ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๒
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
๑. หลักการ
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพั ฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖๐ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ทุ ก ฉบั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ าย ค าสั่ งหั วหน้าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริ หารงานบุ คคลของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1๙/25๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๐ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอานาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง ส่วนราชการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๙ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕6๒ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ (จังหวัดพิษณุโลก – จังหวัดอุตรดิตถ์) ไว้ดังนี้
๒. นโยบาย
๒.๑ ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค
๒.๒ ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ครบทุกคน
๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ
๒.๔ ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ
๒.๕ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ
๒.๖ ส่งเสริมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสนับสนุนการดาเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบทุกคน ดังนี้
๒.๖.๑ สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสาน
การรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ในการกาหนดแผนการรับ
นักเรียนของรัฐ ให้คานึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย

- ๒2.๖.๒ ส่งเสริมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดร่ วมกันและดูแล
การรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ ครบทุกคน
2.๖.3 สนั บ สนุ น ให้ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาแจ้ ง เด็ ก เยาวชน และผู้ ปกครอง ที่ นั กเรี ยน
จะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน
2.๖.4 ส่ ง เสริ ม ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาติ ดตามและดู แลให้ จ านวนนั กเรี ยนต่ อห้ อง
มีความเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีประสิทธิ ภาพในการบริหาร
จัดการ
2.๖.5 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ก ารรั บ นั ก เรี ย นอย่ า งหลากหลาย และเชิ ญ ชวนเด็ ก
ผู้ปกครอง สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องเยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละโรงเรียน
2.๖.6 สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไขผูกพันกับ
การเข้าเรียน
2.๖.7 ในกรณีที่มีปัญหาต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา๒๕6๒ ให้โรงเรียนโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
รับนั กเรี ยนระดับ โรงเรีย น คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น พื้นฐาน เสนอคณะกรรมการรับนั กเรี ยนระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา พิจารณา แล้วรายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
๓. นิยามศัพท์
๓.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
๓.๒ คณะกรรมการรับนักเรียน หมายถึง บุคคลที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือสถานศึกษา
มอบหมายให้ทาหน้าที่ ให้คาปรึกษา ดาเนินงานการรับนักเรียน นานโยบายและแนวทางการปฏิบัติการรับนักเรียน
มาวางแผนสู่การปฏิบัติ กาหนดสัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การประชาสัมพันธ์และวินิจฉัยแก้ไขปัญหาในการดาเนินการรับนักเรียน
ให้เป็นไปตามนโยบาย ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้
๓.๒.๑ คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด หมายถึงคณะกรรมการรับนัก เรียนที่คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้ทาหน้าที่ดาเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของจังหวัด
๓.๒.๒ คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียน
ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้ทาหน้าที่ดาเนินงานการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๒.๓ คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียน ที่โรงเรียน
มอบหมายให้ทาหน้าที่ดาเนินงานรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
๓.๓ สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๔ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง หมายถึง โรงเรียนที่มีจานวนผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินกว่าจานวน
นั ก เรี ย นที่ โ รงเรี ย นสามารถรั บ ได้ ต ามแผนการรั บ นั ก เรี ย นย้ อ นหลั ง ๒ ปี ต่ อ เนื่ อ ง ตามประกาศของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๕ โรงเรียนทั่วไป หมายถึง โรงเรียนที่มิใช่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
๓.๖ เขตพื้นที่บริการ หมายถึง เขตพื้นที่บริการที่โรงเรียนกาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นขอบเขต
ในการรับนักเรียน โดยคานึงถึงความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนตามประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๗ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง
๓.๗.๑ นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ ของโรงเรียน อย่างน้อย ๒ ปี นับถึง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติก ารศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง

-๓๔. วิธีการ
คณะกรรมการรับนักเรีย นของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ก าหนดแนวปฏิบัติการรับนั กเรียนระดั บ
เขตพื้นที่การศึกษา และดาเนินการให้โรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕6๒ ในแต่ละระดับ ดังนี้
๔.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๔.๑.๑ ให้โรงเรียนสารวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภายในเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียน ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศรับ ในปีการศึกษา ๒๕6๒ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษา โดยคานึงถึง
หลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน
๔.๑.๒ ให้โรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนเปิดโอกาส
ให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
๔.๑.๓ ให้โรงเรียนแจ้งประกาศเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สัดส่วนและวิธการคัดเลือกนักเรียน
ของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๔.๑.๔ โรงเรียนทั่วไป ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมั ครเข้าเรียนทุกคน ถ้ายัง ไม่เต็ม
ให้รับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับโรงเรียนกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียน
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑)
คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๗๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๓๐ โดยคานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบ
ที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ (๒) คะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็น
ร้อยละ ๓๐ เพื่อสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๔.๑.๕ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง มีจานวนผู้สมัครเกินกว่าจานวนนักเรียน ที่โรงเรียนสามารถ
รับได้ตามแผนการรับนักเรียน จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการคัดเลือกต่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่มี
อัตราการแข่งขันสูงให้กาหนดสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้
๑) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการร้อยละ ๖๐ ในกรณีมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ไม่ถึงร้อยละ ๖๐ ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนทุกคน และนาสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่
บริการในข้อ ๒) จนครบจานวนที่ประกาศรับ
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือก
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และกาหนดเกณฑ์พิจารณา
คัดเลือกผู้สมัครจาก
(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๗๐
(๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๓๐ โดยคานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบ
ของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ (๒) คะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐

-๔เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)
ให้รับนักเรียนทั่วไปร้อยละ ๔0 โดยกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก
(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๗๐
(๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๓๐
โดยคานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนน
เป็ นร้ อยละ ๗๐ (๒) คะแนน O-NET ๔ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ คิ ดคะแนนเป็ นร้ อยละ ๓๐ เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บประกาศ
กระทรวงศึ กษาธิ การ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องสั ดส่วนการใช้ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ นพื้ นฐาน
เป็ นองค์ ประกอบหนึ่ งในการตั ดสิ นผลการเรี ยนของผู้ เรี ยนที่ จบการศึ กษาตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๑
๓) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น
ให้โรงเรียนกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษ และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษแล้วแต่กรณี
ตามแผนการรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
๔) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียนมีความจาเป็น
จะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) นักเรียนที่อยูใ่ นอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน
ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
(๒) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
(๓) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือผู้ประสบภัยพิ บัติที่ต้องได้รับการ
สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
(๔) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนนั้น
ทั้ ง นี้ ใ ห้ ค ณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย น ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของแผนการรับนักเรียน โดยประกาศหลักเกณฑ์
ก่อนการพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษให้สาธารณชนทราบ
๕) การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ให้รับรอบเดียว ตามแผนการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕6๒ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียน ให้ใกล้เคียงกัน
๔.๑.๖ กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้โรงเรียนดาเนินการ ดังนี้
๑) โรงเรี ย นจั ด ท าข้ อ สอบให้ อ ยู่ ใ นกรอบเนื้ อ หาของหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้ นพื้ นฐาน และเนื้ อหาไม่ เกิ นชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ใน 5 วิ ชาหลั ก คื อ คณิ ตศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนรวมใน 5 วิชาหลัก
โดยรวมกับคะแนน O-NET โดยให้สถานศึกษาประกาศผลการสอบเรียงตามลาดับคะแนนสอบของผู้เข้าสอบแข่งขันได้ทุกคน
ประเภทในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป โดยเปิดเผยอย่างชัดเจนต่อสาธารณะ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานศึกษามีการรับ
นักเรียนเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใดๆ ให้ดาเนินการเรียกรับนักเรียนตามประกาศผลการสอบที่ได้เรียงรายชื่อตามลาดับคะแนน
ที่สอบแข่งขันได้ ของแต่ละประเภท

