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ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
_____________________ 

 

๑.  หลักการ 

           เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ   พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ คําสั่ง 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหาร
ราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙        
เรื่อง ให้จัดการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    
ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๔๕ และคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๔ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจ      
การบริหารและการจัด การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
เรื่อง กระจายอาํนาจการ บริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขต พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

           อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วย การแบ่ง 
ส่วนราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด     
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไว้ดังนี้ 
 

๒.  นโยบาย 

           ๒.๑  ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้เป็นธรรม และ  
เสมอภาค 

           ๒.๒  สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม 
            
 
 

           ๒.๓  ประกันโอกาสเด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ        
ครบทุกคน 

           ๒.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับ  
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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           ๒.๕  ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับ การพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ 

           ๒.๖  ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ 

           ๒.๗  ส่งเสริมให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาสนับสนุนการดําเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบทุกคน ดังนี้ 
                ๒.๗.๑  สนับสนุนให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มี
บทบาท ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือ องค์กรอ่ืน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งนี ้ในการกําหนดแผนการรับนักเรียน
ของรัฐให้ คํานึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย 

                ๒.๗.๒  ส่งเสริมให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาดําเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดร่วมกันและดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วย ความ
เรียบร้อย รวมทั้งกําหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษา ภาค
บังคับ ครบทุกคน 

                ๒.๗.๓  สนับสนุนให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชน และ 
ผู้ปกครองที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแจ้งเด็ก 
เยาวชน และผู้ปกครอง ที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน 

                ๒.๗.๔  ส่งเสริมให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาติดตามและดูแลให้จํานวนนักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัด การ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

                ๒.๗.๕  ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย และเชิญชวน เด็ก 
ผู้ปกครอง สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน เพ่ือประชาสัมพันธ์ จุดเด่นของแต่
ละโรงเรียน 

                ๒.๗.๖  สนับสนุนให้โรงเรยีนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไข 
ผูกพันกับการเข้าเรียน 

                ๒.๗.๗  ในกรณีที่มีปัญหาต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ 
นักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้โรงเรียน โดยความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการรับ 
นักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา 
 

๓.  วธิีการ 

           คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการรับ 
นักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กําหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสํานักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และดําเนินการให้โรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในแต่ละระดับ ดังนี้ 
           ๓.๑  ชั้นก่อนประถมศึกษา 

                ๓.๑.๑  ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจัดหาที่เรียนให้เด็กก่อนประถมศึกษา ได้เข้า
เรียน  ตามความเหมาะสม  

                ๓.๑.๒   ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ ๔-๕ ปี ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนเข้า
เรียน  โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ กรณีท่ีมี
ผู้สมัคร  เกินจํานวนที่รับได ้ให้ใช้วิธีการจับฉลาก 
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                ๓.๑.๓   สนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กต่าง ๆ รับเด็กอายุไม่ต่ํากว่า ๓ ปี เขาเรียน 

                ๓.๑.๔   ส่งเสริมให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม   
และสติปัญญา เพ่ือให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง 

           ๓.๒  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

                ๓.๒.๑   ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจัดหาที่เรียนให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษา 
ภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ครบทุกคนตามความเหมาะสม 

                ๓.๒.๒   ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีท่ี ๗ หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา ที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน โดยไม่มีการสอบวก ความสามารถทางวิชาการ 
ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ กรณีท่ีมีผู้สมัครเกินจํานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก และ
ประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง เพ่ือจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน 

           ๓.๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

                ๓.๓.๑   ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาสํารวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และจํานวน นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่การศึกษาจะประกาศรับ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒           
เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการรับ 
นักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนใน
เขต พ้ืนที่การศึกษา โดยคํานึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน 

                ๓.๓.๒   ให้โรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของ นักเรียน
เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพ่ือประกอบการตัดสินใจและรับนักเรียน ทุกคนที่ได้รับ
การจัดสรรโอกาส โดยไม่มีการคัดเลือก 

                ๓.๓.๓   ให้โรงเรียนกําหนดเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน สัดส่วนจํานวนนักเรียน ในเขต
พ้ืนที่บริการที่จะเปิดโอกาสให้มีการจับฉลาก และสัดส่วนจํานวนนักเรียนที่จะรับจากการคัดเลือก ทั้งนี ้จะต้อง
เสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ
คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

