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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เรื่อง   นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

ปีการศึกษา  ๒๕60  
 

 

๑.  หลักการ 
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  คําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๑๐/๒๕๕๙  เรื่อง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง  การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 28/๒๕๕๙ เรื่อง  ให้จัดการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 38/๒๕๕๙ เรื่อง  
แก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ท่ี 10/2559 และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี 11/2559  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เรื่อง กระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ  สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐  

อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  กฎกระทรวงว่าด้วย           
การแบ่งส่วนราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕60  ไว้ดังนี ้
 

๒.  นโยบาย 
 ๒.๑ ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนท่ีโปร่งใส  ตรวจสอบได้  เป็นธรรม  และ
เสมอภาค 
 ๒.๒ สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม 
 ๒.๓ ประกันโอกาสเด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ         
ครบทุกคน 
 ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๕ ส่งเสริมผู้ มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสมและได้รับ              
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๖ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด  ความสนใจ  และเต็มตามศักยภาพ 
 

/๒.7 ส่งเสริม… 
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 ๒.๗ ส่งเสริมให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสนับสนุนการดําเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบทุกคน ดังนี้  
   ๒.๗.1 สนับสนุนให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานท่ีมีบทบาท
ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกสังกัด  และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือ
องค์กรอ่ืน  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง  ท้ังนี้ ในการกําหนดแผนการรับนักเรียนของรัฐให้
คํานึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอ่ืนด้วย 
   2.7.๒ ส่งเสริมให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาดําเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดร่วมกันและดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วย      
ความเรียบร้อย  รวมท้ังกําหนดแนวทางรณรงค์ให้เดก็ท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ ครบทุกคน   
   2.7.3 สนับสนุนให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครองท่ีนักเรียนจะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแจ้งเด็ก 
เยาวชน และผู้ปกครอง ท่ีนักเรียนจะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเก่ียวกับสถานท่ีเรียน 
   2.7.4 ส่งเสริมให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาติดตามและดูแลให้จํานวนนักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัด              
การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
   2.7.5 ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย และเชิญชวน
เด็ก  ผู้ปกครอง  สื่อมวลชน  และผู้เก่ียวข้อง  เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน  เพ่ือประชาสัมพันธ์
จุดเด่นของแต่ละโรงเรียน 
  2.7.6 สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไข
ผูกพันกับการเข้าเรียน   
  2.7.7 ในกรณีท่ีมีปัญหาต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ
นักเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕60 ให้โรงเรียน โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการรับ
นักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณา   
  

๓.  วธิีการ 
 คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการรับ
นักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กําหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสํานักงาน                
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  และดําเนินการให้โรงเรียน  
สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  รับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕60  ในแต่ละระดับ  ดังนี ้
 ๓.๑ ชั้นก่อนประถมศึกษา   
   ๓.๑.๑  ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจัดหาท่ีเรียนให้เด็กก่อนประถมศึกษา                   
ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม 
   ๓.๑.๒ ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ ๔ - ๕ ปี  ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนเข้าเรียน
โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนท่ีบริการได้  กรณีท่ีมีผู้สมัคร
เกินจํานวนท่ีรับได้  ให้ใช้วิธีการจับฉลาก 

/๓.1.3 สนับสนุน... 
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   ๓.๑.๓ สนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ชุมชน  และศูนย์พัฒนาเด็กต่าง ๆ รับเด็กอายุไม่ต่ํากว่า ๓ ปี  เข้าเรียน 
   ๓.๑.๔ ส่งเสริมให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  
และสติปัญญา  เพ่ือใหมี้ความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาอย่างท่ัวถึง   
 ๓.๒  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 
 ๓.๒.๑ ใหค้ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจัดหาท่ีเรียนให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑  ครบทุกคนตามความเหมาะสม 
   ๓.๒.๒ ให้รับเด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปี ท่ี ๗  หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา          
ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑  ทุกคน  โดยไม่มีการสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการ  ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนท่ีบริการได้  กรณีท่ีมีผู้สมัครเกินจํานวนท่ีรับได้  
ให้ใช้วิธีการจับฉลาก  และประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง  เพ่ือจัดหาท่ีเรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน 

๓.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 
 ๓.๓.๑ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสํารวจรายชื่อนักเรียนท่ีอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และจํานวน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ท่ีโรงเรียนทุกสังกัดในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะประกาศรับ  ในปีการศึกษา ๒๕60  
เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการรับ
นักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พิจารณาจัดหาท่ีเรียนท่ีเหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา โดยคํานึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน 
 ๓.๓.๒  ให้โรงเรียนท่ีได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของ
นักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพ่ือประกอบการตัดสินใจและรับนักเรียน         
ทุกคนท่ีได้รับการจัดสรรโอกาส  โดยไม่มีการคัดเลือก 
 ๓.๓.๓ ให้โรงเรียนกําหนดเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน  สัดส่วนจํานวนนักเรียน             
ในเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีจะเปิดโอกาสให้มีการจับฉลาก  และสัดส่วนจํานวนนักเรียนท่ีจะรับจากการคัดเลือก  ท้ังนี้
จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
และคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   
 ๓.๓.๔ โรงเรียนท่ัวไป ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีมาสมัครเข้าเรียนทุกคน             
ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนท่ีบริการได้  กรณีท่ีมีผู้สมัครเกินจํานวนท่ีรับได ้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก  
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และกําหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบท่ีใช้
ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๘๐  (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคํานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบท่ีใช้
ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐  (๒) คะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู ้                    
คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
 

