
  

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปการศึกษา ๒๕๖๑

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณ
ะกรรมการการศึกษาขั้นพ

ื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑
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สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จำนวนพิมพ ๔๐,๐๐๐ เลม  

จัดทำโดย กลุมวิจัยและพัฒนานโยบาย    

 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

 กระทรวงศึกษาธิการ    

 โทร. ๐ - ๒๒๘๐ - ๕๕๓๐  

 โทรสาร ๐ - ๒๒๘๑ - ๕๒๓๒ 

พิมพที ่ โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกัด   

 ๗๙ ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐   

 โทร. ๐ - ๒๕๖๑ - ๔๕๖๗ โทรสาร ๐ - ๒๕๗๙ - ๕๑๐๑  

 นายโชคดี ออสุวรรณ ผูพิมพผูโฆษณา 
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  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดประกาศนโยบาย 
และแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการรบันกัเรยีน สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยสอดคลองกับเจตนารมณ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม ทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติ
ระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ ทกุฉบบั
คำสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิที ่๒๘/๒๕๕๙ เรือ่ง ใหจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
๑๕ ป โดยไมเก็บคาใชจาย คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คำสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษาในสงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในคราวประชมุ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ แลว ทั้งนี้ เพื่อใหเด็กทุกคนไดรับ 
การศึกษาอยางทั่วถึง และไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ โดยหวังวานโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ จะเปนประโยชน 
ตอสถานศึกษาในการดำเนินการรับนักเรียนใหเหมาะสมและเปนธรรมตอไป 
  
 
 
 (นายบุญรักษ ยอดเพชร) 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 





 “√∫—≠ 
หนา 

 
คำนำ 
สารบัญ 
สรปุสาระสำคญัการรบันกัเรยีน ๑  
 สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ๙ 
 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
เปรียบเทียบสวนที่มีการปรับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ๔๒ 
 สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ปการศึกษา ๒๕๖๐ กับ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  ๕๔ 
 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  
  ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป จังหวัดสกลนคร 
 -  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  ๖๖ 
 -  โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย  ๗๐ 
 -  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  ๗๔ 
 -  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ๗๙ 
 -  โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร  ๘๗ 
 - โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ๙๑ 
  เปนภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) 
 - โครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี  ๙๕ 
  และสิ่งแวดลอม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 -  โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค ๙๘ 
   (Education Hub)  



ภาคผนวก  ๑๐๑ 
 ประกาศหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเขารับการศึกษา  ๑๐๓ 
  ระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 แนวปฏิบัติการรับเด็กเพื่อเขารับการศึกษา ๑๐๕ 
  ระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  (สำหรับเด็กอายุ ๓ ปบริบูรณ) 
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเด็ก ๑๐๗ 
  เพื่อเขารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับนักเรียน ๑๐๘ 
  นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง ระดับกอนประถมศึกษา ๑๑๑ 
  ระดับประถมศึกษา 
 รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ๑๑๖ 
 ตัวอยางการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ๑๓๑ 
  ของโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 คำถามการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๓๗ 
 ปฏิทินการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๔๕ 
 หนวยงานประสานงานการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๔๙ 
 คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ ๑๕๓ 
  เกี่ยวกับการรับนักเรียน 
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานจัดทำรางนโยบายและแนวปฏิบัติ ๑๖๑ 
  เกี่ยวกับการรับนักเรียน 
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
บรรณาธิการกิจ ๑๖๕ 
  
 
 

  “√∫—≠ (µàÕ) 
หนา 
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 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดำเนนิการดวยกระบวนการมสีวนรวมตามขัน้ตอน 
คือ ๑) คณะทำงาน ประกอบดวย ผูเกี่ยวของทุกระดับยกรางนโยบายและแนวปฏิบัติ 
๒) ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคราวประชุม ครั้งที ่ 
๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที ่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา  
ขัน้พืน้ฐานลงนามในประกาศ และประกาศใชนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการรบันกัเรยีน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

π‚¬∫“¬°“√√—∫π—°‡√’¬π ªï°“√»÷°…“ ÚıˆÒ  
 ๑. สงเสริมใหทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปรงใส ตรวจสอบได
เปนธรรม และเสมอภาค  
 ๒. สนับสนุนใหเด็กกอนประถมศึกษาไดเขารับการศึกษาตามความเหมาะสม  
 ๓. ประกันโอกาสเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขารับการศึกษา 
ภาคบังคับครบทุกคน   
 ๔. สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กพิการและผูดอยโอกาสไดรับการศึกษา 
อยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ   
 ๕. สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ไดรับการศึกษาที่เหมาะสม 
และไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ   
 ๖. สงเสริมใหเด็กไดรับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตาม
ศักยภาพ 
 ๗. สงเสริมใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสนับสนุนการดำเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน  
เพื่อจัดสรรโอกาสทางการศึกษาไดครบทุกคน ดังนี้   

❖ ❖ ❖ 
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  ๗.๑ สนับสนุน ให ส ำนั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษาประถมศึ กษา 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสรางภาคีเครือขายการรับนักเรียน 
และประสานการรบันกัเรยีนระหวางหนวยงาน ทีม่บีทบาทในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ทกุสงักดั และสนบัสนนุใหสถานศกึษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรอืองคกรอืน่ 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางกวางขวาง ทั้งนี ้ ในการกำหนดแผนการรับนักเรียน
ของรฐัใหคำนงึถงึผลกระทบตอสถานศกึษาเอกชน หรอืสถานศกึษาของหนวยงานอืน่ดวย   
  ๗.๒ สงเสริมใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดำเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดรวมกันและดูแล 
การรับนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงคใหเด็กที่อยู
ในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน   
  ๗.๓ สนับสนุนใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจงเด็ก 
เยาวชน และผูปกครอง ที่นักเรียนจะเขาเรียนในระดับประถมศึกษา และสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแจงเด็ก เยาวชน และผูปกครอง ที่นักเรียนจะเขาเรียน 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนทราบลวงหนาเกี่ยวกับสถานที่เรียน   
  ๗.๔ ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาตดิตามและดแูลใหจำนวนนกัเรยีนตอหองมคีวามเหมาะสม  
ไมเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และมีประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการ   
  ๗.๕ สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธการรับนักเรียนอยางหลากหลาย 
และเชิญชวนเด็ก ผูปกครอง สื่อมวลชน และผูเกี่ยวของ เยี่ยมชมโรงเรียนกอนการรับ
นักเรียน เพื่อประชาสัมพันธจุดเดนของแตละโรงเรียน   
  ๗.๖ สนับสนุนใหโรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แตไมใหรับเงินบริจาค 
โดยมีเงื่อนไขผูกพันกับการเขาเรียน  
  ๗.๗ ในกรณทีีม่ปีญหาตอการปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั 
การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 
๒๕๖๑ ใหโรงเรียน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา 
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·π«ªØ‘∫—µ‘°“√√—∫π—°‡√’¬π ªï°“√»÷°…“ ÚıˆÒ 
 ชั้นกอนประถมศึกษา 
 ใหรบัเดก็กอนประถมศกึษา ๓ - ๕ ป ทีอ่ยูในเขตพืน้ทีบ่รกิารของโรงเรยีนเขาเรยีน 
โดยไมมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถายังไมเต็มใหรับเด็กนอกเขตพื้นที่
บริการได กรณีที่มีผูสมัครเกินจำนวนที่รับได ใหใชวิธีการจับฉลาก 
 รับสมัคร  ๒๘ กุมภาพันธ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 จับฉลาก  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 ประกาศผลและรายงานตัว  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 มอบตัว   ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 เงื่อนไขพิเศษ (ถามี) 
 รับสมัคร  ๒๘ กุมภาพันธ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 ประกาศผลและรายงานตัว  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 มอบตัว   ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 
 ใหรับเด็กที่มีอายุยางเขาปที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นกอนประถมศึกษาที่อยู 
ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ทุกคน โดยไมมี 
การสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถายังไมเต็มใหรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได 
กรณทีีม่ผีูสมคัรเกนิจำนวนทีร่บัได ใหใชวธิกีารจบัฉลาก และประสานกบัโรงเรยีนใกลเคยีง 
เพื่อจัดหาที่เรียนใหเด็กไดเขาเรียนทุกคน 
 รับสมัคร  ๗ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 จับฉลาก  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 ประกาศผลและรายงานตัว  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 มอบตัว   ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 เงื่อนไขพิเศษ (ถามี) 
 รับสมัคร  ๗ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 ประกาศผลและรายงานตัว  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 มอบตัว   ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
 โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง ใหรับนักเรียน ดังนี้ 
 ๑) รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ไมนอยกวารอยละ ๔๐ โดยใชวิธีการ 
จับฉลากและหรือคัดเลือก จาก (๑) สอบคัดเลือกรอยละ ๗๐ (๒) คะแนน O - NET 
รอยละ ๓๐ 
 ๒) รับนักเรียนทั่วไป ไมเกินรอยละ ๖๐ โดยใชวิธีคัดเลือก (๑) สอบคัดเลือก 
รอยละ ๗๐ (๒) คะแนน O - NET รอยละ ๓๐ 
  นักเรียนสอบคัดเลือกและคะแนน O - NET 
  รับสมัคร  ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  
  สอบคัดเลือก  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  ประกาศผลและรายงานตัว  ๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
  มอบตัว  ๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถามี) 
  รับสมัคร  ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  คัดเลือก  ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  ประกาศผลและรายงานตัว  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  มอบตัว  ๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
  เงื่อนไขพิเศษ (ถามี) 
  รับสมัคร  ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  ประกาศผลและรายงานตัว  ๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
  มอบตัว  ๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
  นักเรียนจับฉลาก 
  รับสมัคร ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  
  จับฉลาก  ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
  ประกาศผลและรายงานตัว  ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
  มอบตัว  ๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
  จัดที่เรียนใหเด็กที่ยังไมมีที่เรียน 
  ยื่นความจำนง   ๙ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
  ประกาศผล  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
  รายงานตัว  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
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  โรงเรียนทั่วไป ใหรับนักเรียนทุกคนที่มาสมัครเขาเรียน กรณีที่มีผูสมัคร
เกินจำนวนรับไดใหใชวิธีการจับฉลาก หรือคัดเลือกจาก (๑) สอบคัดเลือกรอยละ ๗๐ 
(๒) คะแนน O - NET รอยละ ๓๐ 
  นักเรียนที่สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET 
  รับสมัคร  ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  สอบคัดเลือก  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  ประกาศผลและรายงานตัว  ๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
  มอบตัว  ๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
  นักเรียนจับฉลาก 
  รับสมัคร  ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  จับฉลาก  ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
  ประกาศผลและรายงานตัว  ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
  มอบตัว  ๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
  โรงเรยีนทีเ่ปดสอนทัง้ระดบัมธัยมศกึษาตอนตนและมธัยมศกึษาตอนปลาย 
  รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมของ
โรงเรียนเขาเรียนโดยกำหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม
จากคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่หนึ่ง) ไมต่ำกวา ๒.๐๐ 
  รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม 
  รายงานตัว  ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
  มอบตัว  ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
  รับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม 
  รับสมัคร  ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  สอบคัดเลือก  ๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
  ประกาศผลและรายงานตัว  ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
  มอบตัว  ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
  รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถามี) 
  รับสมัคร  ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  คัดเลือก  ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  ประกาศผลและรายงานตัว  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  มอบตัว  ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
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  เงื่อนไขพิเศษ (ถามี) 
  รับสมัคร  ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  ประกาศผลและรายงานตัว  ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
  มอบตัว  ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
  โรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  รับนักเรียนจาก (๑) การคัดเลือกไมนอยกวารอยละ ๘๐ จาก (๑.๑)  
สอบคัดเลือกไมนอยกวารอยละ ๘๐ (๑.๒) คะแนน O - NET ไมเกินรอยละ ๒๐  
(๒) โควตาไมเกินรอยละ ๒๐ 
  นักเรียนสอบคัดเลือกและคะแนน O - NET 
  รับสมัคร ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  สอบคัดเลือก  ๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
  ประกาศผลและรายงานตัว  ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
  มอบตัว  ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถามี) 
  รับสมัคร ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  คัดเลือก  ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  ประกาศผลและรายงานตัว  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  มอบตัว  ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
  เงื่อนไขพิเศษ (ถามี) 
  รับสมัคร  ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  ประกาศผลและรายงานตัว  ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
  มอบตัว  ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
  โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม (จัดเด็กพิการรวมกับเด็กทั่วไป) 
  ใหรับเด็กพิการเรียนรวมตามความพรอมของโรงเรียน ทั้ งระดับ 
กอนประถมศกึษา ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา หากโรงเรยีนไมสามารถจดัการศกึษาได  
ใหประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนยการศึกษาพิเศษ หนวยงานที่จัดการศึกษา
สำหรบัเดก็พกิาร หรอืสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพือ่จดัหาทีเ่รยีนใหเหมาะสมตอไป 
ทั้งนี้ สถานศึกษาใดปฏิเสธไมรับคนพิการเขาศึกษา ใหถือเปนการเลือกปฏิบัติ  
โดยไมเปนธรรมตามกฎหมาย รวมทั้งใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อ
โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมใหสาธารณชนทราบ 
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  รับตามปฏิทินที่รับนักเรียนทั่วไป 
  โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 
  ใหรับเด็กพิการทุกคนที่ไมสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติไดตามประเภท
ความพกิาร และความสามารถของแตละโรงเรยีน ทัง้นี ้ ใหสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
แสวงหา และเขาถึงเด็กพิการที่ตกหลนที่ยังไมไดรับการศึกษาใหไดรับการศึกษา 
ครบทุกคน 
   รับสมัคร ๒๐ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
   ประกาศผล  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
   รายงานตัวภายใน  ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
   มอบตัวภายใน  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
   โรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษาสำหรบัผูดอยโอกาส (กรณโีรงเรยีนศกึษาสงเคราะห 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๑๙ - ๕๗ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค โรงเรียนสมเด็จ
พระปยมหาราชรมณียเขต และโรงเรียนฟาใสวิทยา) 
  ใหรับผูดอยโอกาสที่อยูในสภาวะยากลำบาก ไมสามารถเขาเรียนใน
โรงเรยีนปกตไิด และจำเปนตองไดรบัการชวยเหลอืเปนพเิศษ ไดเขาเรยีนอยางเสมอภาค 
เปนธรรมทั่วถึง ทั้งระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามสภาพ
เหตุผล และความจำเปนรายบุคคลโดยไมใชผลการเรียนหรือการทดสอบเปนเกณฑ 
ในการตดัสนิใจ ทัง้นี ้ ใหสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาแสวงหาและเขาถงึเดก็ดอยโอกาส 
ที่ตกหลนที่ยังไมไดรับการศึกษาใหไดรับการศึกษาครบทุกคน 
  รับสมัคร ๒๑ - ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
   คัดเลือก  ๒ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
   ประกาศผล  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
   รายงานตัว  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
   มอบตัว  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  โรงเรียนที่จัดการศึกษาดวยวัตถุประสงคพิเศษ 
  ๑) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงคพิเศษ 
   โรงเรยีน ภ.ป.ร. ราชวทิยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ จงัหวดันครปฐม 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ป จังหวัดสกลนคร 
(จำนวน ๑๐ โรง) โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี โรงเรียน 
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร (จำนวน ๑๒ โรง) โรงเรียนมัธยม
สังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ใหรับนักเรียนตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียน 
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    รับสมัคร ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
    สอบคัดเลือก  ชัน้ประถมศกึษาปที ่๕ กบั ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๑  
    วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
    ประกาศผล  ชัน้ประถมศกึษาปที ่๕ กบั ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๑  
    วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
    รายงานตัวภายใน ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑  
    มอบตัว  ๖ เมษายน ๒๕๖๑ 
  ๒) โรงเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษ 
   ใหรับนักเรียนตามวัตถุประสงคของการจัดหองเรียนพิเศษที่สงเสริม
ความสามารถทางวิชาการและดานอื่น ๆ โดยรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ : หองปกติ  
ไมเกินสัดสวน ๒๐ : ๘๐ (รวมหองเรียนพิเศษทุกประเภทในแตละชั้น) หากโรงเรียน 
ที่เปดอยูแลวและมีความพรอมจะเปดเพิ่มไดถึงสัดสวน ๔๐ : ๖๐ 
    รับสมัคร ชั้นกอนประถมศึกษากับประถมศึกษาปที่ ๑  
    วันที่ ๑๔ - ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ กับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
    วันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
    สอบคัดเลือก ชั้นกอนประถมศึกษากับประถมศึกษาปที่ ๑  
    วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
    ประกาศผล  ชั้นกอนประถมศึกษากับประถมศึกษาปที่ ๑  
    วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
    รายงานตัว  ชั้นกอนประถมศึกษากับประถมศึกษาปที่ ๑  
    ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ กับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
    ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
    มอบตัว  ชั้นกอนประถมศึกษากับประถมศึกษาปที่ ๑  
    ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ กับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
    ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ 
 



π‚¬∫“¬·≈–·π«ªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√√—∫π—°‡√’¬π  

 —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ªï°“√»÷°…“ ÚıˆÒ 
9

ª√–°“» ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑  
 
 

Ò. À≈—°°“√ 
 เพื่อใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตาม
ศักยภาพ สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ พระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไขเพิม่เตมิทกุฉบบั พระราชบญัญตักิารศกึษาภาคบงัคบั 
พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙
เรื่อง ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ป โดยไมเก็บคาใชจาย คำสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกำหนด 
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอำนาจ 
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐  
 อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แหงพระราชบญัญตัิ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 
กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการ สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จงึกำหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการรบันกัเรยีน สงักดัสำนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ไวดังนี้ 

❖ ❖ ❖ 
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Ú. π‚¬∫“¬ 
 ๒.๑ สงเสริมใหทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปรงใส ตรวจสอบได 
เปนธรรม และเสมอภาค 
 ๒.๒ สนบัสนนุใหเดก็กอนประถมศกึษาไดเขารบัการศกึษาตามความเหมาะสม 
 ๒.๓ ประกันโอกาสเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขารับการศึกษา
ภาคบังคับครบทุกคน 
 ๒.๔ สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กพิการและผูดอยโอกาสไดรับการศึกษา 
อยางทั่วถึง และไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๕ สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ไดรับการศึกษาที่เหมาะสม
และไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๖ สงเสริมใหเด็กไดรับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตาม
ศักยภาพ 
 ๒.๗ สงเสริมใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสนับสนุนการดำเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน  
เพื่อจัดสรรโอกาสทางการศึกษาไดครบทุกคน ดังนี้  
  ๒.๗.๑ สนับสนุนใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสรางภาคีเครือขายการรับนักเรียน และ
ประสานการรับนักเรียนระหวางหนวยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทกุสงักดั และสนบัสนนุใหสถานศกึษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรอืองคกรอืน่ 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางกวางขวาง ทั้งนี้ ในการกำหนดแผนการรับนักเรียน
ของรฐัใหคำนงึถงึผลกระทบตอสถานศกึษาเอกชนหรอืสถานศกึษาของหนวยงานอืน่ดวย 
  ๒.๗.๒ ส ง เสริม ใหสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา  
และสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาดำเนนิการรบันกัเรยีนภายในจงัหวดัรวมกนั
และดูแลการรับนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงค
ใหเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน  
  ๒.๗.๓ สนับสนุนใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจงเด็ก 
เยาวชน และผูปกครองที่นักเรียนจะเขาเรียนในระดับประถมศึกษา และสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแจงเด็ก เยาวชน และผูปกครอง ที่นักเรียนจะเขาเรียน 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนทราบลวงหนาเกี่ยวกับสถานที่เรียน 
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  ๒.๗.๔ ส ง เสริม ใหสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ติดตามและดูแลใหจำนวนนักเรียน 
ตอหองมีความเหมาะสม ไมเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน 
เปนสำคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  ๒.๗.๕ สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธการรับนักเรียนอยางหลากหลาย 
และเชิญชวนเด็ก ผูปกครอง สื่อมวลชน และผูเกี่ยวของ เยี่ยมชมโรงเรียนกอนการรับ
นักเรียน เพื่อประชาสัมพันธจุดเดนของแตละโรงเรียน 
  ๒.๗.๖ สนบัสนนุใหโรงเรยีนมกีารระดมทรพัยากร แตไมใหรบัเงนิบรจิาค
โดยมีเงื่อนไขผูกพันกับการเขาเรียน  
  ๒.๗.๗ ในกรณีที่มีปญหาตอการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกีย่วกบัการรบันกัเรยีน สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปการศกึษา 
๒๕๖๑ ใหโรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา  
  