                ๓.๓.๔   โรงเรียนทั่วไป ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน         
ถ้ายังไม่เต็มใหร้ับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ กรณีท่ีมีผู้สมัครเกินจํานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก 

                           ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด 
การศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และกําหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (0) คะแนนสอบที่ใช้ 
ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคํานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่
ใช้ ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้     
คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

                ๓.๓.๕   โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง มีจํานวนผู้สมัครเกินกว่าจํานวนนักเรียนที่โรงเรียน
สามารถรับได้จํานวนมาก จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนที่มี อัตรา 
การแข่งขันสูงให้กําหนดสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้ 
                           ๑)   การรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
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                                 ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ โดยวิธีการ จับฉลาก 
ในกรณี มีนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการไม่ถึงร้อยละ ๔๐ ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ เข้าเรียนทุกคน และ   
นําสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปในข้อ ๒) จนครบจํานวนที่ประกาศรับ 
                                 ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ เพ่ือยกระดับ 
คุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และกําหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) 
คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคํานวณคะแนนรวมจาก (๑) 
คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน ONET ๕ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้งนี ้จะต้อง 
มีโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนคู่สหกิจ โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนดีประจําตําบล และโรงเรียนดีประจําอําเภอ 
รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้อย่างเพียงพอภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                           ๒)   การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขต 

พ้ืนที่บริการ) 
                                      ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ 50 โดยกําหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก 
ผู้สมัครจาก (0) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคํานวณ 
คะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-

NET ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐ 

                           ๓)   การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

                                      ให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อะหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ ตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๕ 
 

                           ๔)   นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก คะแนน O-NET หรือการจับฉลาก
สามารถกลับไปเรียน ในโรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสของนักเรียนตามข้อ ๑) หรือ    
เสนอชื่อนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอํานวยความสะดวก ในการจัดหาโรงเรียนอื่นให้ตามความ
เหมาะสม  แต่ไมผู่กพันที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียนที่พึงประสงค์เท่านั้น 

           ๓.๔    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

                ๓.๔.๑   โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

                           ๑)   การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม 

                            ให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียน 
เข้าเรียน โดยโรงเรียนและคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ 
คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากําหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียน 
ที่มศีักยภาพเหมาะสมจากคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่หนึ่ง) ไม่ตำ่กว่า ๒.๐๐            

                            ในกรณีที่คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวมต่ํากว่า ๒.00 แต่สูงกว่า ๑.๕๐ โรงเรียน
และคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียน  
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา อาจกําหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม 
จาก 

                            (๑)   จัดสอบประมวลความรู้ หากผ่านเกณฑ์ให้ถือว่าเป็นนักเรียนที่มี
ศักยภาพ เหมาะสม 
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                             (๒)   ประเมินความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น โดย
กําหนด หลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษให้ชัดเจน 

                           ๒)   การรับนักเรียนทั่วไป 

                                          ให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ 
ของแผนการรับนักเรียน 

                                          ในการกําหนดแผนการรับนักเรียน โรงเรียนต้องกําหนดแผนการรับนักเรียน
ให้ สามารถรับนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิมตามเกณฑ์ 
ที่กําหนดคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแผนการรับนักเรียน และรับนักเรียนทั่วไปอีกไม่เกินร้อยละ ๒ ของ
แผนการรับนักเรียน ในกรณีท่ีรับนักเรียนตามข้อ ๑) และ ข้อ ๒) แล้วยังรับนักเรียนได้ไม่ครบตามแผนการรับ 
นักเรียน ให้นําสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปจนครบจํานวนที่ประกาศรับ ทั้งนี ้ให้โรงเรียนมีโคร,๐๐๐ 
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่กําหนด และจัดการแนะแนวการศึกษาต่ออย่างกว้างขวาง โดยที่
นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหา อย่างจริงจัง 

                           ๓)   กรณีรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔         
ให้กําหนดเกณฑ์พิจารณาจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET        
ร้อยละ ๒๐ โดยคํานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ 
(๒) คะแนน O-NET ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐ 
 
 

                           ๔)   การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 

                                      ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ มกา
รสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เห็นว่าโรงเรียนมีความจําเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษเข้าเรียน ซึ่งอาจมีได้
หลายกรณ ีเช่น 

                                      ๔.๑)   นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลําดับสุดท้าย  
                                      ๔.๒)   นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน  
                                      ๔.๓)   นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  
                                      ๔.๔)   นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับ
การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 