/๓.๓.๕ โรงเรียน... 
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 ๓.๓.๕ โรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูง  มีจํานวนผู้สมัครเกินกว่าจํานวนนักเรียน                    
ท่ีโรงเรียนสามารถรับได้จํานวนมาก จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  โรงเรียนท่ีมี
อัตราการแข่งขันสูงให้กําหนดสัดส่วนการรบันักเรียน ดังนี ้ 
  ๑)   การรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  
      ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ  4๐ โดยวิธีการ              
จับฉลาก  ในกรณี มีนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการไม่ถึงร้อยละ  4๐ ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ           
เข้าเรียนทุกคน และนําสัดส่วนท่ีเหลือไปรับนักเรียนท่ัวไปในข้อ ๒)  จนครบจํานวนท่ีประกาศรับ   
   ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และกําหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก              
(๑) คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๘๐  (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคํานวณคะแนนรวมจาก 
(๑) คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐  (๒) คะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ท้ังนี้  จะต้อง
มีโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนคู่สหกิจ โรงเรียนเครือข่าย  โรงเรียนดีประจําตําบล  และโรงเรียนดีประจําอําเภอ 
รองรับนักเรียนท่ีสอบคัดเลือกไม่ได้อย่างเพียงพอภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
  ๒)   การรับนักเรียนท่ัวไป (นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการรวมกับนักเรียนนอกเขต
พ้ืนท่ีบริการ)  
      ให้รับนักเรียนท่ัวไปไม่เกินร้อยละ 60  โดยกําหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐  (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคํานวณ
คะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเปน็ร้อยละ ๒๐     
  ๓) การรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   
   ให้รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น              
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          
โดยให้รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ ตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5     
  ๔) การรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ  
   ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เห็นว่าโรงเรียนมีความจําเป็นจะต้องรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ           
เข้าเรียน  ซึ่งอาจมีได้หลายกรณี  เช่น   
   ๔.๑) นักเรียนท่ีได้คะแนนสอบเท่ากันในลําดับสุดท้าย 
   ๔.๒) นักเรียนท่ีมีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน 
   ๔.๓) นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
   ๔.๔) นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้อง
ได้รับการสงเคราะหด์ูแลเป็นพิเศษ 
 

/๔.๕) นักเรียน... 
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   ๔.๕) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียน              
คู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย 
   ๔.๖) นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
   ๔.๗) นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน           
อย่างต่อเนื่อง   
    ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ              
พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและผลหลังการพิจารณาให้สาธารณชนทราบ  และเม่ือ
ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองแล้ว  ให้ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ  ท้ังนี้               
การพิจารณาเพ่ิมจํานวนนักเรียนต่อห้อง  ให้พิจารณาตามความจําเป็น  ตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในข้อ  5  
  ๕) การรับนักเรียนของโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงให้รับรอบเดียว             
ตามแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕60 เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียน                
ให้ใกล้เคียงกัน  
  ๓.๓.๖  กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ให้โรงเรียนดําเนินการ  ดังนี ้

๑)   โรงเรียนต้องออกข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษา                  
ข้ันพ้ืนฐาน และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน  5  วิชาหลัก  คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  
สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ  โดยให้มีระดับความยากง่ายพอเหมาะสําหรับเด็กท่ัวไปจะสามารถทําได้                   
โดยไม่จําเป็นต้องกวดวิชาเพ่ิมเติม  รวมท้ัง  ให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลําดับคะแนนรวมใน 5 วิชาหลัก  
โดยรวมกับคะแนน O-NET  

๒)  โรงเรียนต้องควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกให้ เป็นไปด้วย           
ความโปร่งใส  ถูกต้อง  และยุติธรรม  ท้ังนี้  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงาน         
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากํากับและดูแลโรงเรียน  เพ่ือตรวจสอบว่าผลการดําเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง
และยุติธรรม   
   ๓.๓.๗  ในการดําเนินงานตามแนวทางข้างต้น  ให้ดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี ้
    ๑)   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาแจ้งชื่อโรงเรียนท่ีได้จัดท่ีเรียนให้กับนักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ให้ผู้ปกครอง
ทราบ 
    ๒)   นักเรียนสามารถเลือกท่ีจะรายงานตัวเพ่ือสมัครเรียนท่ีโรงเรียนที่ได้รับ           
การจัดสรรโอกาส หรือสมัครเรียนท่ีโรงเรียนอ่ืนโดยวิธกีารจับฉลาก หรือคัดเลือกจากวิธีการอ่ืน ๆ  
  ๓)   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  พิจารณาจัดระบบให้นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครสําหรับทางเลือกทุกทางได้พร้อมกัน
ท่ีโรงเรียนประถมศึกษาท่ีนักเรียนศึกษาอยู่  หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีได้รับการจัดสรรโอกาส  ท้ังนี ้              
ให้เป็นไปตามความพร้อมและความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นักเรียน  และในการสมัครเรียน 
ให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนท่ีประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการสํารองไว้ด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรร
โอกาสทางการศึกษา   
 