-๕๒) โรงเรี ยนต้ อ งควบคุ ม ดู แลกระบวนการสอบคั ด เลือ กให้ เป็ น ไปด้ วยความโปร่ ง ใส
ถูกต้อง และยุติธรรม ทั้งนี้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากากับและดูแลโรงเรียน เพื่อตรวจสอบว่าผลการดาเนินงาน
เป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม
๔.๑.๗ ในการดาเนินงานตามแนวทางข้างต้น ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑) สานั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาแจ้ ง ชื่ อ โรงเรี ย นที่ ไ ด้ จั ด ที่ เ รี ยนให้ กั บ นั ก เรี ย นที่ จ บ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้ผู้ปกครองทราบ
๒) นักเรียนสามารถสมัครเรียนในโรงเรียนที่ไ ด้รับการจัดสรรโอกาสหรือ โรงเรีย นอื่น
โดยทั้ง สองกรณีต้องผ่านตามวิธีการที่โรงเรียนกาหนด
๓) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา อ านวยความสะดวกด้ านข้ อมู ลและประชาสั มพั นธ์
การรับนักเรียน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความพร้อมและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
๔) นักเรียนที่พลาดจากการคัดเลือก สามารถยื่นความจานง ขอให้จัดสรรที่เรียนที่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หรือโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
๔.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๔.๒.๑ โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับนักเรียนจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม ให้เต็มแผนการรับนักเรียน และกรณีไม่เต็มแผนการรับ
ให้รับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นได้อีก
๑) การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม
ให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนให้เต็ม
แผนการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยโรงเรียนกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียน
๒) การรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่น
ให้รับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนได้ กรณีรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จากโรงเรียนเดิม ไม่เต็มแผนการรับ
3) กรณีรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ให้กาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก
(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๗๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ
๓๐ โดยคานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดคะแนนเป็น ร้อยละ ๗๐
(๒) คะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐
โดยให้ทุกสถานศึกษาประกาศผลการสอบเรียงลาดับคะแนนสอบของผู้เข้าสอบแข่งขันได้ทุกคนโดยเปิดเผยอย่างชัดเจน
ต่อสาธารณะ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานศึกษามีการรับนักเรียนเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใดให้ดาเนินการเรียกรับนักเรียนตาม
ประกาศผลการสอบที่ได้เรียงรายชื่อตามลาดับคะแนนที่สอบแข่งขันได้
4) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น ให้โรงเรียน
กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน โดย
รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ตามแผนการรับนักเรียน
5) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับ โรงเรียน เห็นว่าโรงเรียนมีความจาเป็น
จะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน
ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

-๖(๒) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
(๓) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการ
สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
(๔) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนนั้น
ทั้ ง นี้ ใ ห้ ค ณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย น ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ตามแผนการรับนักเรียน โดยประกาศหลักเกณฑ์
ก่อนการพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษให้สาธารณชนทราบ
6) ให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดหาที่เรียนให้เด็ก
ที่ประสงค์จะเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยวางแผนการ
รับนักเรียนร่วมกันกับโรงเรียนทุกสังกัด ทั้งนี้ ในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการ
สารองไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
๔.๒.๒ โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จาก
๑) นักเรียนทั่วไป ร้อยละ ๘๐ โดยให้กาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก
(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐
(๒) คะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐
ทั้ ง นี้ เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ ลงวั นที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒) นักเรียนโควตาร้อยละ ๒๐
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนเห็นชอบให้โรงเรียนรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ให้รับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยู่ในร้อยละของการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ ๕
หากโรงเรียนมีความจาเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษในการรับเข้าเรียน ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ ๔.๒.๑
๕) การรั บ นั ก เรี ย นที่ มี เ งื่ อ นไขพิ เ ศษ (โรงเรี ย นที่ เ ปิ ด สอนเฉพาะระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย) คื อ โรงเรี ย น
เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ทั้งนี้ ในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการสารองไว้ด้วย เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
๔.๓ โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป)
ให้รับเด็กพิการเรียนรวมตามความพร้อมของโรงเรียน หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้
ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด หน่วยงานที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานั กงานศึกษาธิการจัง หวัด เพื่อจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป ให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมให้สาธารณชนทราบ
๔.๔ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
๑) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
ให้รับนักเรียนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา ๒๕6๒ และ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕6๒ โดยรับนักเรียนห้องละ
๒๔ คน