                                      ๔.๕)   นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียน คู่
พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย 

                                      ๔.๖)   นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 

                                      ๔.๗)   นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน       
อย่างต่อเนื่อง 

                                      ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ พร้อมประกาศ
หลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและผลหลังการพิจารณาให้สาธารณชนทราบ และเม่ือ ดําเนินการพิจารณา
กลั่นกรองแล้ว ให้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี ้การพิจารณาเพ่ิมจํานวน
นักเรียนต่อห้อง ให้พิจารณาตามความจําเป็น ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ 

                           ๕)   การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้รับรอบเดียว           
ตามแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียน        
ให้ใกล้เคียงกัน 

                ๓.๓.๖   กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้โรงเรียนดําเนินการ ดังนี้ 
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                           ๑)   โรงเรียนต้องออกข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใน ๕ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม
ศึกษา และภาษาอังกฤษ โดยให้มีระดับความยากง่ายพอเหมาะสําหรับเด็กท่ัวไปจะสามารถทําได้ โดยไม่
จําเป็นต้องกวดวิชาเพ่ิมเติม รวมทั้ง ให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลําดับคะแนนรวมใน ๕ วิชาหลัก 
โดยรวมกับคะแนน O-NET 

                           ๒)   โรงเรียนต้องควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกให้เป็นไปด้วย ความ
โปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม ทั้งนี ้ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากํากับและดูแลโรงเรียน เพ่ือตรวจสอบว่าผลการดําเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง     
และยุติธรรม 

                ๓.๓.๗   ในการดําเนินงานตามแนวทางข้างต้น ให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
                           ๑)   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาแจ้งชื่อโรงเรียนที่ได้จัดที่เรียนให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้ผู้ปกครองทราบ 

                           ๒)   นักเรียนสามารถเลือกท่ีจะรายงานตัวเพ่ือสมัครเรียนที่โรงเรียนที่ได้รับ       
การจัดสรรโอกาส หรือสมัครเรียนที่โรงเรียนอื่นโดยวิธีการจับฉลาก หรือคัดเลือกจากวิธีการอื่น ๆ 

                           ๓)   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา พิจารณาจัดระบบให้นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครสําหรับทางเลือกทุกทางได้พร้อมกัน ที่โรงเรียน
ประถมศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่ หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรโอกาส ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามความ
พร้อมและความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นักเรียน และในการสมัครเรียน ให้นักเรียน
ระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการสํารองไว้ด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรร โอกาสทาง  
การศึกษา 

                           ๔)   การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

ให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน
ของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขนหน% * โดยให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรวมกับนักเรียน
ที่มีเง่ือนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ 

                           ๕)   การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 

ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เห็นว่าโรงเรียนมีความจําเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ เข้าเรียน ซึ่งอาจมีได้หลายกรณี เช่น 

                                 ๕.๑)   นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลําดับสุดท้าย  
                                 ๕.๒)   นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน  
                                 ๕.๓)   นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

                                 ๕.๔)   นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้อง 
ได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 

                                 ๕.๕)   นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ โรงเรียนคู่พัฒนา        
หรือโรงเรียนเครือข่าย 

                                 ๕.๖)   นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 

                                 ๕.๗)   นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน     
อย่างต่อเนื่อง 

                                 ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ พร้อมประกาศ
หลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและผลหลังการพิจารณาให้สาธารณชนทราบ และเม่ือ ดําเนินการพิจารณา
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กลั่นกรองแล้ว ให้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี ้การพิจารณาเพ่ิมจํานวน
นักเรียนต่อห้อง ให้พิจารณาตามความจําเป็น ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ 

                           ๖)   ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
และคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดหาที่เรียนให้เด็กท่ีประสงค์จะเข้า
เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยวางแผนการรับ
นักเรียน ร่วมกันกับโรงเรียนทุกสังกัด ทั้งนี ้ในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียน 
เป็นการสํารองไว้ด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา    
 

                       ๓.๔.๒   โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

                                       ให้รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จาก (๑) นักเรียนทั่วไปไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ โดยให้กําหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑.๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ด.๒) คะแนน O-NET ไม่เกินร้อยละ ๒๐ โดยคํานวณคะแนนรวมจาก (ด.๑) คะแนนสอบ 
ที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ (ด.๒) คะแนน O-NET ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็น 
ร้อยละ ๒๐ (๒) นักเรียนโควตา  ไม่เกินร้อยละ ๒๐ 