/๔) นักเรียน… 
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    ๔)  นักเรียนท่ีพลาดจากการสอบคัดเลือก คะแนน O-NET หรือการจับฉลาก  
สามารถกลับไปเรียน ในโรงเรียนท่ีได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสของนักเรียนตามข้อ ๑)  หรือเสนอชื่อ         
ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอํานวยความสะดวก           
ในการจัดหาโรงเรียนอ่ืนให้ตามความเหมาะสม  แต่ไม่ผูกพันท่ีจะต้องจัดหาท่ีเรียนเฉพาะในโรงเรียน               
ท่ีพึงประสงค์เท่านั้น 
 ๓.๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 
 ๓.๔.๑ โรงเรียนท่ีเปิดสอนท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ๑)   การรับนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ จากโรงเรียนเดิม 
     ให้รับนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียน
เข้าเรียน  โดยโรงเรียนและคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือ
คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากําหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีมี
ศักยภาพเหมาะสมจากคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ีหนึ่ง) ไม่ต่ํากว่า 2.00  
     ในกรณีท่ีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวมต่ํากว่า 2.00 แต่สูงกว่า 1.50 
โรงเรียนและคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียน
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อาจกําหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีมีศักยภาพเหมาะสม
จาก 
     (๑) จัดสอบประมวลความรู้  หากผ่านเกณฑ์ให้ถือว่าเป็นนักเรียนท่ีมีศักยภาพ
เหมาะสม  
     (๒) ประเมินความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น โดยกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษให้ชัดเจน  
  ๒)   การรับนักเรียนท่ัวไป  
     ให้รับนักเรียนท่ัวไปจากโรงเรียนอ่ืนเข้าเรียนด้วย แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ 
ของแผนการรับนักเรียน   
    ในการกําหนดแผนการรับนักเรียน โรงเรียนต้องกําหนดแผนการรับนักเรียนให้
สามารถรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพเหมาะสมจากนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ จากโรงเรียนเดิมตามเกณฑ์         
ท่ีกําหนดคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการรับนักเรียน และรับนักเรียนท่ัวไปอีกไม่เกินร้อยละ ๒๐          
ของแผนการรับนักเรียน ในกรณีท่ีรับนักเรียนตามข้อ ๑) และ ข้อ ๒) แล้ว ยังรับนักเรียนได้ไม่ครบตามแผนการรับ
นักเรียน  ให้นําสัดส่วนท่ีเหลือไปรับนักเรียนท่ัวไปจนครบจํานวนท่ีประกาศรับ ท้ังนี้ ให้โรงเรียนมีโครงการ
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามท่ีกําหนด และจัดการแนะแนวการศึกษาต่ออย่างกว้างขวาง  
โดยท่ีนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหา อย่างจริงจัง  
  3) กรณีรับนักเรียนท่ัวไปจากโรงเรียนอ่ืนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ให้กําหนด
เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐  (๒) คะแนน                
O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคํานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดคะแนนเป็น ร้อยละ 
๘๐ (๒) คะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู ้คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐ 
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  4) การรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   
   ให้รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น             
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         
โดยให้รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษหรืออ่ืน  ๆตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5     
  5) การรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ  
   ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เห็นว่าโรงเรียนมีความจําเป็นจะต้องรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ           
เข้าเรียน  ซึ่งอาจมีได้หลายกรณี  เช่น   
   5.๑) นักเรียนท่ีได้คะแนนสอบเท่ากันในลําดับสุดท้าย 
   5.๒) นักเรียนท่ีมีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน 
   5.๓) นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
   5.๔) นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้อง
ได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
   5.๕) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ โรงเรียนคู่พัฒนา 
หรือโรงเรียนเครือข่าย 
   5.๖) นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
   5.๗) นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน           
อย่างต่อเนื่อง   
    ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ                
พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและผลหลังการพิจารณาให้สาธารณชนทราบ  และเม่ือ
ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองแล้ว  ให้ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ  ท้ังนี้               
การพิจารณาเพ่ิมจํานวนนักเรียนต่อห้อง  ให้พิจารณาตามความจําเป็น  ตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในข้อ  5  
  6) ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
และคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จัดหาท่ีเรียนให้เด็กท่ีประสงค์จะเข้าเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ท้ังสายสามัญและสายอาชีพ โดยวางแผนการรับนักเรียน
ร่วมกันกับโรงเรียนทุกสังกัด  ท้ังนี้   ในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนท่ีประสงค์จะเข้าเรียน                    
เป็นการสํารองไว้ด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา   
 ๓.๔.๒ โรงเรียนท่ีเปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
  ให้รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จาก (๑) นักเรียนท่ัวไปไม่น้อยกว่า                 
ร้อยละ ๘๐  โดยให้กําหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑.1) คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (1.๒) คะแนน O-NET ไม่เกินร้อยละ ๒๐ โดยคํานวณคะแนนรวมจาก (1.๑) คะแนนสอบ
ท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ (1.๒) คะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็น
ร้อยละ ๒๐  (๒) นักเรียนโควตาไม่เกินร้อยละ  ๒๐ 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เห็นชอบให้โรงเรียนรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   ให้รับนักเรียน 
 

/ความสามารถ... 
 