-๗๒) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ
๒.๑) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกากับดูแลของมหาวิทยาลัยให้รับนักเรียน
ตามประกาศกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เรื่ อ ง การสอบคั ด เลื อ กคั ด เลื อ กนั ก เรี ยนเข้ า เป็ น นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง ห้องเรีย นวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒.๒) ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program)
ให้โรงเรียนในโครงการรับนักเรียนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึ กษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒.๓) ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ในภูมิภาค (Education Hub)
ให้ โ รงเรีย นในโครงการ ที่มี ร ายชื่ อตามประกาศส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รับนักเรียนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒.๔) ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้โรงเรียนในโครงการรับนักเรียนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน เรื่ อง การรับนั กเรี ยนห้ องเรีย นพิเ ศษวิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ง แวดล้อ ม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 256๒
๒.๕) ห้องเรียนโครงการห้องเรียนภาษาจีน
ให้โรงเรียนในโครงการรับนักเรียนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนภาษาจีน ปีการศึกษา 256๒
๒.๖) ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ
ให้ รั บ นั ก เรี ย นตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ ที่ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถทางวิชาการและด้านอื่น ๆ โดยกาหนดให้รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ไม่เกินสัดส่วน ๒๐ : ๘๐
(รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภทในแต่ละชั้น) หากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษอยู่แล้ว มีความประสงค์ที่จะเพิ่มห้องเรียน
พิเศษ สามารถเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ได้ไม่เกินสัดส่วน ๔๐ : ๖๐ ตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีโรงเรียนมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะดาเนินการเกินกว่าสัดส่วนที่กาหนด ให้
โรงเรียนเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้ โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษจะต้องจัดบริการการศึกษาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานก าหนด และจั ดบริการการศึ กษาห้องเรียนปกติ
อย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกัน รวมทั้งจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนห้องเรียนปกติในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิด
ห้องเรียนพิเศษได้อย่างเพียงพอ ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ได้แก่ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กีฬา ห้องเรียนพิเศษภาษา-กีฬา ห้องเรียนพิเศษดนตรี ห้องเรียนพิเศษอาชีพ เป็นต้น และให้โรงเรียนในโครงการ
ส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท. และ พสวท. สมทบ) รับนักเรียนตามโครงการ โดยให้
นับจานวนนักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษรวมอยู่ในแผนชั้นเรียนของโรงเรียน และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใช้

-๘แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ทั้งนี้ การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรม
พิจาณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ English Program ต้องได้รับ
การอนุมั ติ จากรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึ กษาธิ การ และห้ องเรียนพิ เศษ Mini English Program ต้ องได้ รั บการอนุมั ติ จาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. การใช้คะแนน O-NET
๕.๑ นักเรียนต้องนาผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปยื่นให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
๕.2 ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษาที่นักเรียนมีอยู่
๕ . 3 ใ น ก ร ณี ที่ นั ก เ รี ย น ไ ม่ มี ผล ค ะ แ น น O-NET ปี ก าร ศึ ก ษ า ๒ ๕ ๖ ๑ หรื อ ปี อื่ น ๆ ใ ห้ ถื อ ว่ า
คะแนน O-NET เป็นศูนย์
๖. จานวนการรับนักเรียนต่อห้อง
๖.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กปกติ
ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องละ ๔๐ คน
กรณีโรงเรียนมีความจาเป็นต้องรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เกินห้องละ ๔๐ ให้รับเพิ่ม
ได้ อี กไม่ เกิ น ห้อ งละ ๕ คน โดยผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการรั บ นัก เรีย นระดั บโรงเรี ยน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมารรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ ให้คานึงถึงนโยบายการปรับลดขนาด
โรงเรียนและขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม โดยโรงเรียนประกาศแผนการรับเพียงคราวเดียว
๖.๒ โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ และโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ
๖.๒.๑ ให้ โ รงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาด้ ว ยวั ต ถุ ป ระสงค์ พิ เ ศษ รั บ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ห้องเรียนละ ๓๖ คน
๖.๒.๒ ให้โรงเรียนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program)รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ห้องละไม่เกิน ๓๐ คน
๖.๒.๓ ให้ห้องเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(Education Hub) รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องละ ๒๕ คน
๖.๒.๔ ให้ห้องเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนละ ๓๐ คน
๖.๒.๕ ให้ห้องเรียนโครงการห้องเรียนภาษาจีน รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ห้องละ ๔๐ คน
๖.๒.๖ ให้ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ รับนักเรียน ห้องละ ๓๖ คน ตามแนวทางเปิดห้องเรียนพิเศษ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙
๗. วันและเวลาการรับนักเรียน
๗.๑ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประกาศรายชื่ อโรงเรี ยนในเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา โรงเรียนที่ จัดตั้ ง
ด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของ
แต่ละโรงเรียน ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕6๒
๗.๒ ให้โรงเรียนดาเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่กาหนดตรงกันทั่วประเทศ ดังนี้
๗.๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕6๒
๑) โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
๑.1) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1.1.๑) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี)