                                       ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบให้โรงเรียนรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้รับนักเรียน
ความสามารถพิเศษรวมอยู่ในร้อยละของการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ ๕ หากโรงเรียนมีความจําเป็น 
จะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษในการรับเข้าเรียน ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ ๓.๔.๑ ๔) ซึ่งโรงเรียนที่เปิด
สอน เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี โรงเรียนน่าน 
ประชาอุทิศ จังหวัดน่าน โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนศรีธวัชวทิยาลัย จังหวัด ร้อยเอ็ด 
ทั้งนี ้ในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการสํารองไว้ด้วย เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา 

           ๓.๕   โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กท่ัวไป) 
                        ให้รับเด็กพิการเรียนร่วมตามความพร้อมของโรงเรียน ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้ ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษา พิเศษ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยงานที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา หรือ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป ทั้งนี ้สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคน
พิการเข้าศึกษา ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย รวมทั้ง ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ รายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้
สาธารณชนทราบ 

           ๓.๖   โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ  
                            ๓.๖.๑   การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 

ให้รับเด็กพิการทุกคนที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ตามประเภท ความพิการและความสามารถของแต่ละ
โรงเรียน ทั้งนี ้ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
แสวงหาและเข้าถึงเด็กพิการที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน 

                            ๓.๖.๒   การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาส (กรณีโรงเรียน 
ศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔-๕๗ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ โรงเรียนสมเด็จ            
พระปิยมหาราชรมณียเขต และโรงเรียนฟ้าใสวิทยา) 
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                                       ให้รับผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากลําบาก ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียน
ปกติได ้และจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้เข้าเรียนอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ทั่วถึง ทั้งระดับ    
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามสภาพเหตุผลและความจําเป็นรายบุคคล โดยไม่ใช้ ผลการ
เรียนหรือการทดสอบเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ทั้งนี ้ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา แสวงหาและเข้าถึงเด็กด้อยโอกาสที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการศึกษา ให้ได้รับ
การศึกษาครบทุกคน 

                            ๓.๖.๓   การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ 

                                       ๑)   โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 

                                             ๑.๑)   โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
นครปฐม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จังหวัด
ปทุมธานี โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง 
โรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย (จํานวน ๙ โรง) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์        
(จํานวน ๑๒ โรง) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังโรงเรียน 
โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 

                                             ๑.๒)   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (จํานวน ๑๒ เรง) ที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษ ให้รับนักเรียนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการก คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมาก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ เรื่อง การรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยรับนักเรียนห้องละ ๒๔ คน  
                                       ๒)   โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ  
                                             ๒.๑)   ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกํากับดูแลของมหาวิทยา 

                                                      ให้รับนักเรียนตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที ่๒” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

                                             ๒.๒)   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

                                                      ให้โรงเรียนในโครงการ ๒๑๙ โรงเรียน รับนกัเรียนตามประกาศ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

                                             ๒.๓)   ห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา       
ในภูมิภาค (Education Hub)   

                                                      ให้โรงเรียนในโครงการ ๑๔ โรงเรียน รับนักเรียนตามประกาศ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทย         
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา         
ในภูมิภาค (Education Hub) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

                                             ๒.๔)   ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ 

                                                      ให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษ          
ที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการและด้านอ่ืน ๆ โดยกําหนดให้รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ไม่เกิน 
สัดส่วน ๒๐ : ๘๐ (รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภทในแต่ละชั้น) หากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษอยู่แล้ว        
มีความประสงค์ท่ีจะเพ่ิมห้องเรียนพิเศษ สามารถเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกต ิได้ไม่เกินสัดส่วน   
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๔๐ : ๖๐ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจาณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด ทั้งนี้ 
โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษจะต้องจัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด และจัดบริการการศึกษาห้องเรียนปกติอย่างมีคุณภาพด้วย เช่นกัน 
รวมทั้งจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนห้องเรียนปกติในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิด ห้องเรียนพิเศษได้
อย่างเพียงพอ ห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ ได้แก ่ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-กีฬา ห้องเรียนพิเศษศิลป์ภาษา-กีฬา เป็นต้น และให้โรงเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมธัยมศึกษา และโรงเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท. และ พสวท.สมทบ) รับนักเรียนตามโครงการ โดยให้นับจํานวน
นักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษรวมอยู่ในแผนชั้นเรียนของโรงเรียน และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและ
ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ทั้งนี้ การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจาณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ English 