 
 

- 8 - 
 
ความสามารถพิเศษรวมอยู่ในร้อยละของการสอบคัดเลือก ท้ังนี้  ต้องไม่เกินร้อยละ  ๕  หากโรงเรียนมีความจําเป็น
จะต้องรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษในการรับเข้าเรียน ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ  ๓.4.1  ๔)  ซึ่งโรงเรียนท่ีเปิดสอน 
เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
ภาคใต้  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก  โรงเรียน              
เตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดสกลนคร  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จังหวัดลพบุรี  โรงเรียนน่าน
ประชาอุทิศ  จังหวัดน่าน โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี  และโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  ท้ังนี้  ในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนท่ีประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการสํารองไว้ด้วย  
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา   
 ๓.๕ โรงเรียนท่ีจัดการเรียนร่วม  (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กท่ัวไป)   
 ให้รับเด็กพิการเรียนร่วมตามความพร้อมของโรงเรียน  ท้ังระดับก่อนประถมศึกษา  
ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้  ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือจัดหาท่ีเรียนให้เหมาะสมต่อไป  ท้ังนี้  
สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา  ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย 
รวมท้ัง ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ
รายชื่อโรงเรียนท่ีจัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ 
 ๓.๖ โรงเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ   
   ๓.๖.๑ การรับนักเรยีนในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ  
    ให้รับเด็กพิการทุกคนท่ีไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ตามประเภท           
ความพิการและความสามารถของแต่ละโรงเรียน  ท้ังนี้  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา แสวงหาและเข้าถึงเด็กพิการท่ีตกหล่นท่ียังไม่ได้รับการศึกษา            
ให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน 
   ๓.๖.๒ การรับนักเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาส  (กรณีโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์  โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ ๑๙-๕๗ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ โรงเรียนสมเด็จ                    
พระปิยมหาราชรมณียเขต และโรงเรียนฟ้าใสวิทยา) 
    ให้รับผู้ด้อยโอกาสท่ีอยู่ในสภาวะยากลําบาก ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได ้ 
และจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ  ได้เข้าเรียนอย่างเสมอภาค  เป็นธรรม  ท่ัวถึง ท้ังระดับ                
ก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  ตามสภาพเหตุผลและความจําเป็นรายบุคคล  โดยไม่ใช้
ผลการเรียนหรือการทดสอบเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน  ท้ังนี้  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  แสวงหาและเข้าถึงเด็กด้อยโอกาสท่ีตกหล่นท่ียังไม่ได้รับการศึกษา
ให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน 
   ๓.๖.๓ การรับนักเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ 
    ๑)  โรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ 
     ๑.๑) โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดนครปฐม  
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม  โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา  กรุงเทพมหานคร  จังหวัดปทุมธาน ี 
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี  โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย  จังหวัดระยอง   โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย (จํานวน ๙ โรง) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์(จํานวน ๑๒ โรง)                
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ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน โดยพิจารณา
คัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
     ๑.๒) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (จํานวน ๑๒ โรง) ซึ่งเป็นโรงเรียน
ท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ  ให้รับนักเรียนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง การรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประจําปีการศึกษา ๒๕60  และ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ประจําปี
การศึกษา ๒๕60  โดยรับนักเรียนห้องละ ๒๔ คน 
    ๒)  โรงเรียนท่ีจัดห้องเรียนพิเศษ 
     ๒.๑)   ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
      ให้รับนักเรียนตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เรื่อง  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะท่ี 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร ์           
และเทคโนโลยี  ประจําปีการศึกษา  ๒๕60   
     ๒.๒)   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      ให้โรงเรียนในโครงการ  219 โรงเรียน รับนักเรียนตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560 
     ๒.๓)   ห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา                
ในภูมิภาค (Education Hub)   
      ให้โรงเรียนในโครงการ  ๑๔ โรงเรียน รับนักเรียนตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทย                  
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub)  ปีการศึกษา 2560  
     ๒.๔)   ห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ 
       ให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษ              
ท่ีส่งเสริมความสามารถทางวิชาการและด้านอ่ืน ๆ โดยกําหนดให้รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ไม่เกิน
สัดส่วน  ๒๐ : ๘๐ (รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภทในแต่ละชั้น)  หากโรงเรียนท่ีเปิดห้องเรียนพิเศษอยู่แล้ว              
มีความประสงค์ท่ีจะเพ่ิมห้องเรียนพิเศษ  สามารถเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ได้ไม่เกินสัดส่วน  
๔๐ : ๖๐ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจาณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ             
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  ท้ังนี้  
โรงเรียนท่ีเปิดห้องเรียนพิเศษจะต้องจัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  และจัดบริการการศึกษาห้องเรียนปกติอย่างมีคุณภาพด้วย
เช่นกัน  รวมท้ังจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนห้องเรียนปกติในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนท่ีจะเปิด
ห้องเรียนพิเศษได้อย่างเพียงพอ ห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ ได้แก่ ห้องเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ  ห้องเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์กีฬา ห้องเรียนพิเศษศิลป์ภาษา-กีฬา เป็นต้น  และให้โรงเรียน 
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ในโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียน               
ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (พสวท.  และ  พสวท. 
สมทบ)  รับนักเรียนตามโครงการ  โดยให้นับจํานวนนักเรียนท่ีจัดห้องเรียนพิเศษรวมอยู่ในแผนชั้นเรียนของ
โรงเรียน และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของ
โรงเรียน ท้ังนี้ การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจาณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 
๔.  การใช้คะแนน O-NET   
 ๔.๑ นักเรียนต้องนําผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕9 ไปยื่นให้โรงเรียนท่ีมีความประสงค์         
จะสมัครเข้าเรยีน  
 ๔.2 ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕9 ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษา             
ท่ีนักเรียนมีอยู ่
 ๔.3 ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕9 หรือปีอ่ืน ๆ ให้ถือว่า
คะแนน O-NET เป็นศูนย ์
 