Û. «‘∏’°“√ 
 คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
คณะกรรมการรบันกัเรยีนของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา กำหนดแนวปฏบิตัิ
การรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา และดำเนินการใหโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ในแตละระดับ ดังนี้ 
 ๓.๑ ชั้นกอนประถมศึกษา  
  ๓.๑.๑ ใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจัดหาที่ เรียนให เด็ก  
ชั้นกอนประถมศึกษาไดเขาเรียนตามความเหมาะสม 
  ๓.๑.๒ ใหรบัเดก็ชัน้กอนประถมศกึษาอาย ุ๓ - ๕ ป ทีอ่ยูในเขตพืน้ทีบ่รกิาร
ของโรงเรยีนเขาเรยีนโดยไมมกีารสอบวดัความสามารถทางวชิาการ ถายงัไมเตม็ใหรบัเดก็
นอกเขตพื้นที่บริการได กรณีที่มีผูสมัครเกินจำนวนที่รับได ใหใชวิธีการจับฉลาก  
ในการกำหนดแผนการรับเด็กกอนประถมศึกษา อายุ ๓ ป ใหคำนึงถึงผลกระทบตอ
สถานศึกษา หรือศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนสังกัดอื่น 
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  ๓.๑.๓ สนับสนุนใหสถานศึกษาเอกชน ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ 
ในศาสนสถาน องคกรปกครองสวนทองถิน่ ชมุชน และศนูยพฒันาเดก็ตาง ๆ รบัเดก็อายุ
ไมต่ำกวา ๓ ป เขาเรียน 
  ๓.๑.๔ สงเสรมิใหเดก็ชัน้กอนประถมศกึษาไดรบัการพฒันาดานรางกาย 
จติใจ วนิยั อารมณ สงัคม และสตปิญญาใหสมกบัวยั เพือ่ใหมคีวามพรอมในการศกึษาตอ
ระดับชั้นประถมศึกษาอยางทั่วถึง   
 ๓.๒ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 
  ๓.๒.๑ ใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจัดหาที่ เรียนให เด็ก 
ที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ครบทุกคน  
ตามความเหมาะสม 
  ๓.๒.๒ ใหรับเด็กที่มีอายุยางเขาปที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นกอน 
ประถมศกึษา ทีอ่ยูในเขตพืน้ทีบ่รกิารของโรงเรยีนเขาเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่๑ ทกุคน 
โดยไมมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถายังไมเต็มใหรับเด็กนอกเขตพื้นที่
บริการได กรณีที่มีผูสมัครเกินจำนวนที่รับได ใหใชวิธีการจับฉลาก และประสานกับ
โรงเรียนใกลเคียง เพื่อจัดหาที่เรียนใหเด็กไดเขาเรียนทุกคน 
 ๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
  ๓.๓.๑ ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำรวจรายชื่อนักเรียนที่อยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
ภายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และจำนวนนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ ๑ ทีโ่รงเรยีนทกุสงักดั
ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจะประกาศรบัในปการศกึษา ๒๕๖๑ เพือ่นำเสนอตอคณะกรรมการ
รับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการ 
รบันกัเรยีนของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา พจิารณาจดัหาทีเ่รยีนทีเ่หมาะสม
ใหกบันกัเรยีนทกุคนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา โดยคำนงึถงึหลกัการใหนกัเรยีนไดเรยีนใกลบาน 
  ๓.๓.๒ ใหโรงเรียนที่ไดรับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทาง 
การศกึษาของนกัเรยีนเปดโอกาสใหนกัเรยีนและผูปกครองเยีย่มชมโรงเรยีน เพือ่ประกอบ
การตัดสินใจและรับนักเรียนทุกคนที่ไดรับการจัดสรรโอกาส 
  ๓.๓.๓ ใหโรงเรียนกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สัดสวนจำนวน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่จะเปดโอกาสใหมีการจับฉลาก และสัดสวนจำนวน
นกัเรยีนทีจ่ะรบัจากการคดัเลอืก ทัง้นี ้ จะตองเสนอสดัสวนและวธิกีารตอคณะกรรมการ 
รบันกัเรยีนของโรงเรยีน โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการรบันกัเรยีนของสำนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา   
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  ๓.๓.๔ โรงเรียนทั่วไป ใหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัคร 
เขาเรยีนทกุคน ถายงัไมเตม็ใหรบัเดก็นอกเขตพืน้ทีบ่รกิารได กรณทีีม่ผีูสมคัรเกนิจำนวน
ที่รับได ใหใชวิธีการจับฉลาก  
   ในกรณทีีค่ณะกรรมการรบันกัเรยีนของโรงเรยีน เหน็ชอบใหมกีาร
สอบคดัเลอืกนกัเรยีน เพือ่ยกระดบัคณุภาพการจดัการศกึษาใหเสนอรอยละของการคดัเลอืก 
และกำหนดเกณฑพจิารณาคดัเลอืกผูสมคัรจาก (๑) คะแนนสอบทีใ่ชขอสอบของโรงเรยีน
รอยละ ๗๐ (๒) คะแนน O - NET รอยละ ๓๐ โดยคำนวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบ 
ทีใ่ชขอสอบของโรงเรยีน ๕ วชิาหลกั คดิคะแนนเปนรอยละ ๗๐ (๒) คะแนน O - NET  
๔ กลุมสาระการเรยีนรู คดิคะแนนเปนรอยละ ๓๐ เพือ่ใหสอดคลองกบัประกาศกระทรวง
ศกึษาธกิาร ลงวนัที ่๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรือ่ง สดัสวนการใชผลการทดสอบทางการศกึษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน เปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนที่จบ 
การศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ และผานความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ 
คณะกรรมการรบันกัเรยีนของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
  ๓.๓.๕ โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง มีจำนวนผูสมัครเกินกวาจำนวน
นักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับไดจำนวนมาก จะตองเสนอสัดสวนและวิธีการตอ 
คณะกรรมการรบันกัเรยีนของโรงเรยีน โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียน 
ที่มีอัตราการแขงขันสูงใหกำหนดสัดสวนการรับนักเรียน ดังนี้  
   ๑) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  
     ใหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไมนอยกวารอยละ ๔๐  
โดยวิธีการจับฉลาก ในกรณี มีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไมถึงรอยละ ๔๐  
ใหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเขาเรียนทุกคน และนำสัดสวนที่เหลือไปรับนักเรียน
ทั่วไปในขอ ๒) จนครบจำนวนที่ประกาศรับ  
    ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นชอบ
ใหมีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด 
การศกึษาใหเสนอรอยละของการคดัเลอืก และกำหนดเกณฑพจิารณาคดัเลอืกผูสมคัรจาก 
(๑) คะแนนสอบทีใ่ชขอสอบของโรงเรยีนรอยละ ๗๐ (๒) คะแนน O - NET รอยละ ๓๐ 
โดยคำนวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก  
คิดคะแนนเปนรอยละ ๗๐ (๒) คะแนน O - NET ๔ กลุมสาระการเรียนรู คิดคะแนน
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เปนรอยละ ๓๐ เพือ่ใหสอดคลองกบัประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร ลงวนัที ่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่อง สัดสวนการใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เปนองค
ประกอบหนึง่ในการตดัสนิผลการเรยีนของผูเรยีนทีจ่บการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และผานความเหน็ชอบของคณะกรรมการรบันกัเรยีน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียน 
ของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา ทัง้นี ้จะตองมโีรงเรยีนคูพฒันา โรงเรยีนคูสหกจิ
โรงเรียนเครือขาย โรงเรียนดีประจำตำบล และโรงเรียนดีประจำอำเภอ รองรับนักเรียน
ที่สอบคัดเลือกไมไดอยางเพียงพอภายในเขตพื้นที่การศึกษา  
   ๒) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)  
     ใหรับนักเรียนทั่วไปไมเกินรอยละ ๖๐ โดยกำหนดเกณฑ
พิจารณาคัดเลือกผูสมัครจาก  
    (๑) คะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียน รอยละ ๗๐  
    (๒) คะแนน O - NET รอยละ ๓๐  
    โดยคำนวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใชขอสอบ
ของโรงเรยีน ๕ วชิาหลกั คดิคะแนนเปนรอยละ ๗๐ (๒) คะแนน O - NET ๔ กลุมสาระ
การเรยีนรู คดิคะแนนเปนรอยละ ๓๐ เพือ่ใหสอดคลองกบัประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 
ลงวนัที ่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรือ่ง สดัสวนการใชผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ
ขั้นพื้นฐาน เปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 
   ๓) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
    การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เชน ดนตรี กีฬา 
ศลิปะ เปนตน ใหโรงเรยีนกำหนดหลกัเกณฑการพจิารณาความสามารถพเิศษใหชดัเจน
ไมเกินรอยละ ๕ ของแผนการรับนักเรียน โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
รับนักเรียนของโรงเรียน โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรวมกับนักเรียน 
ที่มีเงื่อนไขพิเศษ ไมเกินรอยละ ๒๐ ของแผนการรับนักเรียน  
   ๔) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
    ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นวา
โรงเรียนมีความจำเปนจะตองรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเขาเรียนใหใชหลักเกณฑ 
ดังนี้  
    ๔.๑) นักเรียนที่ไดคะแนนสอบเทากันในลำดับสุดทาย 
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    ๔.๒) นักเรียนที่อยูในความอนุเคราะหของผูบริจาคที่ดิน
เพื่อจัดตั้งโรงเรียน 
    ๔.๓) นักเรียนที่เปนผูยากไรและดอยโอกาส 
    ๔.๔) นักเรียนที่เปนบุตรผูเสียสละเพื่อชาติหรือผูประสบ
ภัยพิบัติที่ตองไดรับการสงเคราะหดูแลเปนพิเศษ 
    ๔.๕) นักเรียนโควตาตามขอตกลงของโรงเรียนคูสหกิจ 
หรือโรงเรียนคูพัฒนา หรือโรงเรียนเครือขาย 
    ๔.๖) นักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของ
โรงเรียน 
    ๔.๗) นักเรียนที่อยูในอุปการะของผูทำคุณประโยชนใหกับ
โรงเรียนอยางตอเนื่อง   
     ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
กำหนดหลักเกณฑ และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รวมกับนักเรียนที่มี 
ความสามารถพเิศษไมเกนิรอยละ ๒๐ ของแผนการรบันกัเรยีน โดยประกาศหลกัเกณฑ
กอนการพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไดรับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ 
ใหสาธารณชนทราบ  
   ๕) การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง 
ใหรับรอบเดียว ตามแผนการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อยกระดับคุณภาพ 
ผูเรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียนใหใกลเคียงกัน  
  ๓.๓.๖ กรณมีกีารสอบคดัเลอืกนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ ๑ ใหโรงเรยีน
ดำเนินการ ดังนี้ 
   ๑) โรงเรียนตองออกขอสอบใหอยูในกรอบเนื้อหาของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเนื้อหาไมเกินชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ใน ๕ วิชาหลัก คือ 
คณติศาสตร วทิยาศาสตร ภาษาไทย สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม และภาษาองักฤษ  
ใหประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนรวมใน ๕ วิชาหลัก โดยรวมกับ
คะแนน O - NET และประกาศบัญชีสำรองดวย 
   ๒) โรงเรียนตองควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือก 
ใหเปนไปดวย ความโปรงใส ถกูตอง และยตุธิรรม ทัง้นี ้ ใหสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำกับและดูแลโรงเรียน 
เพื่อตรวจสอบวาผลการดำเนินงานเปนไปดวยความถูกตองและยุติธรรม  
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  ๓.๓.๗ ในการดำเนนิงานตามแนวทางขางตน ใหดำเนนิการตามขัน้ตอน ดงันี ้
   ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแจงชื่อโรงเรียนที่ ไดจัดที่ เรียนใหกับนักเรียน 
ที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ใหผูปกครองทราบ 
   ๒) นกัเรยีนสามารถสมคัรเรยีนในโรงเรยีนทีไ่ดรบัการจดัสรรโอกาส
หรือโรงเรียนอื่นโดยทั้งสองกรณีตองผานวิธีการจับฉลาก หรือการคัดเลือกตามวิธีการ 
ที่โรงเรียนกำหนด 
   ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อำนวยความสะดวกดานขอมูลและประชาสัมพันธ 
การรับนักเรียน ทั้งนี้ใหเปนไปตามความพรอมและความเหมาะสมในแตละพื้นที่ 
   ๔) นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือกหรือการจับฉลาก 
สามารถยื่นความจำนงขอใหจัดสรรที่เรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ 
 ๓.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
  ๓.๔.๑ โรงเรียนที่เปดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
   ในการกำหนดแผนการรับนักเรียน โรงเรียนตองกำหนดแผน 
การรับนักเรียนใหสามารถรับนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจากนักเรียนที่จบ 
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่ ๓ จากโรงเรยีนเดมิตามเกณฑทีก่ำหนด คดิเปนไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
ของแผนการรับนักเรียน และรับนักเรียนทั่วไปอีกไมเกินรอยละ ๒๐ ของแผนการรับ
นักเรียน 
   ๑) การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม 
    ใหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่มีศักยภาพ
เหมาะสมไมนอยกวารอยละ ๘๐ โดยโรงเรียนกำหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
และชัน้มธัยมศกึษาปที ่๓ ภาคเรยีนทีห่นึง่) ไมตำ่กวา ๒.๐๐ โดยเรยีงลำดบัคะแนนเฉลีย่ 
และผานความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
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   ๒)  การรับนักเรียนทั่วไป  
    ใหรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเขาเรียนดวย แตตอง 
ไมเกินรอยละ ๒๐ ของแผนการรับนักเรียน  
    ในกรณีที่รับนักเรียนตามขอ ๑) และ ขอ ๒) แลว ยังรับ
นักเรียนไดไมครบตามแผนการรับนักเรียน ใหนำสัดสวนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไป 
จนครบจำนวนที่ประกาศรับ  
   ๓) กรณรีบันกัเรยีนทัว่ไปจากโรงเรยีนอืน่เขาเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปที ่ ๔ ใหกำหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกผูสมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใชขอสอบ 
ของโรงเรยีน รอยละ ๗๐ (๒) คะแนน O - NET รอยละ ๓๐ โดยคำนวณคะแนนรวมจาก  
(๑) คะแนนสอบทีใ่ชขอสอบของโรงเรยีน คดิคะแนนเปนรอยละ ๗๐ (๒) คะแนน O - NET 
๔ กลุมสาระการเรยีนรู คดิคะแนนเปน รอยละ ๓๐ 
   ๔) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
    การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเชน ดนตรี กีฬา 
ศลิปะ เปนตน ใหโรงเรยีนกำหนดหลกัเกณฑการพจิารณาความสามารถพเิศษใหชดัเจน
ไมเกินรอยละ ๕ ของแผนการรับนักเรียน โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
รับนักเรียนของโรงเรียน โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรวมกับนักเรียน 
ที่มีเงื่อนไขพิเศษ ไมเกินรอยละ ๒๐ ของแผนการรับนักเรียน 
   ๕) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
    ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นวา
โรงเรียนมีความจำเปนจะตองรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเขาเรียนใหใชหลักเกณฑ 
ดังนี้  
    ๕.๑) นักเรียนที่ไดคะแนนสอบเทากันในลำดับสุดทาย 
    ๕.๒) นักเรียนที่อยูในความอนุเคราะหของผูบริจาคที่ดิน
เพื่อจัดตั้งโรงเรียน 
    ๕.๓) นักเรียนที่เปนผูยากไรและดอยโอกาส 
    ๕.๔) นักเรียนที่เปนบุตรผูเสียสละเพื่อชาติหรือผูประสบ
ภัยพิบัติที่ตองไดรับการสงเคราะหดูแลเปนพิเศษ 
    ๕.๕) นักเรียนโควตาตามขอตกลงของโรงเรียนคูสหกิจ 
หรือโรงเรียนคูพัฒนา หรือโรงเรียนเครือขาย 
    ๕.๖) นักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของ
โรงเรียน 
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    ๕.๗) นักเรียนที่อยูในอุปการะของผูทำคุณประโยชนใหกับ
โรงเรียนอยางตอเนื่อง   
     ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
กำหนดหลักเกณฑและวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รวมกับนักเรียนที่มี 
ความสามารถพเิศษไมเกนิรอยละ ๒๐ ของแผนการรบันกัเรยีน โดยประกาศหลกัเกณฑ
กอนการพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไดรับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ 
ใหสาธารณชนทราบ  
   ๖) ใหคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศกึษาประถมศกึษาและคณะกรรมการรบันกัเรยีนของสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา จดัหาทีเ่รยีนใหเดก็ทีป่ระสงคจะเขาเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ไดเขาเรียน 
ตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยวางแผนการรับนักเรียนรวมกัน
กับโรงเรียนทุกสังกัด ทั้งนี้ ในการสมัครเรียนใหนักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค 
จะเขาเรยีนเปนการสำรองไวดวย เพือ่เปนขอมลูประกอบการจดัสรรโอกาสทางการศกึษา  
  ๓.๔.๒ โรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   ใหรบันกัเรยีนเขาเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๔ จาก  
   (๑) นกัเรยีนทัว่ไปไมนอยกวารอยละ ๘๐ โดยใหกำหนดเกณฑ
พิจารณาคัดเลือกผูสมัครจาก  
    (๑.๑) คะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียน ไมนอยกวา
รอยละ ๗๐  
    (๑.๒) คะแนน O - NET ไมเกินรอยละ ๓๐  
    โดยคำนวณคะแนนรวมจาก (๑.๑) คะแนนสอบที่ใชขอสอบ
ของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเปนรอยละ ๗๐ (๑.๒) คะแนน O - NET ๔ กลุม
สาระการเรียนรู คิดคะแนนเปนรอยละ ๓๐ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง สัดสวนการใชผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน
ของผูเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   (๒) นักเรียนโควตาไมเกินรอยละ ๒๐ 
    ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเห็นชอบให
โรงเรียนรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ใหรับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยู
ในรอยละของการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ ตองไมเกินรอยละ ๕ หากโรงเรียนมีความจำเปน
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จะตองรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษในการรับเขาเรียน ใหดำเนินการเชนเดียวกับขอ 
๓.๔.๑ ๕) ซึ่งโรงเรียนที่เปดสอน เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต จังหวัด
นครศรีธรรมราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
จังหวัดลพบุรี โรงเรียนนานประชาอุทิศ จังหวัดนาน โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัด
อุดรธานี และโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย จังหวัดรอยเอ็ด ทั้งนี้ ในการสมัครเรียน 
ใหนักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงคจะเขาเรียนเปนการสำรองไวดวย เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา 
 ๓.๕ โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม (จัดเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กทั่วไป)  
  ใหรับเด็กพิการเรียนรวม ทั้งระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา ตามความพรอมของโรงเรียน หากโรงเรยีนไมสามารถจดัการศกึษาได 
ใหประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนยการศึกษาพิเศษ หนวยงานที่จัดการศึกษา
สำหรับเด็กพิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อจัดหาที่เรียนใหเหมาะสมตอไป ใหสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศรายชื่อ
โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมใหสาธารณชนทราบ 
 ๓.๖ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ  
  ๓.๖.๑ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ  
   ใหรับเด็กพิการทุกคนที่ไมสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได 
ตามประเภทความพกิาร และความสามารถของแตละโรงเรยีน ทัง้นี ้ ใหสำนกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แสวงหาและ 
เขาถึงเด็กพิการที่ตกหลนที่ยังไมไดรับการศึกษา ใหไดรับการศึกษาครบทุกคน 
  ๓.๖.๒ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผูดอยโอกาส 
(กรณีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๑๙-๕๗ โรงเรียน 
พิบูลประชาสรรค โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต และโรงเรียนฟาใสวิทยา) 
   ใหรบัผูดอยโอกาสทีอ่ยูในสภาวะยากลำบาก ไมสามารถเขาเรยีน
ในโรงเรยีนปกตไิด และจำเปนตองไดรบัการชวยเหลอืเปนพเิศษ ไดเขาเรยีนอยางเสมอภาค 
เปนธรรม ทัว่ถงึ ทัง้ระดบักอนประถมศกึษา ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา ตามสภาพ 
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เหตุผลและความจำเปนรายบุคคล โดยไมใชผลการเรียนหรือการทดสอบเปนเกณฑ 
ในการตัดสิน ทั้งนี้ ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัด แสวงหาและ
เขาถึงเด็กดอยโอกาสที่ตกหลนที่ยังไมไดรับการศึกษาใหไดรับการศึกษาครบทุกคน 
  ๓.๖.๓ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาดวยวัตถุประสงคพิเศษ 
   ๑) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงคพิเศษ 
    ๑.๑) โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ 
จงัหวดันครปฐม โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม (พระตำหนกัสวนกหุลาบมธัยม) 
และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  
ทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ ๕๐ ป จงัหวดัสกลนคร (จำนวน ๑๐ โรง) โรงเรยีนบรมราชนินีาถ
ราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง โรงเรียน 
สิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 
(จำนวน ๑๒ โรง) และโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี 
ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงคพิเศษ ใหรับนักเรียนตามวัตถุประสงคของการ 
จัดตั้งโรงเรียน โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใชแบบทดสอบ 
วัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
    ๑.๒) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (จำนวน ๑๒ โรง)  
ซึง่เปนโรงเรยีนทีม่วีตัถปุระสงคพเิศษ ใหรบันกัเรยีนตามประกาศสำนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย ใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ และ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยรับนักเรียนหองละ ๒๔ คน 
   ๒)  โรงเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษ 
    ๒.๑) หองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยกำกับดูแล 
ของมหาวิทยาลัย 
     ใหรับนักเรียนตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกำกับดูแล
ของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒” ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำป 
การศึกษา ๒๕๖๑  
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    ๒.๒) หอง เรี ยนพิ เศษโครงการพัฒนาประเทศไทย 
เปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  
     ใหโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ที่มีรายชื่อตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับนักเรียนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ๒.๓) หองเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดลอม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     ใหโรงเรียนในโครงการรับนักเรียนตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โครงการเสรมิสรางศกัยภาพดานวทิยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลย ี และสิง่แวดลอม 
ปการศึกษา ๒๕๖๑  
    ๒.๔)  หองเรียนพิเศษอื่น ๆ 
     ใหรับนักเรียนตามวัตถุประสงคของการจัดหองเรียน
พิเศษ ที่สงเสริมความสามารถทางวิชาการและดานอื่น ๆ โดยกำหนดใหรับนักเรียน
หองเรียนพิเศษ : หองปกติ ไมเกินสัดสวน ๒๐ : ๘๐ (รวมหองเรียนพิเศษทุกประเภท
ในแตละชั้น) หากโรงเรียนที่เปดหองเรียนพิเศษอยูแลว มีความประสงคที่จะเพิ่ม
หองเรียนพิเศษ สามารถเปดรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ : หองปกติ ไดไมเกินสัดสวน
๔๐ : ๖๐ ตามแนวทางการเปดหองเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙
ทั้งนี้ โรงเรียนที่เปดหองเรียนพิเศษจะตองจัดบริการการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานทีส่ำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานกำหนด และจดับรกิารการศกึษา
หองเรียนปกติอยางมีคุณภาพดวยเชนกัน รวมทั้งจะตองมีโรงเรียนรองรับนักเรียน
หองเรียนปกติในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่จะเปดหองเรียนพิเศษไดอยางเพียงพอ 
หองเรยีนพเิศษอืน่ ๆ ไดแก หองเรยีนทีจ่ดัการเรยีนการสอน โดยใชภาษาองักฤษเปนสือ่ 
หองเรยีนทีจ่ดัการเรยีนการสอนสงเสรมิความสามารถทางดานวทิยาศาสตร คณติศาสตร 
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร - กีฬา หองเรียนพิเศษศิลปภาษา - กีฬา หองเรียนพิเศษ
ดนตรี หองเรียนพิเศษอาชีพ เปนตน และใหโรงเรียนในโครงการสงเสริมความสามารถ
ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนในโครงการพัฒนา
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และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท. และ
พสวท. สมทบ) รับนักเรียนตามโครงการ โดยใหนับจำนวนนักเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษ
รวมอยูในแผนชั้นเรียนของโรงเรียน และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบ 
และใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ทั้งนี้ การเปดหองเรียน
พิเศษ ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจาณาการขอเปดหองเรียนพิเศษ 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกเวนหองเรียนพิเศษ English Program ตองไดรับ
การอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และหองเรียนพิเศษ Mini English 
Program ตองไดรับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
Ù. °“√„™â§–·ππ O - NET   
 ๔.๑ นักเรียนตองนำผลคะแนน O - NET ปการศึกษา ๒๕๖๐ ไปยื่นให
โรงเรียนที่มีความประสงคจะสมัครเขาเรียน  
 ๔.๒ ในกรณทีีน่กัเรยีนไมมผีลคะแนน O - NET ปการศกึษา ๒๕๖๐ ใหอนโุลมใช
ในปการศึกษาที่นักเรียนมีอยู 
 ๔.๓ ในกรณทีีน่กัเรยีนไมมผีลคะแนน O - NET ปการศกึษา ๒๕๖๐ หรอืปอืน่ ๆ 
ใหถือวาคะแนน O - NET เปนศูนย 
 