Program ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
๔.   การใช้คะแนน O-NET 

               ๔.๑   นักเรียนตอ้งนําผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปยื่นให้โรงเรียนที่มีความประสงค์      
จะสมัครเข้าเรียน 

               ๔.๒   ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษา       
ที่นักเรียนมีอยู่ 
               ๔.๓    ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่า      
คะแนน O-NET เป็นศูนย์ 
 

๕.   จํานวนการรับนักเรียนต่อห้อง 

               ๕.๑    โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาส 

                                ๕.๑.๑     ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาห้องละ ๓๐ คน หากม ีความ
จําเป็นต้องรับเกิน ให้รับไม่เกินห้องละ ๔๐ คน โดยให้เสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาอนุมัติ 
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กําหนด 

                                ๕.๑.๒    ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละ ๔๐ คน หากม ีความ
จําเป็นต้องรับเกิน ให้รับไม่เกินห้องละ ๕๐ คน โดยให้เสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาอนุมัติ 
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กําหนด 

                                ๕.๑.๓    ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องละ ๔๐ 
คน หากมีความจําเป็นต้องรับเกิน ให้รับไม่เกินห้องละ ๕๐ คน โดยให้เสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาหรือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการรับ นักเรียนของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษากําหนด 

                                ทั้งนี้ให้คํานึงถึงนโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม                                     
               ๕.๒    โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 

                        ให้โรงเรียนรับนักเรียนพิการห้องละ 90 คน หากมีความจําเป็นต้องรับเกิน ให้รับ             
ไม่เกินห้องละ ๑๕ คน 
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               ๕.๓    โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ 

     ให้นักเรียนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ระดับก่อนประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน      
๒๕ คน ห้องเรียนพิเศษ EP MEP ระดับประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน ๓๐ คน ห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ระดับ
มัธยมศึกษา ห้องละไม่เกิน ๓๐ คน 

     ให้โรงเรียนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ ห้องละ ๓๖ คน หากมีความจําเป็นต้องรับเกิน 
ให้รับห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ ได้ไม่เกินห้องละ ๔๐ คน โดยให้เสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กําหนด 

               ๕.๔    โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา    
ที่มีความประสงค์จะรับนักเรียนต่อห้องสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ให้เสนอแผนการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา     
ไม่เกินห้องละ ๔๐ คน หรือระดับประถมศึกษา ไม่เกินห้องละ ๕๐ คน โดยใช้วิธีการจับฉลาก เพ่ือรับนักเรียนใน
เขตพ้ืนที่บริการหรือนักเรียนทั่วไป ตามวิธีการที่กําหนด โดยรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 
ห้องละ ๓๐ คน หรือรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าห้องละ ๔๐ คน นอกจากนั้น ให้รับนักเรียนที่มี
เงื่อนไขพิเศษ หรืออ่ืน ๆ โดยให้ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียว และแยก ประกาศแต่ละประเภท ให้
ชัดเจน ทั้งนี ้ให้เสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานเขต พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
อนุมัต ิตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาหรือคณะกรรมการ
รับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากําหนด 

               ๕.๕    โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่มีความประสงค์จะรับ 
นักเรียนต่อห้องสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ให้เสนอแผนการรับนักเรียนไม่เกินห้องละ ๕๐ คน โดยใช้วิธีการสอบ คัดเลือก 
การใช้คะแนน O-NET การจับฉลาก เพ่ือรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนทั่วไป ตามวิธีการ ที่กําหนด
สําหรับแต่ละประเภท ไม่น้อยกว่าห้องละ ๔๐ คน นอกจากนั้น ให้รับนักเรียนที่มีความสามารถ พิเศษ นักเรียนที่
มีเงื่อนไขพิเศษ หรืออ่ืน ๆ โดยให้ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียว และแยก ประกาศแต่ละประเภทให้
ชัดเจน ทั้งนี ้ให้เสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
อนุมัต ิตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการ
รับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากําหนด 
 

๖.    วันและเวลาการรับนักเรียน 

               ๖.๑    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียน 
พิเศษ เขตพ้ืนที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ภายในวันที่           
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
               ๖.๒    ให้โรงเรียนดําเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่กําหนดตรงกันทั่วประเทศ ดังนี้  
                        ๖.๒.๑    ระดับก่อนประถมศึกษา  
                                      รับสมัคร วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 