5.  จํานวนการรับนักเรียนต่อห้อง  
 5.๑ โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาส 
   5.๑.๑ ให้ โรง เรียนรับนัก เรียนชั้น ก่อนประถมศึกษาห้องละ ๓๐ คน หากมี              
ความจําเป็นต้องรับเกิน  ให้รับไม่เกินห้องละ  40  คน  โดยให้เสนอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอนุมัติ  ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําหนด   
     5.๑.๒ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑  ห้องละ  4๐  คน  หากมี                
ความจําเป็นต้องรับเกิน  ให้รับไม่เกินห้องละ  50  คน  โดยให้เสนอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอนุมัติ  ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําหนด   
   5.๑.๓ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ห้องละ  
๔๐  คน  หากมีความจําเป็นต้องรับเกิน  ให้รับไม่เกินห้องละ  50  คน  โดยให้เสนอสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติ  ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการรับ
นักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากําหนด  
   ท้ังนี้ ให้คํานงึถึงนโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม 
 5.๒ โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 
   ให้โรงเรียนรับนักเรียนพิการห้องละ  ๑๐  คน  หากมีความจําเป็นต้องรับเกิน ให้รับ            
ไม่เกินห้องละ  ๑๕  คน 
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 5.๓ โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ 
   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 หากมีความจําเป็นต้องรับเกิน             
ให้รับห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ ได้ไม่เกินห้องละ 40 คน โดยให้เสนอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอนุมัต ิตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กําหนด   
 5.๔  โรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงท่ีจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา 
ท่ีมีความประสงค์จะรับนักเรียนต่อห้องสูงกว่าเกณฑ์ปกติ  ให้เสนอแผนการรับนักเรียนระดับก่อนประถม 
ศึกษา ไม่เกินห้องละ 40 คน  หรือระดับประถมศึกษา ไม่เกินห้องละ 50 คน  โดยใช้วิธีการจับฉลาก               
เพ่ือรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการหรือนักเรียนท่ัวไป  ตามวิธีการท่ีกําหนด โดยรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
ไม่น้อยกว่า ห้องละ 3๐ คน หรือรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าห้องละ 4๐ คน  นอกจากนั้น  
ให้รับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ หรืออ่ืน ๆ  โดยให้ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียว และแยก
ประกาศแต่ละประเภท ให้ชัดเจน ท้ังนี้ ให้เสนอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากําหนด  
 5.๕  โรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ท่ีมีความประสงค์จะรับ
นักเรียนต่อห้องสูงกว่าเกณฑ์ปกติ  ให้เสนอแผนการรับนักเรียนไม่เกินห้องละ 50 คน โดยใช้วิธีการสอบ
คัดเลือก การใช้คะแนน O-NET การจับฉลาก เพ่ือรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการและนักเรียนท่ัวไป ตามวิธีการ          
ท่ีกําหนดสําหรับแต่ละประเภท ไม่น้อยกว่าห้องละ ๔๐ คน นอกจากนั้น ให้รับนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ หรืออ่ืน ๆ โดยให้ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียว และแยก
ประกาศแต่ละประเภทให้ชัดเจน ท้ังนี้ ให้เสนอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงาน                    
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากําหนด  
 

6.  วันและเวลาการรับนักเรียน 
 6.๑  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  โรงเรียนท่ีจัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ  โรงเรียนท่ีจัดห้องเรียน
พิเศษ  เขตพ้ืนท่ีบริการของแต่ละโรงเรียน  และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน  ภายในวันท่ี             
๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕60 
 6.๒  ให้โรงเรียนดําเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาท่ีกําหนดตรงกันท่ัวประเทศ  ดังนี ้
   6.๒.๑  ระดับก่อนประถมศึกษา   
    รับสมัคร    วันท่ี  27  กุมภาพันธ ์- 3  มีนาคม  ๒๕60    
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   
     ไม่เว้นวนัหยุดราชการ ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์ 
     จะสมัครเข้าเรียน 