ı. ®”π«π°“√√—∫π—°‡√’¬πµàÕÀâÕß  
 ๕.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาสำหรับ 
ผูดอยโอกาส 
  ๕.๑.๑ ใหโรงเรียนรับนักเรียนชั้นกอนประถมศึกษาหองละ ๓๐ คน  
  ๕.๑.๒ ใหโรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ หองละ ๔๐ คน  
  ๕.๑.๓ ใหโรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๔ หองละ ๔๐ คน  
 ๕.๒ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 
  ใหโรงเรยีนรบันกัเรยีนพกิารหองละ ๑๐ คน  
 ๕.๓ โรงเรียนที่จัดการศึกษาดวยวัตถุประสงคพิเศษ และโรงเรียนที่มี
หองเรียนพิเศษ 
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  ๕.๓.๑ ใหโรงเรียนที่จัดการศึกษาดวยวัตถุประสงคพิเศษ รับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาหองละ ๓๖ คน และระดับมัธยมศึกษาหองละ ๓๖ คน  
  ๕.๓.๒ ใหโรงเรียนที่รับนักเรียนหองเรียนพิเศษ EP/MEP รับนักเรียน
ระดบักอนประถมศกึษาหองละไมเกนิ ๒๕ คน ระดบัประถมศกึษาหองละไมเกนิ ๓๐ คน 
และระดับมัธยมศึกษาหองละไมเกิน ๓๐ คน  
  ๕.๓.๓ ใหหองเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลาง 
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ หองละ ๒๕ คน 
  ๕.๓.๔ ใหหองเรียนโครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
หองละ ๓๐ คน    
 ๕.๓.๕ ใหหองเรียนโครงการสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาโปรแกรม
วิทยาศาสตร - กีฬา รับนักเรียนหองละ ๔๐ คน 
  ๕.๓.๖ ใหหองเรียนพิเศษอื่น ๆ รับนักเรียน หองละ ๓๖ คน 
 
ˆ. «—π·≈–‡«≈“°“√√—∫π—°‡√’¬π 
 ๖.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้ง
ดวยวตัถปุระสงคพเิศษ โรงเรยีนทีจ่ดัหองเรยีนพเิศษ เขตพืน้ทีบ่รกิารของแตละโรงเรยีน 
และสัดสวนการรับนักเรียนของแตละโรงเรียน ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
 ๖.๒ ใหโรงเรียนดำเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่กำหนดตรงกัน 
ทั่วประเทศ ดังนี้ 
  ๖.๒.๑ ชั้นกอนประถมศึกษา  
   รับสมัคร  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑   
    เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ  
    ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงคจะสมคัรเขาเรยีน 
   จับฉลาก วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑   
    เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน 
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   ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก  
    วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
    เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
   ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
    วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
    เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
   มอบตัว  วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
    เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
  ๖.๒.๒  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  
   ประกาศชื่อโรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดสงเด็กเขาเรียนใน 
   วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
   รับสมัคร วันที่ ๗ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑   
    เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ  
    ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงคจะสมคัรเขาเรยีน 
   จับฉลาก วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑   
    เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน 
   ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก  
    วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑  
    เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
   ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
    วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
    เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
   มอบตัว  วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
    เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
  ๖.๒.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
   ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑  
   ๑) โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง 
    ๑.๑) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
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     ๑.๑.๑) สอบคดัเลอืกและใชคะแนน O - NET (ถาม)ี 
      รับสมัคร วนัที ่๒๕ - ๒๘ มนีาคม ๒๕๖๑ 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
       ไมเวนวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียน 
       มคีวามประสงคจะสมคัรเขาเรยีน 
      สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑   
       เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรยีน  
       โดยใชแบบทดสอบของโรงเรยีน 
      ประกาศผลและรายงานตัว  
       วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑   
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ณ โรงเรียน 
      มอบตัว  วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
       ณ โรงเรียน 
     ๑.๑.๒) จับฉลาก  
      รับสมัคร  วนัที ่๒๕ - ๒๘ มนีาคม ๒๕๖๑ 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
       ไมเวนวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียน 
       มคีวามประสงคจะสมคัรเขาเรยีน 
      จับฉลาก วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
       เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรยีน 
      ประกาศผลและรายงานตัว  
       วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ณ โรงเรียน 
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      มอบตัว  วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
       ณ โรงเรียน 
    ๑.๒) นกัเรยีนทัว่ไป ทีใ่ชคะแนนสอบจากขอสอบของโรงเรยีน 
     และใชคะแนน O - NET  
    รับสมัคร วันที่ ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑   
      เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ  
      ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑   
      เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน  
      โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัว  
      วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑  
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    ๑.๓) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถามี) 
    รับสมัคร วันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑  
      เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ  
      ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    คัดเลือก วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑   
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    ประกาศผลและรายงานตัว  
      วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑   
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
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    มอบตัว  วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    ๑.๔) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ หรืออื่น ๆ (ถามี)  
    รับสมัคร  วันที่ ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  
      เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ  
      ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัว  
      วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑   
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑  
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
   ๒) โรงเรียนทั่วไป 
    ๒.๑) สอบคัดเลือกและใชคะแนน O - NET (ถามี) 
    รับสมัคร วันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑   
      เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ  
      ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน  
      โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัว  
      วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
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    ๒.๒) จับฉลาก  
    รับสมัคร  วันที่ ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑   
      เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ  
      ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    จับฉลาก วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑   
      เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัว  
      วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
   ๓) นักเรียนที่มีความประสงคจะใหสำนักงานเขตพื้นที่ 
    การศึกษาประถมศึกษา จัดหาที่เรียนให 
    รับสมัคร วันที่ ๙ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวนัหยดุราชการ  
      ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ประกาศผล วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
      ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    รายงานตัว วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
    ประกาศการจดัหาทีเ่รยีนใหนกัเรยีนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทกุคน 
     อีกครั้งใน วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
      ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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  ๖.๒.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
   ๑) โรงเรียนที่ เปดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๑.๑) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม 
     การรบัสมคัรและประกาศผลใหเปนไปตามกำหนดการ 
     ของโรงเรียน 
       รายงานตัว  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
         เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
       มอบตัว  วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    ๑.๒) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น 
     และโรงเรียนเดิม ที่ใชการสอบคัดเลือกและใช 
     คะแนน O-NET  
       รับสมัคร วันที่ ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
         เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
         ไมเวนวันหยุดราชการ 
         ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค 
         จะสมัครเขาเรียน 
       สอบคัดเลือก  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
         เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน  
         โดยใชแบบทดสอบวดัความสามารถ 
         ทางวิชาการของโรงเรียน 
       ประกาศผลและรายงานตัว  
         วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
         เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
       มอบตัว  วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
         เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
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    ๑.๓) นักเรียนความสามารถพิเศษ (ถามี) 
    รับสมัคร  วันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑  
      เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ 
      ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    คัดเลือก วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    ประกาศผลและรายงานตัว  
      วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    ๑.๔) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ หรืออื่น ๆ (ถามี) 
    รับสมัคร  วันที่ ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  
      เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ  
      ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว  
      วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑   
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
   ๒) โรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๒.๑) นักเรียนที่สอบคัดเลือกและคะแนน O - NET 
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    รับสมัคร  วันที่ ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  
      เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ 
      ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    สอบคัดเลือก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑  
      เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยใช 
      แบบทดสอบวัดความสามารถ 
      ทางวิชาการของโรงเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัว  
      วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑   
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    ๒.๒) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถามี) 
    รับสมัคร  วันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑   
      เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ 
      ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    คัดเลือก วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑   
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
     ประกาศผลและรายงานตัว  
      วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
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    ๒.๓)  นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ (ถามี) 
    รับสมัคร  วันที่ ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑   
      เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ  
      ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัว  
      วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
  ๖.๒.๕  โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
   ๑) โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 
    รับสมัคร  วันที่ ๒๐ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑   
      เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวนัหยดุราชการ 
      ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    ประกาศผล วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑    
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
    รายงานตัว  ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
      (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
    มอบตัว  ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
      (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
   ๒) โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผูดอยโอกาส 
    รับสมัคร  วันที่ ๒๑ - ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวนัหยดุราชการ 
      ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
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    คัดเลือก วันที่ ๒-๖ มีนาคม ๒๕๖๑   
      เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
    ประกาศผล วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
    รายงานตัว ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
      (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
    มอบตัว  ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
      (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
   ๓) โรงเรียนที่จัดการศึกษาดวยวัตถุประสงคพิเศษ 
    ๓.๑) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงคพิเศษ 
    รับสมัคร วนัที ่๒๔ - ๒๘ กมุภาพนัธ ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ ณ โรงเรียน 
      ที่นักเรียนมีความประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    สอบคัดเลือก  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ และ 
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
      วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑  
      เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน 
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
      วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    ประกาศผล  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ และ 
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
       วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
       ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
       วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
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    รายงานตัว  ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
      (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ 
      (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    ๓.๒) โรงเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษ (หองเรียนพิเศษ ระดับ 
     มธัยมศกึษาตอนปลาย ตามโครงการเสรมิสรางศกัยภาพ 
     ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ 
     สิง่แวดลอม หองเรยีนพเิศษ และชัน้เรยีนพเิศษอืน่ ๆ) 
     รบัสมคัรกอนประถมศกึษา และชัน้ประถมศกึษาปที ่๑ 
    รับสมัคร ชั้นกอนประถมศึกษา และ 
      ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  
      วนัที ่๑๔ - ๑๘ กมุภาพนัธ ๒๕๖๑ 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ ณ โรงเรียน 
      ที่นักเรียนมีความประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ 
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
      วนัที ่๒๔ - ๒๘ กมุภาพนัธ ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ ณ โรงเรียน 
      ที่นักเรียนมีความประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    สอบคัดเลือก  ชั้นกอนประถมศึกษา และ 
      ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  
      วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน 
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      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
      วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
       ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
       วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    ประกาศผล  ชั้นกอนประถมศึกษา และ 
      ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  
       วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
      วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑  
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
      วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    รายงานตัว  ชั้นกอนประถมศึกษา และ 
      ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  
      ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑  
      (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ 
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
      ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
      (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  ชั้นกอนประถมศึกษา และ 
      ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  
      ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑   
      (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
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      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ 
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
      ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑  
      (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
 ๖.๓ ชวงเวลาการรบันกัเรยีน ใหนบัวนัเริม่ตน คอื วนัแรกของการรบัสมคัรนกัเรยีน 
และวันสิ้นสุด คือ วันมอบตัวนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑  
 

˜. ∫∑∫“∑¢Õß§≥–°√√¡°“√»÷°…“∏‘°“√®—ßÀ«—¥ 
 ๗.๑ แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จำนวนสิบหาคน ประกอบดวย (๑) กรรมการในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด จำนวนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ (๒) ผูอำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนหนึ่งคน เปนรองประธานกรรมการ (๓) กรรมการ 
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย 
จำนวนสามคน เปนกรรมการ (๔) ผูแทนเอกชน ทองถิ่น หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
จำนวนสีค่น เปนกรรมการ (๕) ผูแทนผูบรหิารสถานศกึษา จำนวนหาคน เปนกรรมการ  
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด จำนวนหนึ่งคน เปนกรรมการและเลขานุการ โดยวิธีการ 
ไดมาของกรรมการในขอ (๔) และ (๕) ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
ตามความเหมาะสม และกำหนดแนวทางการดำเนนิงานและการรายงานผลการรบันกัเรยีน
ใหคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
และคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดำเนินการ  
 ๗.๒ ดูแลการรับนักเรียนภายในจังหวัดใหเปนไปดวยความเรียบรอย รวมทั้ง
กำหนดแนวทางรณรงคใหเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนการศึกษา
ภาคบังคับครบทุกคน  
 ๗.๓ แกปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ภายในจังหวัด 
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¯. ∫∑∫“∑¢Õß§≥–°√√¡°“√√—∫π—°‡√’¬π¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë 
 °“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“·≈–§≥–°√√¡°“√√—∫π—°‡√’¬π¢Õß ”π—°ß“π 
 ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“ 
 ๘.๑  ใหความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ของสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 ๘.๒ ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและรวมกับเขตพื้นที่ 
การศึกษาอื่นภายในจังหวัดใหเปนไปดวยความเรียบรอย รวมทั้งกำหนดแนวทาง
รณรงคใหเดก็ทีอ่ยูในเกณฑการศกึษาภาคบงัคบัไดเขาเรยีนการศกึษาภาคบงัคบัครบทกุคน 
และจัดหาที่เรียนใหเด็กที่จะประสงคเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ไดเขาเรียน 
ตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 
 ๘.๓ กำหนดมาตรการปองกนั ปองปราม ทีจ่ะไมใหเกดิเดก็ฝากและการรบัเงนิ
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเขาเรียน รวมทั้ง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
ที่ตองมีเหตุผลอธิบายตอสาธารณชนได 
 ๘.๔ ใหความเหน็ชอบแผนการรบันกัเรยีน สดัสวนการรบันกัเรยีน และวธิกีาร
คัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา 
 ๘.๕ รายงานผลการดำเนินงานใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบภายใน ๑๕ วัน หลังจาก 
วันสิ้นสุดการรับนักเรียน 
 ๘.๖ แกปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ภายในเขตพื้นที่ 
การศึกษา 
 

˘. ∫∑∫“∑¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“·≈– ”π—°ß“π 
 ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“ 
 ๙.๑  ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภายใน ๔๕ วัน นับจากวันประกาศ
นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการรบันกัเรยีน สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
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แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ แผนการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คำสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
ที ่๑๙/๒๕๖๐ เรือ่ง การปฏริปูการศกึษาในภมูภิาคของกระทรวงศกึษาธกิาร กฎ กระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรือ่ง กระจายอำนาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และนโยบายสำนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูลงนาม 
ในประกาศ ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 ๙.๒  ประกาศรายละเอียดการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาและจัดสรร
โอกาสเขาศึกษาตอระหวางสถานศึกษาที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ และแจงเปน
หนังสือใหผูปกครองเด็กทราบ 
 ๙.๓  ประกาศการจัดหาที่ เรียนใหนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน  
โดยกำหนดมาตรการดแูลผูปกครอง และนกัเรยีนทีส่อบคดัเลอืก และ/หรอืจบัฉลากไมได
วามีโรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษารองรับนักเรียนไดครบทุกคน  
 ๙.๔  จัดทำขอมูลสารสนเทศเด็กในเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๙.๕  ประสานโรงเรียนเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ เพื่อสำรวจจำนวนนักเรียนที่รองรับไดและวางแผนรับเด็กเขาเรียน  
 ๙.๖  ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนที่จัดตั้งดวย
วัตถุประสงคพิเศษ โรงเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแตละโรงเรียน 
และสัดสวนการรับนักเรียนของแตละโรงเรียนใหผูปกครองนักเรียนและสาธารณชน
ทราบลวงหนา 
 ๙.๗  สงเสริมและประกันโอกาสใหเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ  
ทัง้เดก็ปกต ิ เดก็พกิาร ผูดอยโอกาส และผูมคีวามสามารถพเิศษ รวมทัง้ผูใหญทีย่งัไมจบ
การศึกษาภาคบังคับ ไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึง 
 ๙.๘ ควบคุม ดูแลใหโรงเรียนรับนักเรียนตอหองไมเกินตามนโยบายที่กำหนด 
และใหโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว 
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 ๙.๙  ควบคุม ดูแล และประสานไมใหโรงเรียน องคกรอื่นใด เชน สมาคม 
ผูปกครองและคร ูสมาคมศษิยเกาของสถานศกึษา มลูนธิ ิหรอืคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน รบัเงนิบรจิาคจากผูปกครองนกัเรยีน ในชวงการรบันกัเรยีนไมวารปูแบบใด ๆ 
 ๙.๑๐  ประสานกับสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยจังหวัดและศูนยการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 
ใหจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไมสามารถเขาเรียนในโรงเรียนปกติได 
 

Ò. ∫∑∫“∑¢Õß§≥–°√√¡°“√√—∫π—°‡√’¬π¢Õß‚√ß‡√’¬π 
 ๑๐.๑  ใหความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียน 
 ๑๐.๒ ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย  
 ๑๐.๓  กำหนดมาตรการปองกัน ปองปราม ที่จะไมใหเกิดเด็กฝากและ 
การรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเขาเรียน รวมทั้ง การรับนักเรียนที่มี
เงื่อนไขพิเศษที่ตองมีเหตุผลอธิบายตอสาธารณชนได 
 ๑๐.๔  ใหความเหน็ชอบแผนการรบันกัเรยีน สดัสวนการรบันกัเรยีน และวธิกีาร
คัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน 
 ๑๐.๕ รายงานผลการดำเนินงานใหโรงเรียนทราบ ภายใน ๑๕ วัน หลังจาก
วันสิ้นสุดการรับนักเรียน 
 ๑๐.๖ แกปญหาเรือ่งการรับนกัเรยีน ปการศกึษา ๒๕๖๑ ภายในของโรงเรยีน 