                                    เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
                                    ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ จะสมัครเข้าเรียน 

                                    จับฉลาก    วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 

                                                   เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน  
                                    ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                   เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                    ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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                                                   เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                     มอบตัว     วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒  

                                                   เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                ๖.๒.๒    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

                                    ประกาศชื่อโรงเรียนที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงาน 

                                    เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดส่งเด็กเข้าเรียนใน วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    
                                    รับสมัคร     วันที่ ๖-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                    เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

                                                    ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
                                    จับฉลาก     วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                    เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน  
                                    ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน                                      
                                    ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                    มอบตัว       วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
 

                        ๖.๒.๓    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

                                      ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐  
                                      ๑)    โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

                                             ๑.๑)    นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  
                                             ๑.๑.๑)    สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี)  
                                    รับสมัคร           วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                          เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

                                                          ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
                                    สอบคัดเลือก      วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                          เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบ 

                                                          ของโรงเรียน ประกาศผลและรายงานตัว  
                                                          วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                          เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                    มอบตัว             วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                          เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 

                                             ๑.๑.๒)    จับฉลาก รับสมัคร  
                                                          วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                          เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

                                                          ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
                                    จับฉลาก           วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                          เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน  
                                    ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                          เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
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                                    มอบตัว             วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                          เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                             ๑.๒)    นักเรียนทั่วไป ที่ใช้คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียนและใช้ 
                                                       คะแนน O-NET  

                                    รับสมัคร            วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

                                                           ณ โรงเรยีนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
                                    สอบคัดเลือก       วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบ 

                                                           ของโรงเรียน  
                                    ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
 

                                    มอบตัว              วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                             ๑.๓)    นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)  
                                    รับสมัคร            วันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

                                                           ณ โรงเรยีนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
                                                           คัดเลือก วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                    ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                    มอบตัว              วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                             ๑.๔)     นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
                                    รับสมัคร            วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

                                                           ณ โรงเรยีนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน      
                                    ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 

                                    มอบตัว              วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                      ๒)    โรงเรียนทั่วไป 

                                             ๒.๑)     สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี)  
                                    รับสมัคร            วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

                                                           ณ โรงเรยีนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
                                    สอบคัดเลอืก       วันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบ 

                                                           ของโรงเรียน  
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                                    ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                    มอบตัว              วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                             ๒.๒)      จับฉลาก รับสมัคร วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

                                                           ณ โรงเรยีนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
                                    จับฉลาก            วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน  
                                    ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 

                                    มอบตัว              วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                      ๓)    นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

                                             หรือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดหาที่เรียนให้  
                                    รับสมัคร            วันที่ ๕-๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

                                                           ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                                    ประกาศผล         วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา               
                                    รายงานตัว          วันที ่๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                    ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน 

                                                           อีกครั้งในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
                                                           เวลา ๐๙.00-09.๓๐ น. ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                        ๖.๒.๔    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
                                      ๑)    โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                                                            
                                             ๑.๑)    นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม 

                                                       การรับสมัครและประกาศผลให้เป็นไปตามกําหนดการของ              
                                                       โรงเรียน  
                                      รายงานตัว        วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                      มอบตัว            วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                             ๑.๒)    นักเรียนที่จบชั้น มัธยมศึกษาปีที ่๓ จากโรงเรียนอื่นและ                  
                                                       โรงเรียนเดิมที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET  

                                      รับสมัคร          วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

                                                           ณ โรงเรยีนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
                                      สอบคัดเลือก     วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบ                         
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                                                           วัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน  
                                      ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                      มอบตัววันที่      ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                             ๑.๓)    นักเรียนความสามารถพิเศษ (ถ้าม)ี  
                                      รับสมัคร          วันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

                                                           ณ โรงเรยีนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน                                        
                                      คัดเลือก           วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                      ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                      มอบตัว            วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                             ๑.๔)    นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
                                      รับสมัคร          วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

                                                           ณ โรงเรยีนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
                                      ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                             มอบตัว            วันที ่๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 

                                      ๒)    โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
                                             ๒.๑)    นักเรียนที่สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET  

                                             รับสมัคร            วนัที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                                    เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

                                                                    ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
                                             สอบคัดเลือก       วนัที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                                    เวลา ๐๙.00 น. โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ 