/จับฉลาก... 
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    จับฉลาก วันท่ี  12  มีนาคม  ๒๕60    
     เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันท่ี  12  มีนาคม  ๒๕60 
     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ วันท่ี  12 มีนาคม 2560 
     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    มอบตัว       วันท่ี  19  มีนาคม  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   6.๒.๒  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑   
    ประกาศชื่อโรงเรียนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ 
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจัดส่งเด็กเข้าเรียนใน 
    วันท่ี   ๑5  กุมภาพันธ์  ๒๕๕9 
    รับสมัคร    วันท่ี  6-10  มีนาคม  ๒๕60    
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
    จับฉลาก วันท่ี  19  มีนาคม  ๒๕60    
     เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันท่ี  19  มีนาคม  ๒๕60   
     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัวนกัเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ วันท่ี  19  มีนาคม 2560 
     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    มอบตัว       วันท่ี  26  มีนาคม  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   6.๒.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 
 ประกาศผลการจัดสรรท่ีเรียน  วันท่ี  ๑๐  มีนาคม  ๒๕60    
 ๑)   โรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูง 
   ๑.1)  นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 
   1.1.๑)  สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET  (ถ้ามี) 
    รับสมัคร  วันท่ี  27-30  มีนาคม  ๒๕60    
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     สอบคัดเลือก  วันท่ี  1  เมษายน  ๒๕60     
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน  โดยใช้แบบทดสอบ 
      ของโรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      วันท่ี  5  เมษายน  ๒๕60     
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี  19  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 

/1.1.2) จับฉลาก… 
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   1.๑.๒)  จับฉลาก   
    รับสมัคร  วันท่ี  27-30  มีนาคม  ๒๕60      
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     จับฉลาก วันท่ี  7  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว          วันท่ี  7  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี  19  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   1.๒)  นักเรียนท่ัวไป ท่ีใช้คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียนและใช ้
          คะแนน O-NET   
    รับสมัคร  วันท่ี  27-30  มีนาคม  ๒๕60      
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     สอบคัดเลือก  วันท่ี  1  เมษายน  ๒๕60           
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน  โดยใช้แบบทดสอบ 
      ของโรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      วันท่ี  5  เมษายน  ๒๕60    
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี  19  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   1.๓)  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
    รับสมัคร  วันท่ี  27-28  มีนาคม  ๒๕60  
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     คัดเลือก วันท่ี  30  มีนาคม  ๒๕60    
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      วันท่ี  31  มีนาคม  ๒๕60     
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี  19  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   1.๔)  นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
    รับสมัคร  วันท่ี  27-30  มีนาคม  ๒๕60  
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      วันท่ี  5  เมษายน  ๒๕60     
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
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     มอบตัว       วันท่ี  19  เมษายน  ๒๕60    
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
 2)   โรงเรียนท่ัวไป 
   2.1)  สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET  (ถ้ามี) 
    รับสมัคร  วันท่ี  27-30  มีนาคม  ๒๕60    
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     สอบคัดเลือก  วันท่ี  8  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน  โดยใช้แบบทดสอบ 
      ของโรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      วันท่ี  12  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี  19  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   2.2)  จับฉลาก   
    รับสมัคร  วันท่ี  27-30  มีนาคม  ๒๕60      
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     จับฉลาก วันท่ี  8  เมษายน  ๒๕60    
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว          วันท่ี  8  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี  19  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 

 3)   นักเรียนท่ีมีความประสงค์จะให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา   
      หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  จัดหาท่ีเรียนให ้

    รับสมัคร  วันท่ี  5-20  เมษายน  ๒๕60 
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     ประกาศผล วันท่ี  23  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     รายงานตัว วันท่ี  23  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ประกาศการจัดหาท่ีเรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคน 
        อีกครั้งในวันท่ี  16  พฤษภาคม  ๒๕60     
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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 6.๒.๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 
  ๑) โรงเรียนท่ีเปิดสอนท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๑.๑)  นักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ของโรงเรียนเดิม 
     การรับสมัครและประกาศผลให้เป็นไปตามกําหนดการของโรงเรียน 
      รายงานตัว     วันท่ี  4  เมษายน  ๒๕60 
       เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี  20  เมษายน  ๒๕60 
       เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   ๑.๒)  นักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนเดิม  
      ท่ีใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET     
      รับสมัคร     วันท่ี  27-30  มีนาคม  ๒๕60 
       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
      สอบคัดเลือก  วันท่ี  2  เมษายน  ๒๕60 
       เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน  โดยใช ้
       แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว     วันท่ี  6  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี  20  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   1.3) นักเรียนความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
     รับสมัคร      วนัท่ี  27-28  มีนาคม  ๒๕60  
       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     คัดเลือก วันท่ี  30  มีนาคม  ๒๕60 
      เวลา  ๐9.0๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      วันท่ี  31  มีนาคม  ๒๕60   
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี  20  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
 ๑.4)   นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
    รับสมัคร   วันท่ี  27-30  มีนาคม  ๒๕60  
      เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
      ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว     วันท่ี  6  เมษายน  ๒๕60     
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี  20  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
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  ๒) โรงเรียนท่ีเปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๒.๑) นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET 
     รับสมัคร    วันท่ี  27-30  มีนาคม  ๒๕60    
       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
      สอบคัดเลือก วันท่ี  2  เมษายน  ๒๕60    
       เวลา  ๐๙.๐๐  น.   โดยใช ้
       แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว     วันท่ี  6  เมษายน  ๒๕60     
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี  20  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   ๒.๒) นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
     รับสมัคร      วันท่ี  27-28  มีนาคม  ๒๕60       
       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     คัดเลือก วันท่ี  30  มีนาคม  ๒๕60    
      เวลา  ๐9.0๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      วันท่ี  31  มีนาคม  ๒๕60   
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วนัท่ี  20  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
 ๒.๓)   นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
    รับสมัคร   วันท่ี  27-30  มีนาคม  ๒๕60       
      เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
      ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      วันท่ี  6  เมษายน  ๒๕60 
       เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี  20  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
 6.๒.๕  โรงเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ 
    ๑) โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 
     รับสมัคร    วันท่ี  20  มีนาคม - ๓๐  เมษายน  ๒๕60    
       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     ประกาศผล วันท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๕60      
       เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
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    รายงานตัว   ภายในวันท่ี  4  พฤษภาคม  ๒๕60   
      (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    มอบตัว   ภายในวันท่ี  ๑1  พฤษภาคม  ๒๕60  
      (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    ๒) โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาส 
     รับสมัคร    วันท่ี  20-๒4  กุมภาพันธ์  ๒๕60 
       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
    คัดเลือก วันท่ี  2-6  มีนาคม  ๒๕60   
      เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    ประกาศผล วันท่ี  10  มีนาคม  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    รายงานตัว ภายในวันท่ี  ๑7  มีนาคม  ๒๕60 
      (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    มอบตัว   ภายในวันท่ี  24  มีนาคม  ๒๕60 
      (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    ๓) โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ 
     ๓.๑) โรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ 
     รับสมัคร     วันท่ี  20-24  กุมภาพันธ ์ ๒๕60 
       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     สอบคัดเลือก    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕  และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  
        วันท่ี  4  มีนาคม  ๒๕60  
        เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน 
        ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  
        วันท่ี  5  มีนาคม  ๒๕60 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ประกาศผล   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕  และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  
        วันท่ี  9  มีนาคม  ๒๕60 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  
        วันท่ี  10  มีนาคม  ๒๕60 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
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     รายงานตัว     ภายในวันท่ี  12  มีนาคม  ๒๕60 
         (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
       เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว     ภายในวันท่ี  19  เมษายน  ๒๕60 
         (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
       เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 