 
ÒÒ. ∫∑∫“∑¢Õß‚√ß‡√’¬π 
 ๑๑.๑ แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน จากผูที่ไมไดรับ 
ผลประโยชนจากการรับนักเรียนครั้งนี้ และเปนที่ยอมรับของสาธารณชนในเรื่อง 
หลกัธรรมาภบิาลรวมเปนกรรมการ โดยขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน  
 ๑๑.๒ ประกาศการรบัสมคัรนกัเรยีนใหสอดคลองกบัเจตนารมณของรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ แผนการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราช
บัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คำสั่งหัวหนา 
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คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ และวิธีการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง กระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานไปยงัคณะกรรมการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแนวปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 ๑๑.๓ ประสานโรงเรียนเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อดำเนินการรับเด็กเขาเรียนอยางเหมาะสม  
 ๑๑.๔  สงเสริม สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษา
ทางเลือก  
 ๑๑.๕  ประสานกับสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยจังหวัด และศูนยการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
ใหจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไมสามารถเขาเรียนในโรงเรียนปกติได 
 ๑๑.๖ ประกาศผลนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนที่สอบคัดเลือก 
และคะแนน O - NET นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
(ถามี) 
 ๑๑.๗ สนับสนุนใหนักเรียนและผูปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
 ๑๑.๘ ใหโรงเรียนมีบทบาทหนาที่ที่จะตองสงเสริมใหเด็กที่อยูในเกณฑ 
การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ 
รวมทั้งผูที่ยังไมจบการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึง 
 ในกรณีที่มีปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ใหเสนอ 
คณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ 
คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจารณา 
และมีอำนาจในการตัดสินปญหาดังกลาว ยกเวนกรณีที่กำหนดใหเปนอำนาจของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาการใหเปนไปตาม
ประกาศนี้ หากมีปญหาที่ไมเปนไปตามประกาศ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพิจารณาสั่งการ  
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
  (นายบุญรักษ ยอดเพชร) 
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เปรียบเทียบสวนที่มีการปรับ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปการศึกษา ๒๕๖๐ กับ ปการศึกษา ๒๕๖๑  

ปการศึกษา ๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

กฎหมายที่เกี่ยวของในหลักการ 
- รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

กฎหมายที่เกี่ยวของในหลักการ 
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เหตุผล 
- เพื่อใหสอดคลองกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปจจุบัน 

- ไมมี แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
เหตุผล 
- เพื่อใหสอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ 
ฉบับปจจุบัน 

เพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของในหลักการ 
และบทบาทหนาที่ 
- คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
- คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
- คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
และคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ที่ ๑๑/๒๕๕๙ 

เพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของในหลักการ 
และบทบาทหนาที ่
- คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา 
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
เหตุผล 
- ตามคำสั่งของหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ และ ๑๙/๒๕๖๐ 
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ปการศึกษา ๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ขอ ๓. วิธีการ  
๓.๑ ชั้นกอนประถมศึกษา  
๓.๑.๒ ใหรับเด็กกอนประถมศึกษาอายุ ๔-๕ ป 
ที่อยูในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเขาเรียน
โดยไมมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ 
ถายังไมเต็มใหรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได 
กรณีที่มีผูสมัครเกินจำนวนที่รับได ใหใชวิธีการ
จับฉลาก 

ขอ ๓. วิธีการ  
๓.๑ ชั้นกอนประถมศึกษา  
๓.๑.๒ ใหรบัเดก็กอนประถมศกึษาอาย ุ๓ - ๕ ป 
ที่อยูในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเขาเรียน
โดยไมมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ 
ถายังไมเต็มใหรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได 
กรณีที่มีผูสมัครเกินจำนวนที่รับได ใหใชวิธีการ
จับฉลาก ในการกำหนดแผนการรับนักเรียน 
ใหคำนึงถึงผลกระทบตอสถานศึกษา หรือศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนสังกัดอื่น 
เหตุผล 
- คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๕ ป โดยไมเก็บคาใชจาย 
- แนวปฏิบัติการรับเด็กเพื่อเขารับการศึกษา
ระดบักอนประถมศกึษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(สำหรับเด็กอายุ ๓ ปบริบูรณ) สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปการศึกษา 
๒๕๖๐ 

๓.๑.๔ สงเสริมใหเด็กกอนประถมศึกษาไดรับ
การพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคม และ 
สติปญญา เพื่อใหมีความพรอมในการศึกษา 
ตอระดับประถมศึกษาอยางทั่วถึง 

๓.๑.๔ สงเสริมใหเด็กกอนประถมศึกษาไดรับ
การพัฒนาดานรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 
สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อใหมี 
ความพรอมในการศึกษาตอระดับประถมศึกษา
อยางทั่วถึง 
เหตุผล 
- สอดคลองมาตรา ๕๔ รัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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ปการศึกษา ๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓. วิธีการ  
๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
๓.๓.๔ โรงเรียนทั่วไป  

 ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบใหมีการสอบ
คัดเลือกนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ 
การจดัการศกึษาใหเสนอรอยละของการคดัเลอืก 
และกำหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกผูสมัครจาก 
(๑) คะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียน 
รอยละ ๘๐ (๒) คะแนน O - NET รอยละ ๒๐ 
โดยคำนวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบ 
ทีใ่ชขอสอบของโรงเรยีน ๕ วชิาหลกั คดิคะแนน
เปนรอยละ ๘๐ (๒) คะแนน O - NET ๕ กลุม
สาระการเรียนรูคิดคะแนนเปนรอยละ ๒๐ 

๓. วิธีการ  
๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
๓.๓.๔ โรงเรียนทั่วไป  

 ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียน เห็นชอบใหมีการสอบคัดเลือก
นักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ใหเสนอรอยละของการคัดเลือก และกำหนด
เกณฑพิจารณาคัดเลือกผูสมัครจาก (๑) 
คะแนนสอบทีใ่ชขอสอบของโรงเรยีนรอยละ ๗๐  
(๒) คะแนน O - NET รอยละ ๓๐ โดยคำนวณ
คะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใชขอสอบ
ของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเปน 
รอยละ ๗๐ (๒) คะแนน O - NET ๔ กลุมสาระ
การเรียนรู คิดคะแนนเปนรอยละ ๓๐ 
เหตุผล 
- เพื่อใหสอดคลองกับประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  
เรือ่ง สดัสวนการใชผลการทดสอบทางการศกึษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน เปนองคประกอบหนึ่ง 
ในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนที่จบ 
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๓.๓.๕ โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง  
๑) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบใหมีการสอบ
คัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยก
ระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหเสนอรอยละ
ของการคัดเลือก และกำหนดเกณฑพิจารณา
คัดเลือกผูสมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช
ขอสอบของโรงเรียนรอยละ ๘๐ (๒) คะแนน 
O-NET รอยละ ๒๐ โดยคำนวณคะแนนรวม
จาก (๑) คะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียน 
๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเปนรอยละ ๘๐ (๒) 
คะแนน O-NET ๕ กลุมสาระการเรียนรู คิด
คะแนนเปนรอยละ ๒๐ 

๓.๓.๕ โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง 
๑) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียน เห็นชอบใหมีการสอบคัดเลือก
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจดัการศกึษาใหเสนอรอยละของ
การคดัเลอืก และกำหนดเกณฑพจิารณาคดัเลอืก
ผูสมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใชขอสอบ 
ของโรงเรียนรอยละ ๗๐ (๒) คะแนน O-NET 
รอยละ ๓๐ โดยคำนวณคะแนนรวมจาก  
(๑) คะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียน ๕ 
วิชาหลัก คิดคะแนนเปนรอยละ ๗๐  
(๒) คะแนน O-NET ๔ กลุมสาระการเรียนรู 
คิดคะแนนเปนรอยละ ๓๐ 
เหตุผล 
- เพื่อใหสอดคลองกับประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  
เรือ่ง สดัสวนการใชผลการทดสอบทางการศกึษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน เปนองคประกอบหนึ่ง 
ในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนที่จบ 
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๓.๓.๕ โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง (ตอ) 
๒) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่
บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)  

ใหรับนักเรียนทั่วไปไมเกินรอยละ ๖๐  
โดยกำหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกผูสมัครจาก 
(๑) คะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียน  
รอยละ ๘๐ (๒) คะแนน O - NET รอยละ ๒๐ 
โดยคำนวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบ 
ที่ใชขอสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก  
คดิคะแนนเปนรอยละ ๘๐ (๒) คะแนน O - NET 
๕ กลุมสาระการเรียนรู คิดคะแนนเปน 
รอยละ ๒๐ 

๓.๓.๕ โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง (ตอ) 
๒) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่
บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ) 

ใหรับนักเรียนทั่วไปไมเกินรอยละ ๖๐  
โดยกำหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกผูสมัครจาก 
(๑) คะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียน  
รอยละ ๗๐ (๒) คะแนน O - NET รอยละ ๓๐ 
โดยคำนวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่
ใชขอสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนน
เปนรอยละ ๗๐ (๒) คะแนน O - NET ๔ กลุม
สาระการเรียนรู คิดคะแนนเปนรอยละ ๓๐
เหตุผล 
- เพื่อใหสอดคลองกับประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  
เรื่อง สัดสวนการใชผลการทดสอบทาง 
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เปน 
องคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน 
ของผูเรยีนทีจ่บการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ใหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เชน 

ดนตรี กีฬา ศิลปะ เปนตน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยใหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรวม
กับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ  
ตามแนวทางที่กำหนดไวในขอ ๕  

๓) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เชน 

ดนตรี กีฬา ศิลปะ เปนตนใหโรงเรียนกำหนด
หลักเกณฑการพิจารณาความสามารถพิเศษ 
ใหชัดเจนไมเกินรอยละ ๕ ของแผนการ 
รับนักเรียน โดยผานความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
เหตุผล 
- เพื่อใหมีความชัดเจน 
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๓.๓.๕ โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง (ตอ) 
๔) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นวาโรงเรียนมีความ
จำเปนจะตองรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
เขาเรียน ซึ่งอาจมีไดหลายกรณี เชน 
๔.๒) นักเรียนที่มีขอตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน 
ใหคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กำหนดหลักเกณฑและวิธีการรับ
นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ พรอมประกาศหลัก
เกณฑกอนการพิจารณาและผลหลังการ
พิจารณาใหสาธารณชนทราบ และเมื่อดำเนิน
การพิจารณากลั่นกรองแลว ใหประกาศรายชื่อ
นักเรียนที่ไดรับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ 
ทั้งนี้ การพิจารณาเพิ่มจำนวนนักเรียนตอหอง 
ใหพิจารณาตามความจำเปนตามแนวทางที่
กำหนดไวในขอ ๕ 

๓.๓.๕ โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง (ตอ) 
๔) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียน เห็นวาโรงเรียนมีความจำเปนจะตอง
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเขาเรียนใหใช 
หลักเกณฑ ดังนี้ 
(๒) นักเรียนที่ผูบริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน
ใหความอนุเคราะห ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการ 
รับนักเรียนของโรงเรียน กำหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ พรอม
ประกาศหลักเกณฑกอนการพิจารณาและผล
การพิจารณาโดย ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได
รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษให
สาธารณชนทราบ 
เหตุผล 
- เพื่อใหมีความชัดเจน 
- ใหเปนไปตามบทบาทหนาทีข่องคณะกรรมการ
รับนักเรียนของโรงเรียน 
 

๓.๓.๗ ในการดำเนินงานตามแนวทางขางตน 
ใหดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
๒) นักเรียนสามารถเลือกที่จะรายงานตัว 
เพือ่สมคัรเรยีนทีโ่รงเรยีนทีไ่ดรบัการจดัสรรโอกาส 
หรอืสมคัรเรยีนทีโ่รงเรยีนอืน่โดยวธิกีารจบัฉลาก 
หรือคัดเลือกจากวิธีการอื่น ๆ 

๓.๓.๗ ในการดำเนินงานตามแนวทางขางตน 
ใหดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
๒) นกัเรยีนสามารถสมคัรเรยีนในโรงเรยีนทีไ่ดรบั
การจัดสรรโอกาสหรือโรงเรียนอื่น โดยทั้ง 
สองกรณตีองผานวธิกีารจบัฉลาก หรอืการคดัเลอืก
ตามวิธีการที่โรงเรียนกำหนด 
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๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
พิจารณาจัดระบบใหนักเรียนสามารถยื่น 
ใบสมัครสำหรับทางเลือกทุกทางไดพรอมกันที่
โรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู หรือ
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดรับการจัดสรรโอกาส 
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามความพรอมและความ
เหมาะสมในแตละพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก
แกนักเรียนและในการสมัครเรียน ใหนักเรียน
ระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงคจะเขาเรียนเปน 
การสำรองไวดวย เพื่อเปนขอมูลประกอบ 
การจัดสรรโอกาสทางการศึกษา 
๔) นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก 
คะแนน O - NET หรือการจับฉลาก สามารถ
กลับไปเรียน ในโรงเรียนที่ไดรับการประกาศชื่อ
ในการจัดสรรโอกาสของนักเรียนตามขอ ๑) 
หรือเสนอชื่อใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอำนวยความสะดวกในการจัดหา
โรงเรียนอื่นใหตามความเหมาะสม แตไมผูกพัน
ที่จะตองจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียน 
ที่พึงประสงคเทานั้น 

๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
อำนวยความสะดวกดานขอมูลและ
ประชาสัมพันธการรับนักเรียน ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามความพรอมและความเหมาะสมใน 
แตละพื้นที่ 
๔) นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก  
หรือการจับฉลาก สามารถยื่นความจำนง 
ขอใหจัดสรรที่เรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาหรือโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
เหตุผล 
- เพื่อใหมีความชัดเจน 

๓.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
๑) การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
จากโรงเรียนเดิม 

ใหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่มี
ศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเขาเรียน  
โดยโรงเรียนและคณะกรรมการรับนักเรียนของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ
คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำหนดเกณฑ 

๓.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
๑) การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
จากโรงเรียนเดิม 

ใหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่มี
ศักยภาพเหมาะสมไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
โดยโรงเรียนกำหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน 
(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่หนึ่ง) 
ไมต่ำกวา ๒.๐๐ 
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พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพ 
เหมาะสมจากคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม  
๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
ภาคเรียนที่หนึ่ง) ไมต่ำกวา ๒.๐๐  

ในกรณีที่คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม 
ต่ำกวา ๒.๐๐ แตสูงกวา ๑.๕๐ โรงเรียน และ
คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ 
คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อาจกำหนดเกณฑ
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพ 
เหมาะสมจาก 

(๑) จัดสอบประมวลความรู หากผานเกณฑ
ใหถือวาเปนนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม 

(๒) ประเมินความสามารถพิเศษ เชน ดนตรี 
กีฬา ศิลปะ เปนตน โดยกำหนดหลักเกณฑ 
การพิจารณาความสามารถพิเศษใหชัดเจน 

โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ย และผานความ 
เห็นชอบคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
เหตุผล 
- สอดคลองนโยบายสงเสรมิการศกึษาสายอาชพี
เพื่อการมีงานทำ 

๕. จำนวนการรับนักเรียนตอหอง 
๕.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กปกติ
หรือจัดการศึกษาสำหรับผูดอยโอกาส 
๕.๑.๑ ใหโรงเรียนรับนักเรียนชั้นกอนประถม
ศึกษาหองละ ๓๐ คน หากมีความจำเปนตอง
รับเกิน ใหรับไมเกินหองละ ๔๐ คน 
๕.๑.๒ ใหโรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๑ หองละ ๔๐ คน หากมี ความจำเปน 
ตองรับเกิน ใหรับไมเกินหองละ ๕๐ คน 
๕.๑.๓ ใหโรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที ่๑ และชัน้มธัยมศกึษาปที ่๔ หองละ ๔๐ คน 
หากมีความจำเปนตองรับเกิน ใหรับไมเกิน 
หองละ ๕๐ คน 

๕. จำนวนการรับนักเรียนตอหอง 
๕.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กปกติ
หรือจัดการศึกษาสำหรับผูดอยโอกาส  
๕.๑.๑ ใหโรงเรียนรับนักเรียนชั้นกอนประถม
ศึกษาหองละ ๓๐ คน  
๕.๑.๒ ใหโรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๑ หองละ ๔๐ คน  
๕.๑.๓ ใหโรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที ่๑ และชัน้มธัยมศกึษาปที ่๔ หองละ ๔๐ คน 
เหตุผล 
- เพื่อใหมีความชัดเจน 
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ทั้งนี้ ใหคำนึงถึงนโยบายการปรับลดขนาด
โรงเรียนและขนาดหองเรียนใหเหมาะสม 

 

๕.๒ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 
ใหโรงเรยีนรบันกัเรยีนพกิาร หองละ ๑๐ คน 

หากมีความจำเปนตองรับเกิน ใหรับไมเกิน 
หองละ ๑๕ คน 

๕.๒ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 
ใหโรงเรยีนรบันกัเรยีนพกิาร หองละ ๑๐ คน 

เหตุผล 
- เพื่อใหมีความชัดเจนและเหมาะสม 

๕.๓ โรงเรียนที่จัดการศึกษาดวยวัตถุประสงค
พิเศษ 

ใหโรงเรียนรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ EP/ 
MEP ระดับกอนประถมศึกษา หองละไมเกิน 
๒๕ คน หองเรียนพิเศษ EP/MEP ระดับประถม
ศึกษา หองละไมเกิน ๓๐ คน หองเรียนพิเศษ 
EP และ MEP ระดับมัธยมศึกษา หองละไมเกิน 
๓๐ คน ใหโรงเรียนรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ
อื่น ๆ หองละ ๓๖ คน หากมีความจำเปนตอง
รับเกินใหรับหองเรียนพิเศษอื่น ๆ ไดไมเกิน 
หองละ ๔๐ คน โดยใหเสนอสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑที่ 
คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ 
คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำหนด  

๕.๓ โรงเรียนที่จัดการศึกษาดวยวัตถุประสงค
พิเศษ และโรงเรียนที่มีหองเรียนพิเศษ 

ใหโรงเรียนรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ EP/ 
MEP ระดับกอนประถมศึกษา หองละไมเกิน 
๒๕ คน หองเรยีนพเิศษ EP/MEP ระดบัประถม
ศกึษา หองละไมเกิน ๓๐ คน หองเรียนพิเศษ 
EP และ MEP ระดับมัธยมศึกษา หองละไมเกิน 
๓๐ คน ใหโรงเรียนรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ
อื่น ๆ หองละ ๓๖ คน  
เหตุผล 
- เพื่อใหมีความชัดเจน 
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๕.๔ โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูงที่จัดการ
ศกึษาระดบักอนประถมศกึษาและประถมศกึษา 
ที่มีความประสงคจะรับนักเรียนตอหองสูงกวา
เกณฑปกติ ใหเสนอแผนการรับนักเรียนระดับ
กอนประถม ศึกษา ไมเกินหองละ ๔๐ คน หรือ
ระดับประถมศึกษา ไมเกินหองละ ๕๐ คน  
โดยใชวธิกีารจบัฉลากเพือ่รบันกัเรยีนในเขตพืน้ที่
บริการหรือนักเรียนทั่วไป ตามวิธีการที่กำหนด 
โดยรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา  
ไมนอยกวาหองละ ๓๐ คน หรือรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ไมนอยกวาหองละ ๔๐ คน 
นอกจากนั้น ใหรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
หรอือืน่ ๆ โดยใหประกาศรบันกัเรยีนทกุประเภท 
รอบเดียว และแยกประกาศแตละประเภท 
ใหชัดเจน ทั้งนี้ ใหเสนอสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑ 
ที่คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหรอืคณะกรรมการ
รับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากำหนด 

- ไมมี 
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๕.๕ โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูงที่จัดการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่มีความประสงค 
จะรบันกัเรยีนตอหองสงูกวาเกณฑปกต ิใหเสนอ
แผนการรับนักเรียนไมเกินหองละ ๕๐ คน  
โดยใชวธิกีารสอบคดัเลอืก การใชคะแนน O - NET 
การจับฉลาก เพื่อรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
และนักเรียนทั่วไป ตามวิธีการที่กำหนดสำหรับ
แตละประเภท ไมนอยกวาหองละ ๔๐ คน 
นอกจากนั้น ใหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ หรืออื่น ๆ  
โดยใหประกาศรบันกัเรยีนทกุประเภทรอบเดยีว 
และแยกประกาศแตละประเภทใหชัดเจน ทั้งนี้ 
ใหเสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑที่คณะกรรมการ
รับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กำหนด 

- ไมมี 
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๘. บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
๘.๔ ใหความเห็นชอบวิธีการคัดเลือกนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่มีอัตรา 
การแขงขันสูง 
๘.๕ ใหความเห็นชอบการเปดหองเรียนพิเศษ
ในโรงเรียนที่มีความพรอมในการจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพ โดยจะตองมีโรงเรียนรองรับ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 
ที่จะเปดหองเรียนพิเศษไดอยางเพียงพอ  
รวมทั้ง ตองเปดโอกาสใหเด็กดอยโอกาส 
ไดทุนเรียนโดยไมเก็บคาใชจายรอยละ ๓ ของ
จำนวนนกัเรยีนทีเ่ปดหองเรยีนพเิศษในแตละชัน้  
๘.๖ ใหความเห็นชอบการเพิ่มจำนวนนักเรียน
ตอหองของโรงเรียนทั่วไป และควบคุม 
ใหโรงเรียน ที่มีอัตราการแขงขันสูงรับนักเรียน
รอบเดียว 
๘.๗ รายงานผลการดำเนนิงานใหคณะกรรมการ
ศกึษาธกิารจงัหวดั และสำนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ ภายใน ๑๕ วัน 
หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน 
๘.๘ แกปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา 
๒๕๖๐ ภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

