาคม  ๒๕60  
      เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
      ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว     วันที่  6  เมษายน  ๒๕60     
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันที่  20  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 

/2) โรงเรียน... 
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  ๒) โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๒.๑) นักเรียนทีส่อบคัดเลือกและคะแนน O-NET 
     รับสมัคร    วันที่  27-30  มีนาคม  ๒๕60    
       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
      สอบคัดเลือก วันที่  2  เมษายน  ๒๕60    
       เวลา  ๐๙.๐๐  น.   โดยใช้ 
       แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว     วันที่  6  เมษายน  ๒๕60     
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันที่  20  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   ๒.๒) นักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
     รับสมัคร      วันที่  27-28  มีนาคม  ๒๕60       
       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     คัดเลือก วันที่  30  มีนาคม  ๒๕60    
      เวลา  ๐9.0๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่  31  มีนาคม  ๒๕60   
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันที่  20  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
 ๒.๓)   นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
    รับสมัคร   วันที่  27-30  มีนาคม  ๒๕60       
      เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
      ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่  6  เมษายน  ๒๕60 
       เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันที่  20  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
 6.๒.๕  โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
    ๑) โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 
     รับสมัคร    วันที่  20  มีนาคม - ๓๐  เมษายน  ๒๕60    
       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     ประกาศผล วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕60      
       เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
 

/รายงานตัว... 
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    รายงานตัว   ภายในวันที่  4  พฤษภาคม  ๒๕60   
      (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    มอบตัว   ภายในวันที่  ๑1  พฤษภาคม  ๒๕60  
      (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    ๒) โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
     รับสมัคร    วันที่  20-๒4  กุมภาพันธ์  ๒๕60 
       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
    คัดเลือก วันที่  2-6  มีนาคม  ๒๕60   
      เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    ประกาศผล วันที่  10  มีนาคม  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    รายงานตัว ภายในวันที่  ๑7  มีนาคม  ๒๕60 
      (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    มอบตัว   ภายในวันที่  24  มีนาคม  ๒๕60 
      (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    ๓) โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ 
     ๓.๑) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
     รับสมัคร     วันที่  20-24  กุมภาพันธ์  ๒๕60 
       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     สอบคัดเลือก    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  
        วันที่  4  มีนาคม  ๒๕60  
        เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  
        วันที่  5  มีนาคม  ๒๕60 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ประกาศผล   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  
        วันที่  9  มีนาคม  ๒๕60 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  
        วันที่  10  มีนาคม  ๒๕60 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
 

/รายงานตัว... 
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     รายงานตัว     ภายในวันที่  12  มีนาคม  ๒๕60 
         (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
       เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว     ภายในวันที่  19  เมษายน  ๒๕60 
         (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
       เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 

๓.๒) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ   (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม  และห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ) 

     รับสมัคร     ระดับก่อนประถมศึกษา  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑   
       วันที่ 13-17  กุมภาพันธ์  ๒๕60 
         เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   
     วันที่  20-24  กุมภาพันธ์  ๒๕60   
        เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     สอบคัดเลือก    ระดับก่อนประถมศึกษา  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑   
       วันที่  19  กุมภาพันธ์  ๒๕60 
       เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  โรงเรียน 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ วันที่  4  มีนาคม  ๒๕60 
       เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียน 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  วันที่  5  มีนาคม  ๒๕60 
       เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียน 
      ประกาศผล     ระดับก่อนประถมศึกษา  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑    
        วันที่  25  กุมภาพันธ์  ๒๕60   
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   
        วันที่  9  มีนาคม  ๒๕60   
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   
        วันที่  10  มีนาคม  ๒๕60   
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
      รายงานตัว     ระดับก่อนประถมศึกษา  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑    
        ภายในวันที่  5  มีนาคม  ๒๕60    
         (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 

 
/ชั้นมัธยม... 
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     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   
        ภายในวันที่  12  มีนาคม  ๒๕60 
         (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
      มอบตัว     ระดับก่อนประถมศึกษา  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑    
        ภายในวันที่  15  มีนาคม  ๒๕60     
         (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   
        ภายในวันที่  19  เมษายน  ๒๕60   
         (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 

6.๓   ช่วงเวลาการรับนักเรียน  ให้นับวันเริ่มต้น  คือ  วันแรกของการรับสมัครนักเรียน  และ           
วันสิ้นสุด  คือ  วันมอบตัวนักเรียน  ตามปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕60  
 
7.   บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 7.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวนสิบห้าคน ประกอบด้วย                      
(๑) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดั จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ (๒) ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนหนึ่งคน เป็นรองประธานกรรมการ (๓) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
หรือที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย จ านวนสามคน เป็นกรรมการ (๔) ผู้แทนเอกชน ท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนสี่คน เป็นกรรมการ (๕) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา จ านวนห้าคน เป็นกรรมการ                
(6) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ (7) ผู้รับผิดชอบ
เรื่องการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยวิธีการได้มาของ
กรรมการในข้อ (4) และ (๕) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม และก าหนดแนวทาง               
การด าเนินงานและการรายงานผลการรับนักเรียนให้คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาด าเนินการ   
 7.2 ดูแลการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวมทั้งก าหนดแนวทาง
รณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน   
 7.3  แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕60  ภายในจังหวัด   
           