๓.๒) โรงเรียนท่ีจัดห้องเรียนพิเศษ  (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร ์ 
คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม  และห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ) 

     รับสมัคร     ระดับก่อนประถมศึกษา  และชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑   
       วันท่ี 13-17  กุมภาพันธ ์ ๒๕60 
         เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔   
     วันท่ี  20-24  กุมภาพันธ ์ ๒๕60   
        เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     สอบคัดเลือก    ระดับก่อนประถมศึกษา  และชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑   
       วันท่ี  19  กุมภาพันธ ์ ๒๕60 
       เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  โรงเรียน 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ วันท่ี  4  มีนาคม  ๒๕60 
       เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียน 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  วันท่ี  5  มีนาคม  ๒๕60 
       เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียน 
      ประกาศผล     ระดับก่อนประถมศึกษา  และชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑    
        วันท่ี  25  กุมภาพันธ ์ ๒๕60   
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑   
        วันท่ี  9  มีนาคม  ๒๕60   
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔   
        วันท่ี  10  มีนาคม  ๒๕60   
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
      รายงานตัว     ระดับก่อนประถมศึกษา  และชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑    
        ภายในวันท่ี  5  มีนาคม  ๒๕60    
         (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
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     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔   
        ภายในวันท่ี  12  มีนาคม  ๒๕60 
         (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
      มอบตัว     ระดับก่อนประถมศึกษา  และชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑    
        ภายในวันท่ี  15  มีนาคม  ๒๕60     
         (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔   
        ภายในวันท่ี  19  เมษายน  ๒๕60   
         (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 

6.๓   ช่วงเวลาการรับนักเรียน  ให้นับวันเริ่มต้น  คือ  วันแรกของการรับสมัครนักเรียน  และ           
วันสิ้นสุด  คือ  วันมอบตัวนักเรียน  ตามปฏิทินการรบันักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕60  
 
7.   บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 7.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ
คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวนสิบห้าคน ประกอบด้วย                      
(๑) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดั จํานวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ (๒) ผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวนหนึ่งคน เป็นรองประธานกรรมการ (๓) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
หรือท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย จํานวนสามคน เป็นกรรมการ (๔) ผู้แทนเอกชน ท้องถ่ิน หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จํานวนสี่คน เป็นกรรมการ (๕) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา จํานวนห้าคน เป็นกรรมการ                
(6) รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ (7) ผู้รับผิดชอบ
เรื่องการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวนหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยวิธีการได้มาของ
กรรมการในข้อ (4) และ (๕) ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม และกําหนดแนวทาง               
การดําเนินงานและการรายงานผลการรับนักเรียนให้คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาดําเนินการ   
 7.2 ดูแลการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวมท้ังกําหนดแนวทาง
รณรงค์ให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน   
 7.3  แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕60  ภายในจังหวัด   
           