๘. บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
๘.๔ ใหความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน 
สัดสวนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือก
นักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๘.๕ รายงานผลการดำเนนิงานใหคณะกรรมการ
ศกึษาธกิารจงัหวดั และสำนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ ภายใน ๑๕ วัน 
หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน (๘.๗ เดิม) 
๘.๖ แกปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา 
๒๕๖๑ ภายในเขตพื้นที่การศึกษา (๘.๘ เดิม) 
เหตุผล 
- เพื่อใหมีความชัดเจน 
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 เรื่อง การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

  ของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ  

ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดนครปฐม  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๔๔๐ 
โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชโองการโปรดเกลาฯ  
ใหจัดตั้งเปนโรงเรียนประจำชาย จัดการศึกษาแบบพับลิคสคูล (Public School)  
ของอังกฤษ โดยมุงเนนการสรางเยาวชนใหเปนสุภาพบุรุษที่ดีงาม มีคุณธรรม รักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ทั้งรางกายและจิตใจ ดังนั้น  
เพื่อใหการรับนักเรียนปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนไปดวยความเรียบรอย สำนักงาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึกำหนดระเบยีบการรบันกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษา
ปที ่๕ และชัน้มธัยมศกึษาปที ่๑ ของโรงเรยีน ภ.ป.ร. ราชวทิยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ 
ดังนี้ 
 ๑. เขตพื้นที่บริการ 
  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ มีพื้นที่บริการ 
ทั่วประเทศ 
 ๒. จำนวนนักเรียนที่รับ 
  ๒.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ จำนวน ๑๔๔ คน  
   รับโดยวิธีสอบคัดเลือก จำนวน ๑๔๔ คน ในกรณีที่คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเหน็ชอบใหโรงเรยีนรบันกัเรยีนทีม่เีงือ่นไขพเิศษ ใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักเกณฑและวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
พรอมประกาศหลักเกณฑกอนการพิจารณาและผลการพิจารณาใหสาธารณชนทราบ 

❖ ❖ ❖ 
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และเมื่อพิจารณากลั่นกรองแลว ใหประกาศรายชื่อนักเรียนที่รับการพิจารณา 
ตามเงือ่นไขพเิศษ ทัง้นี ้การพจิารณาจำนวนนกัเรยีนตอหองใหพจิารณาตามความจำเปน 
ตามแนวทางที่กำหนดไวในเรื่องจำนวนนักเรียนตอหอง 
  ๒.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
   ใหรับนักเรียนเขาเรียนใหครบตามแผนการรับนักเรียน โดยการสอบ
คดัเลอืก หรอืวธิกีารคดัเลอืกตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
 ๓. คุณสมบัติของผูสมัคร 
  ๓.๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 
   ๓.๑.๑ เปนนักเรียนชาย 
   ๓.๑.๒ เปนผูทีก่ำลงัศกึษาอยูในชัน้ประถมศกึษาปที ่ ๔ ปการศกึษา 
๒๕๖๐ 
   ๓.๑.๓ มผีลการเรยีนเฉลีย่ในชัน้ประถมศกึษาปที ่๓ ไมตำ่กวา ๓.๐๐ 
   ๓.๑.๔ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๑.๕ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรงไมเปนโรคติดตอรายแรง 
โรคประจำตัว หรือโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการอยูโรงเรียนประจำ  
   ๓.๑.๖ มีบุคลิกภาพดี สามารถอยูประจำได  
   ๓.๑.๗ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
   ๓.๒.๑ เปนนักเรียนชาย 
   ๓.๒.๒ เปนผูทีก่ำลงัศกึษาอยูในชัน้ประถมศกึษาปที ่ ๖ ปการศกึษา 
๒๕๖๐ 
   ๓.๒.๓ มผีลการเรยีนเฉลีย่รวมในชัน้ประถมศกึษาปที ่๕ ไมตำ่กวา ๓.๐๐  
   ๓.๒.๔ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๒.๕ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรงไมเปนโรคติดตอรายแรง 
โรคประจำตัว หรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาและการอยูโรงเรียนประจำ 
   ๓.๒.๖ มีบุคลิกภาพดี สามารถอยูประจำได  
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   ๓.๒.๗ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
 ๔. กำหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รับสมัคร สอบสัมภาษณ ตรวจรางกาย และทดสอบสมรรถภาพ
ทางรางกาย วันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไมเวน 
วันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๔.๓ ประกาศผล วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๔ รายงานตัว ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ (ตามที่โรงเรียน
กำหนด) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
  ๔.๕ มอบตัว ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น. 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  
 
 
  (นายบุญรักษ ยอดเพชร) 
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 

ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป จังหวัดสกลนคร ปการศึกษา ๒๕๖๑  
 
 
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป จังหวัด
สกลนคร จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา 
อยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสที่พระองคทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป 
และมุงเนนใหมีลักษณะเชนเดียวกับโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ และจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูทางวิชาการเปนอยางดี  
มีความประพฤติเปนที่พึงประสงคของสังคม และสามารถดำรงตนอยูในสังคมไดอยาง 
มีคุณภาพ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจำและไป-กลับ โดยมีโรงเรียนจำนวน  
๑๐ โรงเรียน คือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กระบี่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
อุทัยธานี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธุ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ฉะเชิงเทรา และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดลุยเดชฯ ทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ ๕๐ ป จงัหวดัสกลนคร ดงันัน้เพือ่ใหการรบันกัเรยีน 
ปการศกึษา ๒๕๖๑ เปนไปดวยความเรยีบรอย สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ดังนี้ี้ 

❖ ❖ ❖ 
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 ๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยมีพื้นที่บริการแตละโรงเรียน ดังนี้ 
  ๑.๑ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม (พระตำหนกัสวนกหุลาบมธัยม) 
รับนักเรียนในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ  
  ๑.๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี รับนักเรียน 
ในจังหวัดสุราษฎรธานี สงขลา ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง และกระบี่ 
  ๑.๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ รับนักเรียนในจังหวัดกระบี่ 
ภูเก็ต ตรัง พังงา ระนอง ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล นครศรีธรรมราช และพัทลุง 
  ๑.๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รับนักเรียนในจังหวัด
สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงหบุรี 
และอางทอง 
  ๑.๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี รับนักเรียนในจังหวัด
อุทัยธานี นครสวรรค กำแพงเพชร ตาก ลำปาง ลำพูน เชียงใหม และแมฮองสอน  
  ๑.๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ รับนักเรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ พิษณุโลก เลย พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ แพร นาน พะเยา และเชียงราย 
  ๑.๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ รับนักเรียนในจังหวัด
กาฬสินธุ อุบลราชธานี นครพนม มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร รอยเอ็ด 
อำนาจเจริญ สกลนคร และอุดรธานี 
  ๑.๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รับนักเรียนในจังหวัด
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย ศรีสะเกษ สุรินทร ขอนแกน หนองบัวลำภู เลย 
หนองคาย และบึงกาฬ 
  ๑.๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา รับนักเรียนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว 
  ๑.๑๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป จังหวัดสกลนคร รับนักเรียนในเขต
พื้นที่บริการไดแก จังหวัดสกลนคร อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร 
และนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 
 ๒. จำนวนนักเรียนที่จะรับ 
  ๒.๑ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม (พระตำหนกัสวนกหุลาบมธัยม)  
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   หองปกติ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓๓๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๙๑ คน 
   หองพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๖๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๔๐ คน 
   หองพิเศษ Mini English Program  
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๙๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๓๐ คน 
  ๒.๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี 
   หองปกติ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๑๔๔ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๑๔๔ คน 
   หองพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๙๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๖๐ คน 
  ๒.๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 
   หองปกติ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๑๘๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๑๐๘ คน 
   หองพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๖๐ คน 
   หองเรียนกีฬา 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๔๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๔๐ คน 
  ๒.๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
   หองปกติ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓๒๔ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๒๑๖ คน 
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   หองพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๖๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๙๐ คน 
   หองพิเศษ Mini English Program 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓๐ คน 
  ๒.๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 
   หองปกติ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๗๒ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๗๒ คน 
   หองพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๖๐ คน 
   หองพิเศษ Mini English Program 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓๐ คน 
   หองพิเศษสงเสริมอาชีพ (ปวช.) 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๓๐ คน 
  ๒.๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ 
   หองปกติ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๗๒ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๓๖ คน 
   หองพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๖๖ คน 
   หองเรียนกีฬา 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๔๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๔๐ คน 
  ๒.๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ 
   หองปกติ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๑๐๘  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๑๐๘  คน 
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   หองพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓๐  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๓๐ คน 
  ๒.๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 
   หองปกติ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๑๐๘ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๗๒ คน 
   หองพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๖๐ คน 
   หองเรียนกีฬา 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๔๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๔๐ คน 
  ๒.๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 
   หองปกติ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๑๔๔ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๑๐๘ คน 
   หองพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๖๐ คน 
  ๒.๑๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
   อดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป จังหวัดสกลนคร 
   หองปกติ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๘๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๔๐ คน 
   หองพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๓๐ คน 
 



π‚¬∫“¬·≈–·π«ªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√√—∫π—°‡√’¬π  

 —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ªï°“√»÷°…“ ÚıˆÒ 
62

 การรับนักเรียนของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ๙ โรง ยกเวนโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีการกำหนด
สัดสวน ดังนี้ 
 ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
  หองเรียนปกติ 
  ๑.๑) รับนักเรียนโควตาทุกจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ  รอยละ ๒๐ 
  ๑.๒) รับนักเรียนโควตาทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ของจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู   รอยละ ๒๕ 
  ๑.๓) รับนักเรียนในพื้นที่บานใกลโรงเรียน   รอยละ ๑๐ 
  ๑.๔) รับนักเรียนสอบคัดเลือก   รอยละ ๔๕ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบใหโรงเรียนรับนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ ใหรับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยูในการสอบคัดเลือก 
ทั้งนี้ ตองไมเกินรอยละ ๕ และในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นวา
โรงเรยีนมคีวามจำเปนจะตองรบันกัเรยีนทีม่เีงือ่นไขพเิศษในการรบัเขาเรยีน ใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักเกณฑและวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
พรอมประกาศหลกัเกณฑกอนการพจิารณาและผลหลงัการพจิารณาใหสาธารณชนทราบ 
และเมื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองแลว ใหประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไดรับ  
การพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้ การพิจารณาเพิ่มจำนวนนักเรียนตอหอง 
ใหพิจารณาตามความจำเปน ตามแนวทางที่กำหนดไวในเรื่องจำนวนนักเรียนตอหอง 
  หองเรยีนพเิศษสงเสรมิความเปนเลศิดานวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 
  รับนักเรียนสอบคัดเลือก  
 ๒) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
  หองปกติ 
  รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียน
เขาเรียนโดยกำหนดเกณฑการคัดเลือกที่เปนธรรม เชน พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย 
ผลคะแนน O - NET คุณความดี เปนตน รวมทั้งใหมีโครงการชวยเหลือนักเรียนใหมี
ศักยภาพเหมาะสมตามที่กำหนด และเปดโอกาสใหรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่น
เขาเรียนดวย นอกจากนี้ใหโรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาตออยางกวางขวาง โดยที่
นักเรียนทุกคนจะตองไดรับการชวยเหลือ ดูแล แกไขปญหาอยางจริงจัง 
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  หองเรยีนพเิศษสงเสรมิความเปนเลศิดานวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 
  รับนักเรียนสอบคัดเลือก  
  การรบันกัเรยีนของโรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม (พระตำหนกั
สวนกุหลาบมัธยม) มีการกำหนดสัดสวน ดังนี้ 
  ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
   ๑.๑) ประเภทบตุรขาราชบรพิาร รบันกัเรยีนจากโรงเรยีนพระตำหนกั 
    สวนกุหลาบบุตรขาราชบริพาร บุตรขาราชการครูและลูกจาง 
    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนัก 
    สวนกหุลาบมธัยม) บตุรทหารทีก่ำลงัปฏบิตัริาชการเปนประจำ 
    ที่ชายแดน และบุตรตำรวจตระเวนชายแดน (ต.ช.ด.) ที่กำลัง 
    ปฏิบัติราชการเปนประจำที่ชายแดน (คัดเลือกดวยการสอบ 
    สัมภาษณและการสอบคัดเลือก)  จำนวน ๙๙ คน 
   ๑.๒) ประเภทนักเรียนในพื้นที่ใกลโรงเรียน จำนวน ๓๓ คน 
   ๑.๓) ประเภทสอบคัดเลือก 
    และความสามารถพิเศษ จำนวน ๑๔๘ คน 
   ๑.๔) ประเภทโควตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
    ของจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ จำนวน ๕๐ คน 
   ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบใหโรงเรียน
รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ใหรับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยูใน 
การสอบคัดเลือก ทั้งนี้ ตองไมเกินรอยละ ๕ และในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเห็นวาโรงเรียนมีความจำเปนจะตองรับนักเรียนที่มี เงื่อนไขพิเศษ 
ในการรบัเขาเรยีน ใหคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน กำหนดหลกัเกณฑและวธิกีาร 
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ พรอมประกาศหลักเกณฑกอนการพิจารณาและผล 
หลังการพิจารณาใหสาธารณชนทราบ และเมื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองแลว  
ใหประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไดรับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้ การพิจารณา
เพิ่มจำนวนนักเรียนตอหองใหพิจารณาตามความจำเปน ตามแนวทางที่กำหนดไว 
ในเรื่องจำนวนนักเรียนตอหอง 
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  ๒) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
   รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมของ
โรงเรียนเขาเรียนโดยกำหนดเกณฑการคัดเลือกที่เปนธรรม เชน พิจารณาจาก 
ผลการเรยีนเฉลีย่ ผลคะแนน O - NET คณุความด ีเปนตน รวมทัง้ใหมโีครงการชวยเหลอื
นักเรียนใหมีศักยภาพเหมาะสมตามที่กำหนด และเปดโอกาสใหรับนักเรียนทั่วไป 
จากโรงเรยีนอืน่เขาเรยีนดวย นอกจากนีใ้หโรงเรยีนจดัการแนะแนวการศกึษาตออยางกวางขวาง 
โดยที่นักเรียนทุกคนจะตองไดรับการชวยเหลือ ดูแล แกไขปญหาอยางจริงจัง 
 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน  
  ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
   ๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา 
   ๓.๑.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และ 
ชัน้ประถมศกึษาปที ่๕ และมผีลการเรยีนเฉลีย่ในกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร และ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในแตละกลุมสาระการเรียนรูเปนไปตามประกาศ 
ของแตละโรงเรียน 
   ๓.๑.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๑.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
   ๓.๑.๕ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
   ๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  
ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา 
   ๓.๑.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ เปนไปตามประกาศของแตละโรงเรียน 
   ๓.๒.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
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   ๓.๒.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
   ๓.๒.๕ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
 ๔. กำหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รบัสมคัร วนัที ่๒๔ - ๒๘ กมุภาพนัธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
(ไมเวนวันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๔.๓ ประกาศผล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๔ รายงานตัว ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ (ตามที่โรงเรียน
กำหนด) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
  ๔.๕ มอบตัว ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
  (นายบุญรักษ ยอดเพชร) 
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 

ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 
๖๐ พรรษา รับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจำ ดังนั้น เพื่อใหการรับนักเรียน  
ปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนไปดวยความเรียบรอย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๔ ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมีพื้นที่บริการทั่วประเทศ 
 ๒. จำนวนนักเรียนที่จะรับ 
  ๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๑๖๐ คน 
   ๒.๑.๑ ประเภทโควตา 
    รับนักเรียนโควตาจังหวัด จำนวน ๘๐ คน ซึ่งไดแก 
จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๐ คน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง 
จังหวัดละ ๖ คน รวม ๑๘ คน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดละ 
๔ คน รวม ๒๔ คน และจังหวัดอื่น ๆ จังหวัดละ ๑ คน ๒๘ จังหวัด รวม ๒๘ คน 
ไดแก กรงุเทพมหานคร จงัหวดักระบี ่ จงัหวดัเชยีงใหม จงัหวดัตรงั จงัหวดันครราชสมีา 
จงัหวดันครศรธีรรมราช จงัหวดันนทบรุ ี จงัหวดันราธวิาส จงัหวดับรุรีมัย จงัหวดัปทมุธานี 
จังหวัดปตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดมหาสารคาม 
จงัหวดัยะลา จงัหวดัลพบรุ ีจงัหวดัลำพนู จงัหวดัสงขลา จงัหวดัสตลู จงัหวดัสมทุรปราการ 

❖ ❖ ❖ 



π‚¬∫“¬·≈–·π«ªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√√—∫π—°‡√’¬π  

 —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ªï°“√»÷°…“ ÚıˆÒ 
67

จังหวัดสระแกว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
อำนาจเจริญ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี 
   ๒.๑.๒ ประเภทคัดเลือก 
    รับนักเรียน จำนวน ๘๐ คน 
  ๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๕๐ คน  
   ๒.๒.๑  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร จำนวน ๑๐ คน 
   ๒.๒.๒ แผนการเรยีนศลิป-คำนวณ หรอืศลิป-ทัว่ไป จำนวน ๑๐ คน 
   ๒.๒.๓ หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม จำนวน ๓๐ คน 
 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
  ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
   ๓.๑.๑ ประเภทโควตา 
    ๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
    ๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ไมต่ำกวา ๓.๕๐  
    ๓) เปนโสด 
    ๔) มคีวามประพฤตเิรยีบรอย มรีะเบยีบวนิยั และอยูรวมกบั
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
    ๕) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
    ๖) ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
   ๓.๑.๒ ประเภททั่วไป 
    ๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
ปการศึกษา ๒๕๖๐  
    ๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ไมต่ำกวา ๒.๕๐  
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    ๓) เปนโสด 
    ๔) มคีวามประพฤตเิรยีบรอย มรีะเบยีบวนิยั และอยูรวมกบั
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
    ๕) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
    ๖) ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
   ๓.๒.๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร   
   ๓.๒.๒  แผนการเรียนศิลป-คำนวณ หรือศิลป-ทั่วไป  
    ๑) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  
ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา 
    ๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ไมต่ำกวา ๒.๒๐ 
    ๓) เปนโสด 
    ๔) มคีวามประพฤตเิรยีบรอย มรีะเบยีบวนิยั และอยูรวมกบั
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
    ๕) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรงและมีใบรับรอง 
การตรวจรางกายจากแพทยปริญญา 
    ๖) ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
   ๓.๒.๓ หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม 
    ๑) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทาหรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  
ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา 
    ๒) มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมกลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร 
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ไมต่ำกวา ๒.๗๕ 
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    ๓) มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมกลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร 
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ไมต่ำกวา ๒.๗๕ 
    ๔) มคีวามประพฤตเิรยีบรอย มรีะเบยีบวนิยั และอยูรวมกบั
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
    ๕) มีสุขอนามัยสมบูรณแข็งแรง  
    ๖) ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
 ๔. กำหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รบัสมคัร วนัที ่๒๔ - ๒๘ กมุภาพนัธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
(ไมเวนวันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๔.๓ ประกาศผล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๔ รายงานตวั ภายในวนัที ่๑๘ มนีาคม ๒๕๖๑ (ตามทีโ่รงเรยีนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
  ๔.๕ มอบตัว ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
  (นายบุญรักษ ยอดเพชร) 
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 

ของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเทิดพระเกียรติ 
สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร และมุงเนนการจดัการเรยีนการสอน
ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ รับนักเรียนสหศึกษา
ประเภทประจำและไป - กลบั ดงันัน้ เพือ่ใหการรบันกัเรยีน ปการศกึษา ๒๕๖๑ เปนไป 
ดวยความเรียบรอย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดแนวทาง
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ของโรงเรียนมกุฎเมือง 
ราชวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
  โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย มีพื้นที่บริการประเภทโควตา ๔ จังหวัด 
คือ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด และประเภท 
คัดเลือกทั่วประเทศ 
 ๒. จำนวนนักเรียนที่จะรับ 
  ๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๒๑๐ คน หลักสูตรปกติ ๑๘๐ คน 
และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 
(English Program : EP) ๓๐ คน โดยจะรับนักเรียน ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ ประเภทโควตา 
    ๑) รบันกัเรยีนซึง่มภีมูลิำเนาอยูในเขตตำบลบานนาทกุคน  
ที่มีคุณสมบัติและสมัครเรียน  