-๙รับสมัคร

วันที่ 2๒-๒๗ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
(งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)
สอบคัดเลือก วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๓ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
1.๑.๒) จับฉลาก (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 2๒-๒๗ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
(งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)
จับฉลาก วันที่ ๔ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
1.๒) นักเรียนทั่วไป
สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร วันที่ 2๒-๒๗ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
(งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)
สอบคัดเลือก วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๓ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
1.๓) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 2๒-2๓ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
คัดเลือก วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน

-๑๐ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว วันที่ ๘ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
1.๔) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 2๒-๒๗ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
(งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)
สอบคัดเลือก วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๓ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
2) โรงเรียนทั่วไป
2.1) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 2๒-๒๗ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
(งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)
สอบคัดเลือก วันที่ ๕ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๗ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
2.2) จับฉลาก (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 2๒-๒๗ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
(งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)
จับฉลาก วันที่ ๖ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
3) นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จัดหาที่เรียนให้ยื่นความจานง วันที่ ๗ – ๙ เมษายน ๒๕๖๒

-๑๑เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่สอบหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศผล วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนที่สอบและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
๗.๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑) โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑.๑) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม
การรับสมัคร ประกาศผลและรายงานตัว
ให้เป็นไปตามกาหนดการของโรงเรียน
มอบตัว
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเดิม
๑.๒) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม
ที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ 2๒-๒๗ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
(งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)
สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
1.3) นักเรียนความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 2๒-2๓ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
คัดเลือก
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐9.0๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
๑.4) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 2๒-๒๗ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
(งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)

-๑๒สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
๒) โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.๑) นักเรียนทีส่ อบคัดเลือกและคะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ 2๒-๒๗ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
(งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)
สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
๒.๒) นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 2๒-2๓ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
คัดเลือก
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐9.0๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
๒.๓) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 2๒-๒๗ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
(งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)
สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน

-๑๓๗.๒.๓ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
๑) โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
๑.๑) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
รับสมัคร
วันที่ 2๒-2๗ กุมภาพันธ์ ๒๕6๒
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
(งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)
สอบคัดเลือก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ 1๕ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
รายงานตัว
ภายในวันที่ 1๗ มีนาคม ๒๕6๒
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕6๒
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
๑.๒) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ
ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เป็ นภาษาอั งกฤษ (English Program / Mini English Program) โครงการห้ องเรี ยนพิเ ศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ง แวดล้อม ระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย โครงการ
ห้องเรียนภาษาจีน ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(Education Hub) โครงการห้องเรียนพิเศษดนตรี โครงการห้องเรียนพิเศษอาชี พ โดยสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและห้องเรียนพิเศษ โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รับสมัคร
วันที่ 2๓-2๗ กุมภาพันธ์ ๒๕6๒
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน

-๑๔มอบตัว

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
(๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
รับสมัคร วันที่ 2๓-2๗ กุมภาพันธ์ ๒๕6๒
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ทั้งนี้ ในระดับที่รับสมัครให้เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของโครงการห้องเรียนพิเศษแต่ละประเภทที่กาหนดรับไว้ตามประกาศ
๑.๓) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค
รับสมัคร วันที่ 2๓-2๗ กุมภาพันธ์ ๒๕6๒
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผล วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕6๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
รายงานตัว
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
๗.๓ ช่วงเวลาการรับนักเรียน ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน วันสิ้นสุด คือ
วันมอบตัวนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕6๒
๘. บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
๘.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ (๒) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกรรมการ (๓)
กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย จานวนไม่เกินสามคน
เป็นกรรมการ (๔) ผู้แทนเอกชน ท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ(๕) ผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ (๖) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยวิธีการได้มา
ของกรรมการ ในข้อ (๔) และ(๕) ให้ คณะกรรมการศึกษาธิก ารจั ง หวัด พิจารณาตามความเหมาะสม และก าหนด
แนวทางการดาเนินงานและการรายงานผลการรั บ นักเรียนให้คณะกรรมการรับนักเรี ยนระดับ เขตพื้นที่ การศึกษา
ดาเนินการ
๘.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย
(๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ (๒) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-๑๕-

ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นรองประธานกรรมการ (๓) ผู้แทนผู้อานวยการสถานศึกษาที่ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอรายชื่อ เป็นกรรมการ (๔) ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และ (๕) เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้ง ตามความเหมาะสม
๘.๓ กากับ ดูแล ติดตามการดาเนินงานการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๙. บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด
๙.๑ ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการรับเด็ก
เข้าเรียนอย่างเหมาะสม
๙.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก
๙.๓ ประสานกับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ โรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัด
การศึกษาสาหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้
๙.๔ ดูแลการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็ก
ที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน
๙.๕ แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภายในจังหวัด
๑๐. บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๑๐.1 ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕6๒ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๑๐.2 ดู แลการรั บนัก เรีย นภายในเขตพื้น ที่การศึก ษาและร่ วมกั บเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาอื่นภายในจัง หวั ด
ให้เป็นไปด้ วยความเรี ยบร้อย รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็ก ที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบัง คับได้เข้าเรีย น
การศึกษาภาคบังคับครบทุกคน และจัดหาที่เรียนให้เด็กที่จะประสงค์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ ได้เข้าเรีย น
ตามความเหมาะสม
๑๐.3 กาหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม กากับติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ยุติธรรมและตรวจสอบได้ ยุติธรรมและเสมอภาค
๑๐.4 ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐.๕ แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕6๒ ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐.๖ รายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทราบ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน
๑๑.บทบาทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๑.๑ ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
๒๕6๒ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ภายใน ๔๕ วั น นั บจากวั นประกาศนโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
การรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕6๒ โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑๑.๒ จัดทาข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพื้นที่การศึกษา
๑๑.๓ ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสารวจจานวนนักเรียน
ที่จะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน
๑๑.๔ ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียน
ที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียนให้ผู้ปกครอง
นักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า

-๑๖๑๑.๕ ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบ
๑๑.๖ ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนที่ไม่มีที่เรียน
๑๑.๗ ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
อย่างทั่วถึง
๑๑.๘ ควบคุม ดูแลให้นักเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามนโยบายที่กาหนด และให้โรงเรียนที่มี
อัตราการแข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว
๑๑.๙ ควบคุม ดูแล และประสานไม่ให้โรงเรียน องค์กรอื่นใด เช่น สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า
ของสถานศึกษา มูลนิธิ หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน ในช่วงการ
รับนักเรียนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ
๑๑.10 ประสานกั บ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ โรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาสาหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้
๑๒. บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน
๑๒.๑ ให้ ค วามเห็ น ชอบประกาศแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ย น สั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียน
๑๒.๒ ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑๒.๓ กาหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม กากับติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ยุติธรรมและตรวจสอบได้
๑๒.๔ ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนการรั บ นั ก เรี ย น สั ด ส่ ว นการรั บ นั ก เรี ย น และวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กนั ก เรี ย น
ของโรงเรียน
๑๒.๕ แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภายในโรงเรียน
๑๒.๖ รายงานผลการดาเนินงานให้โรงเรียนทราบ ภายใน ๗ วัน หลังจากการสิ้นสุดการรับนักเรียน
๑๒.๗ การพิสูจน์สิทธิ์ของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
1๓. บทบาทของโรงเรียน
1๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน จากผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรับนักเรียน
และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในเรื่องหลักธรรมาภิบาลร่วมเป็นกรรมการ โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1๓.๒ ประกาศการรับสมัครนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1๓.๓ ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการ
รับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม
1๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก
1๓.๕ ประสานกับสานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัง หวัดและศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ โรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาสาหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้
1๓.๖ ประกาศผลการรั บ นั ก เรี ย นในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก าร นั ก เรี ย นที่ ส อบคั ด เลื อ กและคะแนน O-NET
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
1๓.๗ สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

-๑๗1๓.๘ ส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้ง ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
๑๓.๙ ให้โรงเรียนจ่ายค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบารุงการศึกษาไว้ในประกาศการรับ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบไว้โดยชัดเจน
๑๓.๑๐ ห้ามมิให้โรงเรียนดาเนินการเอื้อประโยชน์โดยให้สิทธิพิเศษหรือโควตาแก่สมาคม ผู้ปกครอง
และครู สมาคมศิษย์เก่าหรือสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านการศึกษาของแต่ละโรงเรียน ในลักษณะที่มีการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์การการฝากเด็กเข้าเรียนหรือในลักษณะการมีผลประโยชน์ต่างตอบแทน
ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕6๒ ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
โรงเรียน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับจังหวัด พิจารณาและมีอานาจในการตัดสินปัญหาดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่กาหนดให้เป็นอานาจของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุชน วิเชียรสรรค์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