8.  บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการรับ   

นักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 8.1  ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัตเิก่ียวกับการรับนักเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕60 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา   
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 8.2 ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและร่วมกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนภายใน
จังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวมท้ังกําหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน  และจัดหาท่ีเรียนให้เด็กท่ีจะประสงค์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา              
ปีท่ี  ๔  ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม  ท้ังสายสามัญและสายอาชีพ 
 8.3  กําหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ท่ีจะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพ่ือแลกเปลี่ยน        
กับการรับนักเรียนเข้าเรียน  รวมท้ัง  การรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษท่ีต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได ้
   8.4  ให้ความเห็นชอบวิธีการคัดเลือกนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนท่ีมีอัตรา                   
การแข่งขันสูง  
   8.5  ให้ความเห็นชอบการเปิดห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนท่ีมีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ  โดยจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนท่ีจะเปิดห้องเรียนพิเศษได ้
อย่างเพียงพอ  รวมท้ัง ต้องเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสได้ทุนเรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายร้อยละ ๓ ของจํานวน
นักเรียนท่ีเปิดห้องเรียนพิเศษในแต่ละชั้น   
   8.6  ให้ความเห็นชอบการเพ่ิมจํานวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนท่ัวไป  และควบคุมให้โรงเรียน 
ท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว  
    8.7  รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทราบ ภายใน ๑๕  วัน  หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน 
 7.8  แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕60  ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
 
9. บทบาทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 9.๑  ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             
ปีการศึกษา   ๒๕60  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕60  ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ                  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษา ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ท่ี ๑๐/๒๕๕๙  เรื่อง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  คําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 28/๒๕๕๙ เรื่อง ใหจ้ัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 38/๒๕๕๙ เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา              
ความสงบแห่งชาติ ท่ี 10/2559 และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 11/2559  
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เรื่อง  กระจายอํานาจ การบริหารและการจัดการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ และนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
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 9.๒  ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบ 
 9.๓   ประกาศการจัดหาท่ีเรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคน  โดยกําหนดมาตรการ
ดูแลนักเรียนและผู้ปกครองท่ีสอบคัดเลือกและหรือจับฉลากไม่ได้ว่าจะมีโรงเรียนภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
รองรับนักเรียนได้ครบทุกคน   
 9.๔   จัดทําข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 9.๕   ประสานโรงเรียนเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง           
เพ่ือสํารวจจํานวนนักเรียนท่ีจะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน  
 9.๖   ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  โรงเรียนท่ีจัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ  
โรงเรียนท่ีจัดห้องเรียนพิเศษ  เขตพ้ืนท่ีบริการของแต่ละโรงเรียน  และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละ
โรงเรยีนให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า 
 9.๗   ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  ท้ังเด็กปกติ              
เด็กพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ  รวมท้ังผู้ใหญ่ท่ียังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ  ได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับอย่างท่ัวถึง 
 9.๘   ควบคุม  ดูแลให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามท่ีกําหนด และให้โรงเรียน            
ท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว  
 9.๙   ควบคุม  ดูแล  และประสานไม่ให้โรงเรียน  องค์กรอ่ืนใด  เช่น  สมาคมผู้ปกครองและครู  
สมาคมศิษย์เก่าของสถานศึกษา  มูลนิธิ  หรือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  รับเงินบริจาคจาก
ผู้ปกครองนักเรียน ในช่วงการรับนักเรียนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ 
 9.10  ประสานกับสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอให้จัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีไม่สามารถ           
เข้าเรียนในโรงเรียนปกติได ้
 
10.  บทบาทของโรงเรียน 
 10.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  จากผู้ท่ีไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรับ
นักเรียนครั้งนี้   และเป็นท่ียอมรับของสาธารณชนในเรื่องหลักธรรมาภิบาลร่วมเป็นกรรมการ  โดยขอ                  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 10.๒  ประกาศการรับสมัครนักเรี ยนให้สอดคล้อง กับ เจตนารมณ์ของรั ฐธรรมนูญ                        
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ 
ท่ี ๑๐/๒๕๕๙  เรื่อง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  คําสั่งหัวหน้า               
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 28/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 38/๒๕๕๙ เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา              
ความสงบแห่งชาติ ท่ี 10/2559 และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิท่ี 11/2559  กฎกระทรวง  
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กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เรื่อง  กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ข้ันพ้ืนฐาน  แนวปฏิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา   
 10.๓  ประสานโรงเรียนเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง               
เพ่ือดําเนินการรับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม  
 10.๔  ส่งเสริม  สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการท่ีจัดการศึกษาทางเลือก   
 10.๕  ประสานกับสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอให้จัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีไม่สามารถ           
เข้าเรียนในโรงเรียนปกติได ้
 10.๖  ประกาศผลนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET  
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  และนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)   
 10.๗ สนับสนุนให้นัก เรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ ยมชมโรงเรียนเ พ่ือประกอบ                  
การตัดสินใจ 
 10.๘ ให้ โรง เรียนมีบทบาทหน้า ท่ี ท่ีจะต้องส่ ง เสริมให้ เด็ก ท่ีอยู่ ใน เกณฑ์การศึกษา                 
ภาคบังคับ  ท้ังเด็กปกติ  เด็กพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ  รวมท้ัง ผู้ใหญ่ท่ียังไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างท่ัวถึง 
 ในกรณีท่ีมีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕60  ให้เสนอคณะกรรมการ                  
รับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงาน              
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจารณา  และมีอํานาจ ในการตัดสินปัญหาดังกล่าว  ยกเว้นกรณีท่ีกําหนดให้
เป็นอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ หากมี
ปัญหาท่ีไม่เป็นไปตามประกาศ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาสั่งการ  
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                                         การุณ  สกุลประดิษฐ ์
                                         (นายการุณ  สกุลประดิษฐ์) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 

 

 

 

 

 