❖ ❖ ❖ 
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    ๒) รับนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ และเขต ๒ โรงเรียนละ ๒ คน หรือรวมกัน 
ไมเกิน ๑๐๐ คน 
    ๓) รับนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี เขตละ ๓ คน รวมสามเขต จำนวน ๙ คน 
จังหวัดจันทบุรี เขตละ ๓ คน รวมสองเขต จำนวน ๖ คน จังหวัดตราด เขตละ ๓ คน 
หนึ่งเขต จำนวน ๓ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘ คน 
    ๔) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ไมต่ำกวา ๓.๐๐  
   ๒.๑.๒ ประเภทสอบคัดเลือก 
    รับนักเรียนทั่วไปหลักสูตรปกติ โดยจำนวนที่จะรับ 
เมื่อรวมกับจำนวนในขอ ๒.๑.๑ แลว ไมเกิน ๑๘๐ คน และรับนักเรียนโครงการ 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English 
Program : EP) ๓๐ คน  
  ๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๒๐๔ คน หลักสูตรปกติ ๑๔๔ คน 
และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 
(English Program : EP) ๓๐ คน และหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ๓๐ คน 
 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
  ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
   ๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖  
ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา 
   ๓.๑.๒ หลักสูตรปกติมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษา 
ปที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ไมต่ำกวา ๒.๗๕ 
   ๓.๑.๓ หลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program : EP) มีผลการเรียนเฉลี่ย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 
ไมต่ำกวา ๒.๕๐ 
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   ๓.๑.๔ มคีวามสนใจสาขาวชิาคณติศาสตร วทิยาศาสตร เทคโนโลย ี
และภาษาอังกฤษ 
   ๓.๑.๕ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๑.๖ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
   ๓.๑.๗ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
   ๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  
ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา 
   ๓.๒.๒ หลักสูตรปกติมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ไมต่ำกวา ๒.๕๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ไมต่ำกวา ๒.๕๐      
   ๓.๒.๓ หลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program : EP) มีผลการเรียนเฉลี่ย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
ไมต่ำกวา ๒.๗๕  
   ๓.๒.๔ หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร ไมตำ่กวา ๒.๗๕ และกลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร 
ไมต่ำกวา ๒.๗๕ 
   ๓.๒.๕ มคีวามสนใจสาขาวชิาคณติศาสตร วทิยาศาสตร เทคโนโลย ี
และภาษาอังกฤษ 
   ๓.๒.๖ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๒.๗ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
   ๓.๒.๘ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
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 ๔. กำหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รบัสมคัร วนัที ่๒๔ - ๒๘ กมุภาพนัธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
(ไมเวนวันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๔.๓ ประกาศผล ชัน้มธัยมศกึษาปที ่ ๑ วนัที ่ ๑๕ มนีาคม ๒๕๖๑ และ 
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๔ วนัที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๔ รายงานตวั ภายในวนัที ่๑๘ มนีาคม ๒๕๖๑ (ตามทีโ่รงเรยีนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
  ๔.๕ มอบตัว ภายในวันที ่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
  (นายบุญรักษ ยอดเพชร) 
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 

ของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 
ครบ ๓ รอบ ๓๖ พรรษา และมุงเนนฝกอบรมนักเรียนใหเปนกุลสตรี และสุภาพบุรุษ  
มีภาวะผูนำ สามารถออกไปเปนผูนำในชนบทไดในอนาคต สืบสานวัฒนธรรมไทย 
ดำเนินรอยตามเบื้องยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
สรางภูมิคุมกันทางวัฒนธรรม สามารถเลือกใชวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม  
รูจักพึ่งพาตนเอง ประกอบอาชีพอิสระเพื่อมีรายไดระหวางเรียน สงเสริมใหนักเรียน 
ไดเรียนรูใหเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล และเปนศูนยกลางของการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมในทุกภูมิภาคของประเทศ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทไป-กลับ และ 
รับนักเรียนสตรีประเภทประจำ ดังนั้น เพื่อใหการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑  
เปนไปดวยความเรียบรอย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนด
แนวทางการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ของโรงเรียน
สิรินธรราชวิทยาลัย ดังนี้  
 ๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย มีพื้นที่บริการประเภทโควตาเปนนักเรียน 
ทุกจังหวัด และประเภทสอบคัดเลือกมีพื้นที่บริการทั่วประเทศ  
 ๒. จำนวนนักเรียนที่จะรับ 
  ๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๔๖๒ คน หลักสูตรปกติ ๔๓๒ คน 
และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 
(English Program : EP) ๓๐ คน โดยจะรับนักเรียน ดังนี้ 

❖ ❖ ❖ 
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   ๒.๑.๑ หลักสูตรปกติ จำนวน ๔๓๒ คน 
    ๑) ประเภทโควตา รบันกัเรยีนประจำสตร ีจำนวน ๗๙ คน 
จากกรุงเทพมหานคร ๓ คน โดยใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คัดเลือก ๓ คน และสวนภูมิภาค จังหวัดละ ๑ คน  
โดยใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ คัดเลือกโดย 
วิธีการจับฉลากทั้งจังหวัด ๆ ละ ๑ คน 
    ๒) ประเภทสอบคัดเลือก รับนักเรียน จำนวน ๓๕๓ คน 
     ๒.๑) นกัเรยีนประจำสตร ีรบันกัเรยีน จำนวน ๖๓ คน 
     ๒.๒) นักเรียนไป-กลับ สหศึกษา รับนักเรียน จำนวน
๒๙๐ คน เปนชาย ๑๔๕ คน หญิง ๑๔๕ คน 
  ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบใหโรงเรียน 
รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ใหรับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยู 
ในการสอบคดัเลอืก ทัง้นี ้ ตองไมเกนิรอยละ ๕ และในกรณทีีค่ณะกรรมการสถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐานเห็นวาโรงเรียนมีความจำเปนจะตองรับนักเรียนที่มี เงื่อนไขพิเศษ 
ในการรบัเขาเรยีน ใหคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานกำหนดหลกัเกณฑและวธิกีาร 
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ พรอมประกาศหลักเกณฑกอนการพิจารณาและ 
ผลหลังการพิจารณาใหสาธารณชนทราบ และเมื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองแลว 
ใหประกาศรายชือ่นกัเรยีนทีไ่ดรบัการพจิารณาตามเงือ่นไขพเิศษ ทัง้นี ้ การพจิารณาเพิม่
จำนวนนักเรียนตอหองใหพิจารณาตามความจำเปน ตามแนวทางที่กำหนดไว 
ในเรื่องจำนวนนักเรียนตอหอง 
   ๒.๑.๒ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program : EP) จำนวน ๓๐ คน เปนนักเรียน
ไป-กลับ และนักเรียนประจำสตรี 
  ๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๕๒๘ คน หลักสูตรปกติ จำนวน 
๔๖๘ คน หลักสูตรหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 
จำนวน ๓๐ คน และหลักสูตรหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม จำนวน ๓๐ คน โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่มี
ศักยภาพที่เหมาะสมของโรงเรียนเขาเรียน โดยกำหนดเกณฑการคัดเลือกที่เปนธรรม 
เชน พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนน O - NET คุณความดี เปนตน รวมทั้ง 
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ใหมีโครงการชวยเหลือนักเรียนใหมีศักยภาพเหมาะสมตามที่กำหนดและเปดโอกาส 
ใหรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่น ๆ เขาเรียนดวย นอกจากนี้ใหโรงเรียนจัดการ
แนะแนวใหศึกษาตออยางกวางขวางโดยที่นักเรียนทุกคนจะตองไดรับการชวยเหลือ
ดูแล แกไขปญหา 
 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
  ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
   ๓.๑.๑ หลักสูตรปกติ 
    ๑) ประเภทโควตา 
     ๑.๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖  
ตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร หรอืเทยีบเทา หรอืกำลงัศกึษาอยูในชัน้ประถมศกึษา 
ปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา 
     ๑.๒) มีผลการเรียนเปนลำดับที่ ๑ ของนักเรียนสตรี
ในแตละโรงเรียนในจังหวัดนั้น ๆ  
     ๑.๓) มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และ
อยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
     ๑.๔) มสีขุภาพอนามยัสมบรูณแขง็แรง และมใีบรบัรอง
การตรวจรางกายจากแพทยปริญญา 
     ๑.๕) ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุน
คาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
    ๒) ประเภทสอบคัดเลือกทั่วประเทศ 
     ๒.๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖  
ตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร หรอืเทยีบเทา หรอืกำลงัศกึษาอยูในชัน้ประถมศกึษา 
ปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา 
     ๒.๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษา 
ปที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ไมต่ำกวา ๓.๐๐  
     ๒.๓) มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย  
และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
     ๒.๔) มสีขุภาพอนามยัสมบรูณแขง็แรง และมใีบรบัรอง
การตรวจรางกายจากแพทยปริญญา 
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     ๒.๕) ผานการสัมภาษณนักเรียนและผูปกครอง 
นักเรียนประจำสตรี ตองผานการสัมภาษณและผานทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
ยืนกระโดด ลุกนั่ง ๓๐ วินาที วิ่งเก็บของ ๓๐ วินาที และวิ่ง ๔๐๐ เมตร 
     ๒.๖) ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุน
คาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
   ๓.๑.๒ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program : EP)  
    ๑)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา 
    ๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และ 
ชัน้ประถมศกึษาปที ่ ๕ ไมตำ่กวา ๓.๐๐ และมผีลการเรยีนเฉลีย่ในกลุมสาระการเรยีนรู
ภาษาอังกฤษ ไมต่ำกวา ๒.๗๕  
    ๓) มคีวามประพฤตเิรยีบรอย มรีะเบยีบวนิยั และอยูรวมกบั
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
    ๔) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง และมีใบรับรอง 
การตรวจรางกายจากแพทยปริญญา 
    ๕) ผานการสัมภาษณนักเรียน และผูปกครองนักเรียน
ประจำสตรี ตองผานการสัมภาษณและผานทดสอบสมรรถภาพทางกาย ยืนกระโดด 
ลุกนั่ง ๓๐ วินาที วิ่งเก็บของ ๓๐ วินาที และวิ่ง ๔๐๐ เมตร 
    ๖) ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
   ๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  
ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา 
   ๓.๒.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่หนึ่ง)  
ไมต่ำกวา ๒.๗๕  
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  (นายบุญรักษ ยอดเพชร) 
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

   ๓.๒.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๒.๔ มสีขุภาพอนามยัสมบรูณแขง็แรง และมใีบรบัรองการตรวจ
รางกายจากแพทยปริญญา 
   ๓.๒.๕ ผานการสมัภาษณนกัเรยีนและผูปกครอง นกัเรยีนประจำสตร ี
ตองผานการสัมภาษณและผานทดสอบสมรรถภาพทางกาย ยืนกระโดด ลุกนั่ง  
๓๐ วินาที วิ่งเก็บของ ๓๐ วินาที และวิ่ง ๔๐๐ เมตร 
   ๓.๒.๖ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
 ๔. กำหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รบัสมคัร วนัที ่๒๔ - ๒๘ กมุภาพนัธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
(ไมเวนวันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๔.๓ ประกาศผล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๔ รายงานตวั ภายในวนัที ่๑๘ มนีาคม ๒๕๖๑ (ตามทีโ่รงเรยีนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
  ๔.๕ มอบตัว ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ª√–°“» ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 

ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
ตอการศึกษาของชาติ และทรงสงเสริมสนับสนุนเยาวชนของชาติในทุกพื้นที่ที่พระองค
เสดจ็พระราชดำเนนิเยีย่มเยอืน ใหไดรบัการศกึษา โดยมุงเนนการจดัการเรยีนการสอน
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา เทคโนโลยี ใหนักเรียนที่มีความรูทางวิชาการ  
มคีณุธรรม จรยิธรรม มคีวามประพฤตทิีพ่งึประสงค และสามารถดำรงตนอยูในสงัคมไทย 
ไดอยางมีคุณภาพ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจำและไป-กลับ โดยมีโรงเรียน 
จำนวน ๑๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ยะลา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระศรนีครนิทร นครศรธีรรมราช โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร 
ภูเก็ต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ลพบุรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร กำแพงเพชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา 
โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร หนองบวัลำภ ู โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิ
สมเด็จพระศรีนครินทร รอยเอ็ด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 
ศรีสะเกษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ระยอง ดังนั้น เพื่อใหการ
รับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนไปดวยความเรียบรอยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ดังนี้ 
 

❖ ❖ ❖ 
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 ๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรมีพื้นที่บริการของแตละ
โรงเรียน ดังนี้ 
  ๑.๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร  
รับนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ  
  ๑.๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ยะลา รับนักเรียน
ในจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี และสตูล  
  ๑.๓ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร นครศรีธรรมราช 
รับนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง และสุราษฎรธานี 
  ๑.๔ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต รับนักเรียน 
ในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา และระนอง 
  ๑.๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี  
รับนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม  
และสุพรรณบุรี 
  ๑.๖ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ลพบรุ ี รบันกัเรยีน 
ในจังหวัดลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงหบุรี อางทอง และอุทัยธานี  
  ๑.๗ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กำแพงเพชร  
รับนักเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก นครสวรรค พิจิตร เพชรบูรณ 
สุโขทัย และอุตรดิตถ  
  ๑.๘ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร พะเยา รบันกัเรยีน 
ในจังหวัดพะเยา เชียงใหม เชียงราย นาน แพร แมฮองสอน ลำปาง และลำพูน 
  ๑.๙ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร หนองบัวลำภู  
รับนักเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแกน เลย สกลนคร หนองคาย  
และบึงกาฬ  
  ๑.๑๐ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร รอยเอด็ รบันกัเรยีน 
ในจังหวัดรอยเอ็ด อุบลราชธานี กาฬสินธุ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร 
และอำนาจเจริญ 
  ๑.๑๑ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ศรสีะเกษ รบันกัเรยีน 
ในจังหวัดศรีสะเกษ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร 
  ๑.๑๒ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ระยอง รบันกัเรยีน 
ในจังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแกว 
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 ๒. จำนวนนักเรียนที่จะรับ 
  ๒.๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๒๕๒ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๑๔๔ คน 
  ๒.๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ยะลา 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๑๔๔ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๗๒ คน 
  ๒.๓ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร นครศรีธรรมราช 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๒๘๘ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๑๔๔  คน 
  ๒.๔ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓๖๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๓๒๔ คน 
  ๒.๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๒๕๒ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๑๔๔ คน 
  ๒.๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ลพบุรี 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๑๐๘ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๗๒ คน 
  ๒.๗ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กำแพงเพชร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๒๑๖ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๗๒ คน 
  ๒.๘ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน  ๑๔๓ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน  ๗๒ คน 
  ๒.๙ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร หนองบัวลำภู 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๑๐๘ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๗๒ คน 
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  ๒.๑๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร รอยเอ็ด 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน  ๑๔๔ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน  ๑๐๘ คน 
  ๒.๑๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน  ๑๐๘ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน  ๗๒ คน 
  ๒.๑๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ระยอง 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน  ๒๑๖ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน  ๑๐๘ คน 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี และรอยเอ็ด 
ในจำนวนนักเรียนที่จะรับใหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ หองเรียนพิเศษหลักสูตร 
GP โรงเรียนละ ๑ หองเรียน จำนวน ๓๖ คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร พะเยา ในจำนวนนักเรียนที่จะรับใหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ๑ หองเรียน จำนวน ๓๕ คน และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร ภูเก็ต ในจำนวนนักเรียนที่จะรับใหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ๒ หองเรียน จำนวน ๗๒ คน 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร รอยเอ็ด ในจำนวนนักเรียน 
ที่จะรับใหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ หองเรียนพิเศษหลักสูตร GP ๑ หองเรียน 
จำนวน ๓๖ คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี  
ในจำนวนนักเรียนที่จะรับใหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ หองเรียนพิเศษ MLP  
๑ หองเรียน จำนวน ๓๖ คน  
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต พะเยา และศรีสะเกษ 
เพิ่มจำนวนนักเรียนที่จะรับโดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ หองเรียนพิเศษ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 
(English Program : EP) โรงเรียนละ ๑ หองเรียน จำนวน ๓๐ คน โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต เพิ่มจำนวนนักเรียนที่จะรับ โดยรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๔ หองเรยีนพเิศษโครงการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ๑ หองเรียน 
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จำนวน ๓๐ คน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรื่อง การรับนักเรียนหองเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program : EP/Mini English 
Program : MEP) ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร เพิ่มจำนวน
นักเรียนที่จะรับโดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ หองเรียนพิเศษกีฬา ๑ หองเรียน 
จำนวน ๔๐ คน และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ หองเรียนพิเศษกีฬา ๑ หองเรียน จำนวน 
๔๐ คน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับ
นักเรียนหองเรียนพิเศษกีฬา ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ยะลา เพิ่มจำนวนนักเรียน 
ทีจ่ะรบัโดยรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๔ หองเรยีนวทิยาศาสตร-กฬีา จำนวน ๘๐ คน 
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียน
หองเรียนวิทยาศาสตร-กีฬา โครงการสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัด
ชายแดนใต ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทรทกุโรงเรยีน เพิม่จำนวนนกัเรยีน 
ที่จะรับโดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม โรงเรียนละ ๑ หองเรียน จำนวน ๓๐ คน ตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โครงการเสรมิสรางศกัยภาพดานวทิยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลย ี และสิง่แวดลอม 
ปการศึกษา ๒๕๖๑  
 การรบันกัเรยีนของโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร มกีารกำหนด
สัดสวน ดังนี้ 
 ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
  ๑.๑) รับนักเรียนโควตาในทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในทุกจังหวัดที่อยูในพื้นที่บริการของโรงเรียน รอยละ ๒๐ (ไมรวมจังหวัดที่ตั้งของ
โรงเรียน) 
  ๑.๒) รับนักเรียนโควตาในทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู รอยละ ๒๐ 
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  ๑.๓) รับนักเรียนบานใกลโรงเรียน รอยละ ๒๐ 
  ๑.๔) รับนักเรียนจากบุตรหลานทหารผานศึก ตำรวจตระเวนชายแดน 
และบุตรเจาหนาที่โครงการแพทยอาสาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
รอยละ ๕ 
  ๑.๔) รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก รอยละ ๓๕ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบใหโรงเรียนรับนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ ใหรับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยูในการสอบคัดเลือก 
ทั้งนี้ ตองไมเกินรอยละ ๕ และในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นวา
โรงเรียนมีความจำเปนจะตองรับนักเรียนที่มี เงื่อนไขพิเศษในการรับเขาเรียน  
ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักเกณฑและวิธีการรับนักเรียนที่มี
เงื่อนไขพิเศษ พรอมประกาศหลักเกณฑกอนการพิจารณาและผลหลังการพิจารณา 
ใหสาธารณชนทราบ และเมื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองแลว ใหประกาศรายชื่อ
นักเรียนที่ไดรับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้ การพิจารณาเพิ่มจำนวนนักเรียน
ตอหอง ใหพิจารณาตามความจำเปน ตามแนวทางที่กำหนดไวในเรื่องจำนวนนักเรียน
ตอหอง 
 ๒) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
  ใหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสม 
ของโรงเรียนเดิมเขาเรียน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ โดยโรงเรียนกำหนดเกณฑพิจารณา 
การคัดเลือกนักเรียนที่เปนธรรม เชน พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน  
โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ย โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน 
ของโรงเรยีนและคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีน ผลคะแนน O - NET 
คุณความดีและอื่น ๆ เปนตน รวมทั้งใหมีโครงการชวยเหลือนักเรียนใหมีศักยภาพ
เหมาะสมตามกำหนด และเปดโอกาสรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเขาเรียนใหเต็ม
ตามแผนการรับนักเรียน นอกจากนี้ใหโรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาตออยาง 
กวางขวาง โดยที่นักเรียนทุกคนจะตองไดรับการชวยเหลือ ดูแล แกไขปญหา 
 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
  ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
   ๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา 
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   ๓.๑.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และ 
ชัน้ประถมศกึษาปที ่๕ ไมตำ่กวา ๒.๕๐ และมผีลการเรยีนเฉลีย่รวมในกลุมสาระการเรยีนรู
วิทยาศาสตรและกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมต่ำกวา ๒.๕๐  
   ๓.๑.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๑.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรงไมเปนโรคติดตอรายแรง 
ซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการอยูโรงเรียนประจำ 
   ๓.๑.๕ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
   นักเรียนโควตาจังหวัดและโควตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดที่ตั้ง จะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ มีผลการเรียนเปนอันดับ 
ที่ ๑ - ๑๐ ของโรงเรียน 
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
   ๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  
ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา 
   ๓.๒.๒  มผีลการเรยีนเฉลีย่รวม ๕ ภาคเรยีน (ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๑ 
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑) ไมต่ำกวา ๒.๐๐  
   ๓.๒.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๒.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรงไมเปนโรคติดตอรายแรง 
ซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการอยูโรงเรียนประจำ 
   ๓.๒.๕ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
 ๔. กำหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รบัสมคัร วนัที ่๒๔ - ๒๘ กมุภาพนัธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
(ไมเวนวันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  



π‚¬∫“¬·≈–·π«ªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√√—∫π—°‡√’¬π  

 —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ªï°“√»÷°…“ ÚıˆÒ 
86

  ๔.๓ สอบสมรรถนะ หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-กีฬา ชั้นมัธยมศึกษา 
ปที ่ ๔ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ยะลา โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๔.๔ ประกาศผล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
  ๔.๕ รายงานตวั ภายในวนัที ่๑๘ มนีาคม ๒๕๖๑ (ตามทีโ่รงเรยีนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๖ มอบตัว ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

 

 
 
 
  (นายบุญรักษ ยอดเพชร) 
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 

ของโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีโดยมวีตัถปุระสงคเพือ่สงเสรมิ ฟนฟ ูอนรุกัษการดนตรี 
เสรมิทกัษะและความเปนเลศิทางดนตรขีองนกัเรยีน โดยจดัการเรยีนการสอนสายดนตรี
ควบคู ไปกับการเรียนการสอนสายสามัญ มุ งเนนพัฒนาศักยภาพของผู เรียน 
ใหมคีวามสามารถทดัเทยีมนานาอารยประเทศ โดยรบันกัเรยีนสหศกึษา ประเภทประจำ 
และไป-กลับ โดยมีพื้นที่บริการทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อใหการรับนักเรียน ปการศึกษา 
๒๕๖๑ เปนไปดวยความเรียบรอย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และมัธยมศึกษาปที่ ๔  
ของโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี ้
 ๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
  รับนักเรียนจากทั่วประเทศ 
 ๒. จำนวนนักเรียนที่จะรับ 
  ๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๑๘๐ คน 
  ๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  จำนวน ๑๘๐ คน  
 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
  ๓.๑ ประเภทสอบความสามารถพิเศษทางดานดนตรี 
   ๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษา 
ปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา  