                                                                    ทางวิชาการของโรงเรียน  
                                             ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                             มอบตัว              วนัที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                             ๒.๒)    นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)  
                                             รับสมัคร            วนัที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                                    เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 

                                                                     ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
                                                                     จะสมัครเข้าเรียน  
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                                             คัดเลือก              วนัที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                                     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                             ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                                     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                             มอบตัว               วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                                     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                             ๒.๓)    นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
                                             รับสมัคร             วนัที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                                     เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เวน้วันหยุดราชการ 

                                                                     ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
                                                                     จะสมัครเข้าเรียน  
                                             ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                                     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 

                                             มอบตัว               วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                                     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                        ๖.๒.๕    โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ  
                                    ๑)    โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ  
                                             รับสมัคร             วนัที่ ๒๐ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                                    เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

                                                                    ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน   
                                             ประกาศผล         วนัที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

                                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 

                                             รายงานตัว          ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

                                                                    (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
                                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                             มอบตัว              ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

                                                                    (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
                                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                    ๒)    โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาส  
                                             รับสมัคร             วนัที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

                                                                     เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เวน้วันหยุดราชการ 

                                                                                                            ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
                                             คัดเลือก              วนัที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                                    เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                             ประกาศผล         วนัที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                             รายงานตัว          ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                                    (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
                                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                             มอบตัว              ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                                    (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
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                                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                    ๓)    โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ  
                                           ๓.๑)     โรงเรียนที่มีวตัถุประสงค์พิเศษ  
                                              รับสมัคร           วนัที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

                                                                    เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

                                                                    ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
                                              สอบคัดเลือก      ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

                                                                    วนัที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐  
                                                                    เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน  
                                                                    ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔  
                                                                    วนัที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐  
                                                                    เวลา ๐๙.00-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 

                                             ประกาศผล         ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
                                                                    วนัที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
                                                                    ณ โรงเรียน  
                                                                    ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔  
                                                                    วนัที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐  
                                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 

                                             รายงานตัว          ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                                    (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
                                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                             มอบตัว              ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

                                                                     (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
                                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                           ๓.๒)    โรงเรียนที่จัดหอ้งเรียนพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ 

                                                     มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ                                                                                                          
                                                     ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และ                                                      
                                                     ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ)  
 

                                             รับสมัคร             ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

                                                                    วนัที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
                                                                    เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

                                                                    ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
                                                                    ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                                          
                                                                    วนัที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
                                                                    เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

                                                                    ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน                                                                      
                                             สอบคัดเลือก       ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

                                                                    วนัที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
                                                                    ณ โรงเรียน 

                                                                    ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑  
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                                                                    วนัที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐  
                                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                                                    ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                             ประกาศผล         ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

                                                                    วนัที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
                                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                                                    ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑  
                                                                    วนัที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐  
                                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                                                    ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔  
                                                                    วนัที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐  
                                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 

                                             รายงานตัว          ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
                                                                    ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐  
                                                                    (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด)  
                                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 

                                                                    ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                                      
                                                                    ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐  
                                                                    (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
                                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                              มอบตัว             ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

                                                                    ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐                                                                                                                                          
                                                                     (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด)  
                                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
                                                                    ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                                      
                                                                    ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐  
                                                                    (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
                                                                    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน  
               ๖.๓    ช่วงเวลาการรับนักเรียน ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน และ วัน
สิ้นสุด คือ วันมอบตัวนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

๗.    บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

               ๗.๑    แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ 
คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวนสิบห้าคน ประกอบด้วย (๑) 
กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จํานวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ (๒) ผู้อํานวยการสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวนหนึ่งคน เป็นรองประธานกรรมการ (๓) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
หรือที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย จํานวนสามคน เป็นกรรมการ (๔) ผู้แทนเอกชน ท้องถิ่น หรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวนสี่คน เป็นกรรมการ (๕) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา จํานวนห้าคน เป็นกรรมการ 
(๖) รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ (๗) ผู้รับผิดชอบ 
เรื่องการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวนหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยวิธีการได้มาของ 
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กรรมการในข้อ (๔) และ (๕) ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม และกําหนดแนวทาง 
การดําเนินงานและการรายงานผลการรับนักเรียนให้คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาดําเนินการ 

               ๗.๒    ดูแลการรบันักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกําหนดแนวทาง 
รณรงค์ให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 

               ๗.๓    แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภายในจังหวัด 
 

๘.    บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการรับ 
นักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

               ๘.๑    ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา 

               ๘.๒    ดูแลการรบันักเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนภายใน 
จังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกําหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ   
ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน และจัดหาที่เรียนให้เด็กที่จะประสงค์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 