8.  บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการรับ   

นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 8.1  ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕60 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
 

/8.2 ดูแล... 
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 8.2 ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนภายใน
จังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน  และจัดหาที่เรียนให้เด็กที่จะประสงค์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา               
ปีที่  ๔  ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม  ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 
 8.3  ก าหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพ่ือแลกเปลี่ยน        
กับการรับนักเรียนเข้าเรียน  รวมทั้ง  การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้ 
   8.4  ให้ความเห็นชอบวิธีการคัดเลือกนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่มี อัตรา                   
การแข่งขันสูง  
   8.5  ให้ความเห็นชอบการเปิดห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ  โดยจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษได้ 
อย่างเพียงพอ  รวมทั้ง ต้องเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสได้ทุนเรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายร้อยละ ๓ ของจ านวน
นักเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษในแต่ละชั้น   
   8.6  ให้ความเห็นชอบการเพ่ิมจ านวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนทั่วไป  และควบคุมให้โรงเรียน 
ที่มีอัตราการแข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว  
    8.7  รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบ ภายใน ๑๕  วัน  หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน 
 7.8  แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕60  ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 
9. บทบาทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 9.๑  ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ปีการศึกษา   ๒๕60  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕60  ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ                  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษา ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๐/๒๕๕๙  เรื่อง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/๒๕๕๙ เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา              
ความสงบแห่งชาติ  ที่  10/2559 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  11/2559  
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  กระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ และนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
    

/9.2 ประกาศ... 
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 9.๒  ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบ 
 9.๓   ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน  โดยก าหนดมาตรการ
ดูแลนักเรียนและผู้ปกครองที่สอบคัดเลือกและหรือจับฉลากไม่ได้ว่าจะมีโรงเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา
รองรับนักเรียนได้ครบทุกคน   
 9.๔   จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9.๕   ประสานโรงเรียนเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           
เพ่ือส ารวจจ านวนนักเรียนที่จะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน  
 9.๖   ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ  
โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ  เขตพ้ืนที่บริการของแต่ละโรงเรียน  และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละ
โรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า 
 9.๗   ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  ทั้งเด็กปกติ              
เด็กพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ  รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ  ได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
 9.๘   ควบคุม  ดูแลให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามที่ก าหนด และให้โรงเรียน            
ที่มีอัตราการแข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว  
 9.๙   ควบคุม  ดูแล  และประสานไม่ให้โรงเรียน  องค์กรอ่ืนใด  เช่น  สมาคมผู้ปกครองและครู  
สมาคมศิษย์เก่าของสถานศึกษา  มูลนิธิ  หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รับเงินบริจาคจาก
ผู้ปกครองนักเรียน ในช่วงการรับนักเรียนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ 
 9.10  ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่ไม่สามารถ           
เข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 
 
10.  บทบาทของโรงเรียน 
 10.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  จากผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรับ
นักเรียนครั้งนี้   และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในเรื่องหลักธรรมาภิบาลร่วมเป็นกรรมการ  โดยขอ                  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 10.๒  ประกาศการรับสมั ครนั กเรียน ให้ สอดคล้ องกับ เจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญ                        
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๑๐/๒๕๕๙  เรื่อง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ค าสั่งหัวหน้า               
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/๒๕๕๙ เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา              
ความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่11/2559  กฎกระทรวง  
 

/ก าหนด... 
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ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน  แนวปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา   
 10.๓  ประสานโรงเรียนเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง               
เพ่ือด าเนินการรับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม  
 10.๔  ส่งเสริม  สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก   
 10.๕  ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่ไม่สามารถ           
เข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 
 10.๖  ประกาศผลนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  นักเรียนที่สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET  
นักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษ  และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)   
 10.๗ สนับสนุน ให้ นั ก เรียนและผู้ปกครองมี โอกาส เยี่ ยมชมโรงเรียน เพ่ือประกอบ                  
การตัดสินใจ 
 10.๘ ให้ โรงเรียนมีบทบาทหน้ าที่ ที่ จะต้องส่ งเสริม ให้ เด็ กที่ อยู่ ใน เกณ ฑ์การศึกษา                 
ภาคบังคับ  ทั้งเด็กปกติ  เด็กพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ  รวมทั้ง  ผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
 ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕60  ให้ เสนอคณะกรรมการ                  
รับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจารณา  และมีอ านาจ ในการตัดสินปัญหาดังกล่าว  ยกเว้นกรณีท่ีก าหนดให้
เป็นอ านาจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้  หากมี
ปัญหาที่ไม่เป็นไปตามประกาศ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาสั่งการ  
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                                         การุณ  สกุลประดิษฐ์ 
                                         (นายการุณ  สกุลประดิษฐ์) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 
 

 