❖ ❖ ❖ 
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   ๓.๑.๒ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๑.๓ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
   ๓.๑.๔ มีความรัก ความสนใจ และมีความสามารถขั้นพื้นฐาน 
ดานดนตรีไทยหรือดนตรีสากล 
   ๓.๑.๕ สามารถอานโนตดนตรไีทยหรอืโนตดนตรสีากลขัน้พืน้ฐานได 
   ๓.๑.๖ สามารถปฏิบัติดนตรีไทยหรือดนตรีสากลไดอยางนอย  
๑ เครื่องมือ ดังนี้ ๑) ระนาดเอก ๒) ระนาดทุม ๓) ฆองวงใหญ ๔) ฆองวงเล็ก ๕) จะเข 
๖) ขิม ๗) ซอดวง ๘) ซออู ๙) ซอสามสาย ๑๐) ขลุย ๑๑) ป ๑๒) ขับรองไทย  
๑๓) ฟลุท ๑๔) โอโบ ๑๕) คลาริเน็ท ๑๖) แซกโซโฟน ๑๗) บาสซูน ๑๘) ฮอรน 
๑๙) ทรัมเปท ๒๐) ทรอมโบน ๒๑) ยูโฟเนียม ๒๒) ทูบา ๒๓) ไวโอลิน ๒๔) วิโอลา 
๒๕) เชลโล ๒๖) ดับเบิลเบส ๒๗) กีตาร (คลาสสิค) ๒๘) เปยโน ๒๙) ไซโลโฟน 
๓๐) คียบอรด ๓๑) อิเล็กโทน ๓๒) ขับรองสากล และ ๓๓) นาฏศิลป 
   ๓.๑.๗ ผูปกครองสามารถสนับสนุนคาใชจายพิเศษ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนในขณะที่ศึกษาอยูในโรงเรียน 
   ๓.๑.๘ หากรบันกัเรยีนในขอ ๓.๑ ไดไมเตม็ตามแผนการรบันกัเรยีน
จะรับนักเรียนเพิ่มในขอ ๓.๒ ใหครบตามแผนการรับนักเรียน 
  ๓.๒ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (มีความสนใจเรียนทางดานดนตรี)  
   ๓.๒.๑ จบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษา 
ปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา มีผลการเรียนเฉลี่ย ไมต่ำกวา ๒.๕ 
   ๓.๒.๒ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๒.๓ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
   ๓.๒.๔ มีความรัก ความสนใจและมีความสามารถขั้นพื้นฐาน 
ดานดนตรีไทย หรือดนตรีสากล 
   ๓.๒.๕ สามารถสอบคดัเลอืกผานตามเกณฑทีก่ำหนด (วชิาภาษาไทย 
วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ) 
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   ๓.๒.๖ สามารถปฏิบัติดนตรีไทยหรือดนตรีสากลไดอยางนอย  
๑ เครื่องมือ ดังนี้ ๑) ระนาดเอก ๒) ระนาดทุม ๓) ฆองวงใหญ ๔) ฆองวงเล็ก ๕) จะเข 
๖) ขมิ ๗) ซอดวง ๘) ซออู ๙) ซอสามสาย ๑๐) ขลุย ๑๑) ป ๑๒) ขบัรองไทย ๑๓) ฟลทุ 
๑๔) โอโบ ๑๕) คลาริเน็ท ๑๖) แซกโซโฟน ๑๗) บาสซูน ๑๘) ฮอรน ๑๙) ทรัมเปท 
๒๐) ทรอมโบน ๒๑) ยูโฟเนียม ๒๒) ทูบา ๒๓) ไวโอลิน ๒๔) วิโอลา ๒๕) เชลโล 
๒๖) ดับเบิลเบส ๒๗) กีตาร(คลาสสิค) ๒๘) เปยโน ๒๙) ไซโลโฟน ๓๐) คียบอรด  
๓๑) อิเล็กโทน ๓๒) ขับรองสากล และ ๓๓) นาฏศิลป 
   ๓.๓.๗ ผูปกครองสามารถสนับสนุนคาใชจายพิเศษเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนในขณะที่ศึกษาอยูในโรงเรียน 
  ๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
    ๓.๓.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  
ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา 
    ๓.๓.๒ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
    ๓.๓.๓ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง  
    ๓.๓.๔ มีความรัก ความสนใจ และมีความสามารถขั้นพื้นฐาน 
ดานดนตรีไทยหรือดนตรีสากล 
    ๓.๓.๕ มีความถนัดทางดนตรีไทยหรือดนตรีสากล 
   ๓.๓.๖ สามารถอานโนตดนตรไีทยหรอืโนตดนตรสีากลขัน้พืน้ฐานได  
    ๓.๓.๗ สามารถปฏิบัติดนตรีไทยหรือดนตรีสากลไดอยางนอย  
๑ เครื่องมือ ดังนี้ ๑) ระนาดเอก ๒) ระนาดทุม ๓) ฆองวงใหญ ๔) ฆองวงเล็ก ๕) จะเข 
๖) ขิม ๗) ซอดวง ๘) ซออู ๙) ซอสามสาย ๑๐) ขลุย ๑๑) ป ๑๒) ขับรองไทย  
๑๓) ฟลทุโอโบ ๑๔) คลารเินท็ ๑๕) แซกโซโฟน ๑๖) บาสซนู ๑๗) ฮอรน ๑๘) ทรมัเปท 
๑๙) ทรอมโบน ๒๐) ยูโฟเนียม ๒๑) ทูบา ๒๒) ไวโอลิน ๒๓) วิโอลา ๒๔) เชลโล  
๒๕) ดับเบิลเบส ๒๖) กีตาร (คลาสสิค) ๒๗) เปยโน ๒๘) ไซโลโฟน ๒๙) คียบอรด  
๓๐) อิเล็กโทน และ ๓๑) เครื่องตี 
   ๓.๓.๘ ผูปกครองสามารถสนับสนุนคาใชจายพิเศษดานพัฒนา
ศักยภาพดนตรีไดตลอดเวลาที่ศึกษาอยูในโรงเรียน 
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 ๔. กำหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รบัสมคัร วนัที ่๒๔ - ๒๘ กมุภาพนัธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
(ไมเวนวันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๐๙.๐๐ น สอบคดัเลอืก ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๔ วนัที ่๑๑ มนีาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๓.๓ ประกาศผล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
   ประกาศผล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๔ รายงานตวั ภายในวนัที ่๑๘ มนีาคม ๒๕๖๑ (ตามทีโ่รงเรยีนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
  ๔.๕ มอบตัว ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

 
 
 
  (นายบุญรักษ ยอดเพชร) 
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เรือ่ง การรบันกัเรยีนหองเรยีนพเิศษโครงการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร 

กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ  

(English Program/Mini English Program)  

ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 กระทรวงศกึษาธกิารมนีโยบายใหสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
จัดทำโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษา
องักฤษ (English Program/Mini English Program) ซึง่จดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการ
พฒันาศกัยภาพดานความรูและทกัษะภาษาองักฤษใหแกผูเรยีน การจดัการเรยีนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ เปนการสงเสริมศักยภาพนักเรียน
ที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษไดมีทางเลือกตามความถนัด จึงจัดใหมีโรงเรียนที่เปด  
การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษในลักษณะ
หองเรียนพิเศษ เพื่อแยกการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ 
ออกมาตางหากจากการรับนักเรียนปกติทั่วไป เพื่อใหการรับนักเรียน ปการศึกษา 
๒๕๖๑ เปนไปดวยความเรียบรอย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ของหองเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) 
ดังนี้ 

❖ ❖ ❖ 



π‚¬∫“¬·≈–·π«ªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√√—∫π—°‡√’¬π  

 —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ªï°“√»÷°…“ ÚıˆÒ 
92

 ๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เปนภาษาอังกฤษ ไมจำกัดเขตพื้นที่บริการ เนื่องจากเปนการสรางโอกาสทางการศึกษา
ใหกบันกัเรยีนทกุกลุมเปาหมายในทกุเขตพืน้ที ่ ทีม่คีวามสามารถพเิศษทางภาษาองักฤษ
ไดพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 ๒. จำนวนนักเรียนที่จะรับ 
  รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๔ ตามแผนการรับนักเรียน ทั้งนี้ ตองไมเกินจำนวนที่กำหนดไว 
ในนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยโรงเรียนที่เปดรับหองเรียนพิเศษ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 
(English Program/Mini English Program) ตองผานการประเมินจากสถาบัน 
ภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
  ประเภทคัดเลือก 
  ๓.๑ ชั้นกอนประถมศึกษาปที่ ๑ 
   ๓.๑.๑ มอีาย ุ๓ - ๕ ป 
   ๓.๑.๒ มีความสนใจในภาษาอังกฤษ  
  ๓.๒ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 
   ๓.๒.๑ มอีายยุางเขาปที ่๗ หรอืจบการศกึษาชัน้กอนประถมศกึษา 
   ๓.๒.๒ มีความสนใจและมีความรูพื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษ  
  ๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
   ๓.๓.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา 
   ๓.๓.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
ในชัน้ประถมศกึษาปที ่๔ และชัน้ประถมศกึษาปที ่๕ ไมตำ่กวา ๒.๕๐ หรอืมากกวา ๒.๕๐ 
แลวแตสถานศึกษากำหนด  
   ๓.๓.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๓.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
   ๓.๓.๕ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
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  ๓.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
   ๓.๔.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  
ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา 
   ๓.๔.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
ในชัน้มธัยมศกึษาปที ่๑ และชัน้มธัยมศกึษาปที ่๒ ไมตำ่กวา ๒.๗๕ หรอืมากกวา ๒.๗๕ 
แลวแตสถานศึกษากำหนด  
   ๓.๔.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๔.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
   ๓.๔.๕ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
  ประเภทโควตา 
  นักเรียนที่มีความสามารถผานเกณฑ ไดเขาเรียนโดยไมเก็บคาใชจาย 
อยางนอย รอยละ ๓ ของจำนวนนักเรียนที่เปดหองเรียนพิเศษในแตละชั้น ใหเปนไป
ตามนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก ๑๐๖๕/๒๕๔๔ 
และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๔๓/๒๕๔๖  
 ๔. กำหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รับสมัคร สอบสัมภาษณ ตรวจรางกาย และทดสอบสมรรถภาพ
ทางรางกาย กอนประถมศึกษาและชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๑๔ - ๑๘ กุมภาพันธ 
๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ 
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก ชั้นกอนประถมศึกษาและชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑  
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๔.๓ ประกาศผล ชั้นกอนประถมศึกษาและชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
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  ๔.๔ รายงานตัว ชั้นกอนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 
ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ (ตามที่โรงเรียนกำหนด) ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๑  
และชัน้มธัยมศกึษาปที ่๔ ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๕ มอบตัว ชั้นกอนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  
ภายในวันที่ ๑๗ มนีาคม ๒๕๖๑ (ตามทีโ่รงเรยีนกำหนด) ชัน้มธัยมศกึษาปที ่ ๑ และ 
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๔ ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

 

 
 
 
  (นายบุญรักษ ยอดเพชร) 
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เรือ่ง การรบันกัเรยีนหองเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลย ี 

และสิง่แวดลอม ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

โครงการเสรมิสรางศกัยภาพดานวทิยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลย ี 

และสิง่แวดลอม ปการศกึษา ๒๕๖๑ 
 

 
 กระทรวงศกึษาธกิารมนีโยบายใหสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
จัดทำโครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ 
สิ่งแวดลอม ตั้งแตป ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดำเนินงานพัฒนาและสงเสริม 
ผูมีความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเปนฐานกำลังคน
ดานวทิยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอมในระดบัประเทศ อนัเปนพืน้ฐาน
ในการวจิยัระดบัสงู โดยใหโรงเรยีนในสงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เปดหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้น เพื่อใหการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนไปดวย
ความเรียบรอย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดแนวทาง 
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ของหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเสริมสรางศักยภาพ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
 ๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
  โครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดลอม ไมจำกัดเขตพื้นที่บริการ เนื่องจากเปนการสรางโอกาสทางการศึกษา
ใหกับนักเรียนทุกกลุมเปาหมายในทุกเขตพื้นที่ ที่มีความสามารถพิเศษทางดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ไดพัฒนาเต็มศักยภาพ 

❖ ❖ ❖ 
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 ๒. จำนวนนักเรียนที่จะรับ 
  รบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๔ ตามแผนการรบันกัเรยีน โรงเรยีนละ ๑ หอง 
นักเรียนหองละ ๓๐ คน ทั้งนี้ ตองไมเกินจำนวนที่กำหนดไวในนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยโรงเรียนที่เปดรับหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะตองเปนโรงเรียน 
ตามโครงการเสรมิสรางศกัยภาพดานวทิยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอม 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
  ๓.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา 
๒๕๖๐ หรือเทียบเทา 
  ๓.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ เปนไปตามแตละสถานศึกษา
กำหนด แตไมต่ำกวา ๒.๗๕ 
  ๓.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ เปนไปตามแตละสถานศึกษา
กำหนด แตไมต่ำกวา ๒.๗๕ 
  ๓.๔ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 
  ๓.๕ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่น 
ไดเปนอยางดี 
  ๓.๖ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
  ๓.๗ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลา 
ที่ศึกษาอยู 
 ๔. กำหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รบัสมคัร วนัที ่๒๔ - ๒๘ กมุภาพนัธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
(ไมเวนวันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
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  ๔.๓ ประกาศผล วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๔ รายงานตวั ภายในวนัที ่๑๘ มนีาคม ๒๕๖๑ (ตามทีโ่รงเรยีนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๕ มอบตัว ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

 

 
 
 
  (นายบุญรักษ ยอดเพชร) 
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เรือ่ง การรบันกัเรยีนหองเรยีนพเิศษโครงการพฒันาประเทศไทย 

เปนศนูยกลางการศกึษาในภมูภิาค (Education Hub)  

ปการศกึษา ๒๕๖๑ 
 

 
 กระทรวงศกึษาธกิารมนีโยบายใหสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
จัดทำโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education 
Hub) ตั้งแตป ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จดัการระดบัมธัยมศกึษาใหมคีณุภาพและมาตรฐานในระดบันานาชาต ิ เตรยีมความพรอม
ใหนักเรียนไทยเขาสูประชาคมอาเซียน และการรองรับนักเรียนตางชาติ โดยใหโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปดหองเรียนพิเศษโครงการ
พัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ดังนั้น  
เพื่อใหการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนไปดวยความเรียบรอย สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ของหองเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทย 
เปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ดังนี้  
 ๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
  โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) ไมจำกดัเขตพืน้ทีบ่รกิาร เนือ่งจากเปนการสรางโอกาสทางการศกึษา
ใหกับนักเรียนทุกกลุมเปาหมายในทุกเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  

❖ ❖ ❖ 
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 ๒. จำนวนนักเรียนที่จะรับ 
  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ตามแผน 
การรับนักเรียน โรงเรียนละ ๑ หอง นักเรียนหองละ ๒๕ คน ทั้งนี้ ตองไมเกินจำนวน 
ที่กำหนดไวในนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยโรงเรียนที่เปดรับ
หองเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
  ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
   ๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทาในประเทศหรือตางประเทศ หรือกำลังศึกษาอยู 
ในชัน้ประถมศกึษาปที ่๖ ปการศกึษา ๒๕๖๐ หรอืเทยีบเทาในประเทศหรอืตางประเทศ 
   ๓.๑.๒ มี ผลการ เรี ยนกลุ มสาระการ เรี ยนรู ภาษาอั งกฤษ 
ตามที่โรงเรียนกำหนด 
   ๓.๑.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๑.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
   ๓.๑.๕ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
   ๓.๑.๖ เปนนักเรียนไทยและนักเรียนตางชาติ 
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
   ๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตร 
ของกระทรวงศกึษาธกิาร หรอืเทยีบเทาในประเทศหรอืตางประเทศ หรอืกำลงัศกึษาอยู 
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทาในประเทศหรือตางประเทศ  
    ๓.๒.๒ มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษตามที่
โรงเรียนกำหนด 
   ๓.๒.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๒.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
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   ๓.๒.๕ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
   ๓.๒.๖ เปนนักเรียนไทยและนักเรียนตางชาติ 
 ๔. กำหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รบัสมคัร วนัที ่๒๔ - ๒๘ กมุภาพนัธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
(ไมเวนวันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑  
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๔.๓ ประกาศผล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑  
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๔ รายงานตัว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ภายใน
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ (ตามที่โรงเรียนกำหนด) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
  ๔.๕ มอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ภายใน 
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ (ตามที่โรงเรียนกำหนด) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
  
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

 

 
 
 
  (นายบุญรักษ ยอดเพชร) 
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 



¿“§ºπ«° 
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เรือ่ง หลกัเกณฑและวธิกีารนบัอายเุดก็เพือ่เขารบัการศกึษา  

ระดบักอนประถมศกึษา 

ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

 
 โดยที่เห็นสมควรใหมีการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเด็ก เพื่อเขารับ
การศกึษาระดบักอนประถมศกึษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ใหเปนไปตามมาตรา ๕๔ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
จึงใหยกเลิกประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการนับอายุเด็ก เพื่อเขารับการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชประกาศฉบับนี้แทน 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวง 
วาดวยการแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑ (๑) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดกำหนดหลักเกณฑ และวิธีการ 
นับอายุเด็กเพื่อเขารับการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ การรับเด็กเพื่อเขารับการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหรับเด็กที่มีอายุ 
ไมนอยกวา ๓ ปบริบูรณ เขารับการศึกษาในชั้นอนุบาล ๑  
 ขอ ๒ การนบัอายเุดก็เพือ่เขารบัการศกึษาระดบักอนประถมศกึษาในสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน  

❖ ❖ ❖ 
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สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหนับตั้งแตวันที่เด็กเกิดไปจนถึง
วันเปดภาคเรียนที่ ๑ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย 
ปการศึกษา การเปดและปดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 (นายการุณ สกุลประดิษฐ) 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 

(นายการุณ สกุลประดิษฐ)
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 ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๕๔ กำหนดใหรฐัตองดำเนนิการ 
ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา ๑๒ ป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอยางมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ซึ่งรัฐตองดำเนินการใหเด็กเล็ก 
ไดรบัการดแูลและพฒันากอนเขารบัการศกึษาตามวรรคหนึง่ เพือ่พฒันารางกาย จติใจ วนิยั 
อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดำเนินการดวยนั้น 
 เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ สอดคลองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
ในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุ ๓ ปบริบูรณ ในพื้นที่
ขาดแคลนไมซ้ำซอนกับหนวยงานอื่นที่จัดอยูแลว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน จงึกำหนดแนวปฏบิตัใินการรบัเดก็อนบุาล อาย ุ๓ ปบรบิรูณ ของสถานศกึษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
 ๑. สถานศกึษาทีเ่คยรบัเดก็อนบุาล อาย ุ๓ ปบรบิรูณอยูแลว กอนปการศกึษา 
๒๕๖๐ ใหสามารถเปดรับเด็กอนุบาล อายุ ๓ ปบริบูรณตอไปได ไมเกินจำนวนหอง 
ที่รับอยูเดิม 
 ๒. สถานศึกษาที่ไมเคยเปดรับเด็กอนุบาล อายุ ๓ ปบริบูรณ มากอน  
หากในเขตพืน้ทีบ่รกิารไมมสีถานศกึษาหรอืศนูยพฒันาเดก็กอนวยัเรยีน สงักดัอืน่เปดรบั 
เดก็อนบุาล อาย ุ๓ ปบรบิรูณ ใหสามารถรบัเดก็อนบุาล อาย ุ๓ ปบรบิรูณ ทีม่ภีมูลิำเนา
อยูในเขตพื้นที่บริการไดตามความพรอมของสถานศึกษา 
 ๓. พื้นที่ใดในเขตบริการที่มีสถานศึกษาหรือศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
สังกัดอื่นจัดการศึกษาอนุบาล อายุ ๓ ปบริบูรณอยูแลว แตมีจำนวนเด็กเกินขีด 
ความสามารถในการรบัของสถานศกึษานัน้ ๆ ใหสถานศกึษาสงักดัสำนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปดรับเด็กอนุบาล อายุ ๓ ปบริบูรณ ไดตามความพรอมของ
สถานศึกษา  
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 ๔. การจัดชั้นเรียน เด็กที่มีอายุไมนอยกวา ๓ ปบริบูรณ เขารับการศึกษา 
ในชั้นอนุบาล ๑ เด็กที่มีอายุไมนอยกวา ๔ ปบริบูรณ และ ๕ ปบริบูรณเขารับ 
การศึกษาในชั้นอนุบาล ๒ และ ๓ ตามลำดับ 
 ทั้งนี้ การดำเนินการตามขอ ๑ ถึง ๓ ใหดำเนินการไดโดยไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ 
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°Æ°√–∑√«ß 
กำหนดหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเขารับการศึกษาภาคบังคับ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