               ๘.๓     กําหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยน 
กับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้ง การรับนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้ 
               ๘.๔    ให้ความเห็นชอบวิธีการคัดเลือกนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่มีอัตรา          
การแข่งขันสูง 

               ๘.๕    ให้ความเห็นชอบการเปิดห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่าง
มี คุณภาพ โดยจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษได้ อย่าง
เพียงพอ รวมทั้ง ต้องเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสได้ทุนเรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายร้อยละ ๓ ของจํานวน นักเรียน
ที่เปิดห้องเรียนพิเศษในแต่ละชั้น 

               ๘.๖    ให้ความเห็นชอบการเพ่ิมจํานวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนทั่วไป และควบคุมให้โรงเรียน 
ที่มีอัตราการแข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว 

               ๘.๗    รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทราบ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน 

               ๗.๘    แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๙.    บทบาทของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

               ๙.๑    ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติมทุก
ฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษา ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่
๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คําสั่งหัวหน้าคณะ 
รักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คําสั่ง 
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หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา ความ
สงบแห่งชาติ ที ่๑๐/๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๑๑/๒๕๕๙ กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอํานาจ การบริหารและการจัดการ ของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และสถานขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามที ่คณะกรรมก ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 

               ๙.๒    ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเขาท ระหว่าง
สถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบ 

               ๙.๓    ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน โดยกําหนดมาตรการ ดูแล
นักเรียนและผู้ปกครองที่สอบคัดเลือกและหรือจับฉลากไม่ได้ว่าจะมีโรงเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษ รองรับ
นักเรียนได้ครบทุกคน 

               ๙.๔    จัดทําข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

               ๙.๕    ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสํารวจ
จํานวนนักเรียนที่จะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน 

               ๙.๖    ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ 
โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพ้ืนที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละ โรงเรียน
ให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า 

               ๙.๗    ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียน การศึกษาภาค
บังคับอย่างทั่วถึง 

               ๙.๘    ควบคุม ดูแลให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามที่กําหนด และให้โรงเรียน ที่มีอัตรา
การแข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว 

               ๙.๙    ควบคุม ดูแล และประสานไม่ให้โรงเรียน องค์กรอ่ืนใด เช่น สมาคมผู้ปกครองและครู 
สมาคมศิษย์เก่าของสถานศึกษา มูลนิธิ หรือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รับเงินบริจาคจาก ผู้ปกครอง
นักเรียน ในช่วงการรับนักเรียนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ 

               ๙.๑๐  ประสานกับสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอให้จัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีไม่สามารถ เข้าเรียนใน
โรงเรียนปกติได้ 
 

๑๐. บทบาทของโรงเรียน 

               ๑๐.๑    แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน จากผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรับ 
นักเรียนครั้งนี้ และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในเรื่องหลักธรรมาภิบาลร่วมเป็นกรรมการ โดยขอ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

               ๑๐.๒    ประกาศการรับสมัครนักเรียนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติมทุก
ฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ ที ่
๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คําสั่งหัวหน้า คณะ
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รักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คําสั่ง 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา ความ
สงบแห่งชาติ ที ่๑๐/๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๑๑/๒๕๕๔ กฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศ
สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการ 

ะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน แนวปฏิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 

               ๑๐.๓    ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ดําเนินการรับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม 

               ๑๐.๔    ส่งเสริม สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก 

               ๑๐.๕    ประสานกับสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอให้จัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีไม่สามารถ เข้าเรียนใน
โรงเรียนปกติได้ 
               ๑๐.๖    ประกาศผลนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ นักเรียนที่สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET นักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) 
               ๑๐.๗    สนับสนนุให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนเพ่ือประกอบ การตัดสินใจ 

               ๑๐.๘    ให้โรงเรยีนมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษา ภาคบังคับ ทั้ง
เด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้ง ผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบ การศึกษาภาคบังคับได้
เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 

               ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้เสนอคณะกรรมการ รับนักเรียนของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิจารณา และมีอํานาจ ในการตัดสินปัญหาดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่กําหนดให้ เป็นอาํนาจของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

               ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ หากม ีปัญหาที่
ไม่เป็นไปตามประกาศ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาสั่งการ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

การุณ สกุลประดิษฐ์ 
(นายการุณ สกุลประดิษฐ์) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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