   
 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติ
การศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ รฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิารออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้   
 การนับอายุเด็กเพื่อเขารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ใหนบัตามปปฏทินิ หากเดก็อายคุรบเจด็ปบรบิรูณในปใด ใหนบัวาเดก็มอีายยุางเขาปทีเ่จด็
ในปนั้น  
 
 ใหไว ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๕   
 
 
 (นายสุวิทย คุณกิตติ)   
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

❖ ❖ ❖ 

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๗ แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดใหเด็กที่มีอายุยางเขาปที่เจ็ด 
ตองเขาเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจนอายยุางเขาปทีส่บิหก เวนแตสอบไดชัน้ปทีเ่กา
ของการศึกษาภาคบังคับ และกำหนดใหการนับอายุของเด็กดังกลาวตองเปนไปตาม
หลกัเกณฑและวธิกีารนบัอายทุีก่ำหนดในกฎกระทรวง จงึจำเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้

 (นายสุวิทย คุณกิตติ)   
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√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√  
วาดวยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๔๘  
 

 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับหลักฐานในการรับนักเรียน  
นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
และกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับเพื่อเปนการเปดโอกาสแกบุคคลใหไดรับ 
การศึกษาอยางทั่วถึง   
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๕  
และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงศึกษาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้   
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐาน 
ในการรับนักเรียน นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 ขอ ๒ ระเบยีบนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เปนตนไป   
 ขอ ๓ ใหยกเลกิระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวาดวยหลกัฐานวนั เดอืน ปเกดิ 
ในการรับนักเรียน นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕   
 ขอ ๔ ในระเบียบนี้  
 “สถานศกึษา” หมายความวา สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั โรงเรยีน ศนูยการเรยีน 
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  
หรือของเอกชนที่มีอำนาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา  

❖ ❖ ❖ 
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 “หลกัฐานทางการศกึษา” หมายความวา เอกสารอนัเปนหลกัฐานทางการศกึษา
ของนักเรียน นักศึกษา ไดแก ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจำตัวนักเรียน  
นักศึกษา สมุดประจำชั้น บัญชีเรียกชื่อ ใบสงตัวนักเรียน นักศึกษา หลักฐานแสดง 
ผลการเรียน ประกาศนียบัตร หรือเอกสารอื่นใดในลักษณะเดียวกัน หรือเอกสาร 
ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดใหเปนหลักฐานทางการศึกษา ตามระเบียบน้ี  
 “องคกรเอกชน” หมายความวา สมาคม มูลนิธิ หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่น 
ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล   
 ขอ ๕ ใหสถานศึกษาถือเปนหนาที่ในการที่จะรับเด็กที่อยูในวัยการศึกษา
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ เขาเรียนในสถานศึกษา 
 กรณเีดก็ยายทีอ่ยูใหม สถานศกึษาตองอำนวยความสะดวก และตดิตามใหเดก็ 
ไดเขาเรียนในสถานศึกษาที่ใกลกับที่อยูใหม   
 ขอ ๖ การรับนักเรียน นักศึกษาในกรณีที่ไมเคยเขาเรียนในสถานศึกษา 
มากอน ใหสถานศึกษาเรียกหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งตามลำดับ เพื่อนำมา 
ลงหลักฐานทางการศึกษา ดังตอไปนี้   
 (๑) สูติบัตร   
 (๒) กรณทีีไ่มมหีลกัฐานตาม (๑) ใหเรยีกหนงัสอืรบัรองการเกดิ บตัรประจำตวั
ประชาชน สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดทำขึ้น 
ในลักษณะเดียวกัน   
 (๓) ในกรณีที่ไมมีหลักฐานตาม (๑) หรือ (๒) ใหเรียกหลักฐานที่ทางราชการ
ออกให หรือเอกสารตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดใหใชได   
 (๔) ในกรณีที่ไมมีหลักฐานตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหบิดา มารดา ผูปกครอง
หรอืองคกรเอกชนทำบนัทกึแจงประวตับิคุคลตามแบบแนบทายระเบยีบนี ้ เปนหลกัฐาน
ที่จะนำมาลงหลักฐานทางการศึกษา   
 (๕) ในกรณีที่ไมมีบุคคล หรือองคกรเอกชนตาม (๔) ใหซักถามประวัติบุคคล 
ผูมาสมัครเรียนหรือผูที่เกี่ยวของ เพื่อนำลงรายการบันทึกแจงประวัติบุคคลตามแบบ
แนบทายระเบียบนี้ เปนหลักฐานที่จะนำมาลงหลักฐานทางการศึกษา   
 ขอ ๗ ใหสถานศึกษาจัดเก็บสำเนาเอกสารหลักฐานตามขอ ๖ (๑) (๒) และ 
(๓) ซึ่งไดรับรองความถูกตองแลว ไวเปนหลักฐาน และคืนตนฉบับแกผูปกครอง   
 สำหรับหลักฐานบันทึกแจงประวัติบุคคลตามขอ ๖ (๔) และ (๕) ใหเก็บ
ตนฉบับไวที่สถานศึกษานั้น   



π‚¬∫“¬·≈–·π«ªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√√—∫π—°‡√’¬π  

 —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ªï°“√»÷°…“ ÚıˆÒ 
110

 ขอ ๘ ในขณะที่นักเรียน นักศึกษายังศึกษาอยูในสถานศึกษา เมื่อปรากฏวา 
มีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรมาแสดงภายหลัง ใหสถานศึกษา
แกไขหลักฐานทางการศึกษาใหเปนไปตามหลักฐานดังกลาว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการนั้น   
 ขอ ๙ การบันทึกในหลักฐานทางการศึกษา ใหสถานศึกษาปฏิบัติดังนี้   
 (๑) ในกรณีที่เปนหลักฐานทางการศึกษาเปนรายบุคคล เชน สมุดประจำตัว
นักเรียน นักศึกษา ใบสงตัว ประกาศนียบัตร เปนตน ไมตองบันทึกหมายเหตุใด ๆ  
 (๒) ในกรณีที่เปนหลักฐานทางการศึกษาเปนหลักฐานรวมที่ใชบันทึกขอมูล
ของนักเรียน นักศึกษาทั้งชั้นเรียน หรือจำนวนมากกวาหนึ่งคน เชน ทะเบียนนักเรียน 
นักศึกษา สมุดประจำชั้น บัญชีเรียกชื่อ เปนตน ใหหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับ 
มอบหมายบันทึกไวเฉพาะในสมุดทะเบียน นักเรียน นักศึกษา โดยบันทึกลง 
ในชองหมายเหตุพรอมกับลงนามกำกับขอความวา “ไมมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎร”   
 ขอ ๑๐ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  
และใหมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘     
 
 
 (นายจาตุรนต ฉายแสง) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘     

 (นายจาตุรนต ฉายแสง) 
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ที่ สพป.  
โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง 

ระดับประถมศึกษา 
จังหวัด 

หองเรียน
พิเศษ 

๑ สพป. กทม. ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร MEP 

๒ สพป. กทม. พญาไท กรุงเทพมหานคร MEP 

๓ สพป. กทม. พระยาประเสริฐสุนทราศรัย  
(กระจาง สิงหเสนี) 

กรุงเทพมหานคร MEP 

๔ สพป. กทม. ราชวินิต กรุงเทพมหานคร MEP 

๕ สพป. กทม. ราชวินิตประถมบางแค กรุงเทพมหานคร MEP 

๖ สพป. กทม. อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร MEP 

๗ สพป. กทม. อนุบาลสามเสน  
(สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล
อุปถัมภ) 

กรุงเทพมหานคร MEP 

๘ สพป. กระบี่ อนุบาลกระบี่ กระบี่ MEP 

๙ สพป. กำแพงเพชร  
เขต ๑  

อนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร MEP 

๑๐ สพป. กำแพงเพชร  
เขต ๑  

วัดคูยาง กำแพงเพชร MEP 

๑๑ สพป. กำแพงเพชร  
เขต ๑  

สาธิตฯ (ภายใตความรวมมือระหวาง
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากำแพงเพชร 
เขต ๑ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร) 

กำแพงเพชร  

๑๒ สพป. ขอนแกน  
เขต ๑  

อนุบาลขอนแกน ขอนแกน MEP 

๑๓ สพป. จนัทบรุ ีเขต ๑  อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี EP 

๑๔ สพป. จนัทบรุ ีเขต ๑  สฤษดิเดช จันทบุรี EP 

๑๕ สพป. ฉะเชิงเทรา 
เขต ๑  

อนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา EP 

๑๖ สพป. ชลบรุ ีเขต ๑  อนุบาลชลบุรี ชลบุรี EP 
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ที่ สพป.  
โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง 

ระดับประถมศึกษา 
จังหวัด 

หองเรียน
พิเศษ 

๑๗ สพป. ชัยนาท  อนุบาลชัยนาท ชัยนาท MEP 

๑๘ สพป. ชยัภมู ิเขต ๑  อนุบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ MEP 

๑๙ สพป. ชมุพร เขต ๑  อนุบาลชุมพร ชุมพร MEP 

๒๐ สพป. เชียงราย 
เขต ๑  

อนุบาลเชียงราย เชียงราย MEP 

๒๑ สพป. เชียงใหม 
เขต ๑  

อนุบาลเชียงใหม เชียงใหม EP/MEP 

๒๒ สพป. ตรัง เขต ๑  อนุบาลตรัง ตรัง MEP 

๒๓ สพป. ตราด อนุบาลตราด ตราด MEP 

๒๔ สพป. นครนายก อนุบาลนครนายก นครนายก EP 

๒๕ สพป. นครปฐม 
เขต ๑  

อนุบาลนครปฐม นครปฐม MEP 

๒๖ สพป. นครพนม 
เขต ๑  

อนุบาลนครพนม นครพนม MEP 

๒๗ สพป. นครราชสีมา 
เขต ๑  

อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา EP 

๒๘ สพป. 
นครศรีธรรมราช 
เขต ๑  

อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร
อุทิศ” 

นครศรีธรรมราช MEP 

๒๙ สพป. นครสวรรค 
เขต ๑  

อนุบาลนครสวรรค นครสวรรค MEP 

๓๐ สพป. นนทบุรี  
เขต ๑  

อนุบาลนนทบุรี นนทบุรี EP 

๓๑ สพป. นนทบรุ ี 
เขต ๑  

อนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี MEP 

๓๒ สพป. นราธิวาส 
เขต ๑ 

อนุบาลบนราธิวาส นราธิวาส MEP 
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ที่ สพป.  
โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง 

ระดับประถมศึกษา 
จังหวัด 

หองเรียน
พิเศษ 

๓๓ สพป. บุรีรัมย  
เขต ๑  

อนุบาลบุรีรัมย บุรีรัมย MEP 

๓๔ สพป. ปทมุธาน ี 
เขต ๑  

อนุบาลปทุมธานี ปทุมธานี MEP 

๓๕ สพป. 
ประจวบคีรีขันธ  
เขต ๑  

อนุบาลประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ MEP 

๓๖ สพป. ปตตานี  
เขต ๑  

อนุบาลปตตานี ปตตานี MEP 

๓๗ สพป. พะเยา เขต ๑  อนุบาลพะเยา พะเยา MEP 

๓๘ สพป. พังงา อนุบาลพังงา พังงา MEP 

๓๙ สพป. พทัลงุ เขต ๑  อนุบาลพัทลุง พัทลุง MEP 

๔๐ สพป. พจิติร เขต ๑  อนุบาลพิจิตร พิจิตร  

๔๑ สพป. พิษณุโลก 
เขต ๑  

อนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก MEP 

๔๒ สพป. เพชรบุรี  
เขต ๑  

อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรี MEP 

๔๓ สพป. เพชรบุรี  
เขต ๑  

วัดดอนไกเตี้ย เพชรบุรี EP 

๔๔ สพป. เพชรบูรณ 
เขต ๑  

อนุบาลเพชรบูรณ เพชรบูรณ MEP 

๔๕ สพป. แพร เขต ๑  อนุบาลแพร แพร MEP 

๔๖ สพป. ภูเก็ต อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต MEP 

๔๗ สพป. มุกดาหาร อนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร MEP 

๔๘ สพป. ยะลา เขต ๑  อนุบาลยะลา ยะลา MEP 

๔๙ สพป. รอยเอ็ด  
เขต ๑  

อนุบาลรอยเอ็ด รอยเอ็ด MEP 

๕๐ สพป. ระนอง เขต ๑  อนุบาลระนอง ระนอง EP 
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ที่ สพป.  
โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง 

ระดับประถมศึกษา 
จังหวัด 

หองเรียน
พิเศษ 

๕๑ สพป. ระยอง เขต ๑  อนุบาลระยอง ระยอง MEP 

๕๒ สพป. ราชบรุ ีเขต ๑  อนุบาลราชบุรี ราชบุรี EP 

๕๓ สพป. ลพบรุ ีเขต ๑  อนุบาลลพบุรี ลพบุรี EP 

๕๔ สพป. ลำปาง เขต ๑  อนุบาลลำปาง (เขลางครัตนอนุสรณ) ลำปาง MEP 

๕๕ สพป. ศรสีะเกษ  
เขต ๑  

อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ MEP 

๕๖ สพป. ศรีสะเกษ 
เขต ๔ 

อนุบาลดำรงราชานุสรณ ศรีสะเกษ EP 

๕๗ สพป. สกลนคร 
เขต ๑  

อนุบาลสกลนคร สกลนคร MEP 

๕๘ สพป. สงขลา เขต ๑  อนุบาลสงขลา สงขลา MEP 

๕๙ สพป. สงขลา เขต ๑  วิเชียรชม สงขลา MEP 

๖๐ สพป. สตูล เขต ๑  อนุบาลสตูล สตูล MEP 

๖๑ สพป. 
สมุทรปราการ  
เขต ๑  

อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สมุทรปราการ EP 

๖๒ สพป. 
สมุทรปราการ  
เขต ๑  

พรานีลวัชระ สมุทรปราการ  

๖๓ สพป. 
สมุทรสงคราม  
เขต ๑  

อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม EP 

๖๔ สพป. สมุทรสาคร อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร MEP 

๖๕ สพป. สมุทรสาคร เอกชัย สมุทรสาคร  

๖๖ สพป. สระบรุ ีเขต ๑  อนุบาลสระบุรี สระบุรี EP 

๖๗ สพป. สงิหบรุ ีเขต ๑  อนุบาลสิงหบุรี สิงหบุรี MEP 

๖๘ สพป. สโุขทยั เขต ๑  อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย MEP 
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ที่ สพป.  
โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง 

ระดับประถมศึกษา 
จังหวัด 

หองเรียน
พิเศษ 

๖๙ สพป. สุพรรณบุรี 
เขต ๑  

อนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี EP 

๗๐ สพป. 
สุราษฎรธานี 
เขต ๑  

อนุบาลสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี EP 

๗๑ สพป. สรุนิทร เขต ๑  อนุบาลสุรินทร สุรินทร MEP 

๗๒ สพป. หนองคาย 
เขต ๑  

อนุบาลหนองคาย หนองคาย  

๗๓ สพป. อางทอง อนุบาลวัดอางทอง อางทอง EP 

๗๔ สพป. อุดรธานี 
เขต ๑  

อนุบาลอุดรธานี อุดรธานี MEP 

๗๕ สพป. อุตรดิตถ 
เขต ๑  

อนุบาลอุตรดิตถ อุตรดิตถ MEP 

๗๖ สพป. 
อุบลราชธานี  
เขต ๑  

อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี EP 

 รวม ๗๖ โรงเรียน  
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ลำดับ 

ที่ 
สพป./สพม. 

ชื่อโรงเรียนที่มีอัตรา 

การแขงขันสูง  
จังหวัด EP/MEP SEC 

Education 

Hub 

๑ สพม. เขต ๑ จันทรประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร    

๒ สพม. เขต ๑ ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร    

๓ สพม. เขต ๑ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร  SEC  

๔ สพม. เขต ๑ เทพศิรินทร กรุงเทพมหานคร EP/MEP SEC  

๕ สพม. เขต ๑ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 

พุทธมณฑล 

กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๖ สพม. เขต ๑ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร    

๗ สพม. เขต ๑ เบญจมราชาลัยในพระบรม

ราชูปถัมภ 

กรุงเทพมหานคร  SEC  

๘ สพม. เขต ๑ ปญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๙ สพม. เขต ๑ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๑๐ สพม. เขต ๑ มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๑๑ สพม. เขต ๑ มัธยมวัดสิงห กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๑๒ สพม. เขต ๑ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร    

๑๓ สพม. เขต ๑ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร EP/MEP  Education Hub 

๑๔ สพม. เขต ๑ รัตนโกสินทรสมโภช

บางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร    

๑๕ สพม. เขต ๑ ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร    

๑๖ สพม. เขต ๑ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๑๗ สพม. เขต ๑ วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร    
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ลำดับ 

ที่ 
สพป./สพม. 

ชื่อโรงเรียนที่มีอัตรา 

การแขงขันสูง  
จังหวัด EP/MEP SEC 

Education 

Hub 

๑๘ สพม. เขต ๑ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๑๙ สพม. เขต ๑ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร EP/MEP SEC  

๒๐ สพม. เขต ๑ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร    

๒๑ สพม. เขต ๑ สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๒๒ สพม. เขต ๑ สตรีวัดอัปสรสวรรค กรุงเทพมหานคร    

๒๓ สพม. เขต ๑ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร EP/MEP SEC  

๒๔ สพม. เขต ๑ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร EP/MEP SEC Education Hub 

๒๕ สพม. เขต ๑ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๒๖ สพม. เขต ๑ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร EP/MEP SEC  

๒๗ สพม. เขต ๑ สายปญญาในพระบรม

ราชินูปถัมภฯ 

กรุงเทพมหานคร    

๒๘ สพม. เขต ๒ ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๒๙ สพม. เขต ๒ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กรุงเทพมหานคร EP/MEP  Education Hub 

๓๐ สพม. เขต ๒ รัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร    

๓๑ สพม. เขต ๒ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๓๒ สพม. เขต ๒ เตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ รชัดา กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๓๓ สพม. เขต ๒ เทพลีลา กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๓๔ สพม. เขต ๒ เทพศิรินทรรมเกลา กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๓๕ สพม. เขต ๒ นวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร    

๓๖ สพม. เขต ๒ นวมินทราชินูทิศ  

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

กรุงเทพมหานคร EP/MEP   
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ลำดับ 

ที่ 
สพป./สพม. 

ชื่อโรงเรียนที่มีอัตรา 

การแขงขันสูง  
จังหวัด EP/MEP SEC 

Education 

Hub 

๓๗ สพม. เขต ๒ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร EP/MEP SEC  

๓๘ สพม. เขต ๒ นวมนิทราชนิทูศิ เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๓๙ สพม. เขต ๒ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๔๐ สพม. เขต ๒ บางกะป กรุงเทพมหานคร    

๔๑ สพม. เขต ๒ บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร EP/MEP SEC  

๔๒ สพม. เขต ๒ บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๔๓ สพม. เขต ๒ บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 4 กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๔๔ สพม. เขต ๒ พรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร    

๔๕ สพม. เขต ๒ มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๔๖ สพม. เขต ๒ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร EP/MEP  Education Hub 

๔๗ สพม. เขต ๒ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร    

๔๘ สพม. เขต ๒ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร    

๔๙ สพม. เขต ๒ เศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร    

๕๐ สพม. เขต ๒ สตรีวัดมหาพฤฒาราม  

ในพระบรมราชินูปถัมภ 

กรุงเทพมหานคร    

๕๑ สพม. เขต ๒ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๕๒ สพม. เขต ๒ สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร    

๕๓ สพม. เขต ๒ สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๕๔ สพม. เขต ๒ สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๕๕ สพม. เขต ๒ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร    

๕๖ สพม. เขต ๒ สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร EP/MEP   

๕๗ สพม. เขต ๒ สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร    
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ลำดับ 

ที่ 
สพป./สพม. 

ชื่อโรงเรียนที่มีอัตรา 

การแขงขันสูง  
จังหวัด EP/MEP SEC 

Education 

Hub 

๕๘ สพม. เขต ๒ หอวัง กรุงเทพมหานคร  SEC  

๕๙ สพม. เขต ๓ เทพศิรินทร  นนทบุรี นนทบุรี EP/MEP   

๖๐ สพม. เขต ๓ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

นนทบุรี 

นนทบุรี    

๖๑ สพม. เขต ๓ นวมินทราชินูทิศ หอวัง 

นนทบุรี 

นนทบุรี    

๖๒ สพม. เขต ๓ บางบัวทอง นนทบุรี    

๖๓ สพม. เขต ๓ เบญจมราชานุสรณ นนทบุรี    

๖๔ สพม. เขต ๓ ปากเกร็ด นนทบุรี  SEC  

๖๕ สพม. เขต ๓ รัตนาธิเบศร นนทบุรี    

๖๖ สพม. เขต ๓ วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี EP/MEP   

๖๗ สพม. เขต ๓ ศรีบุณยานนท นนทบุรี  SEC  

๖๘ สพม. เขต ๓ สตรีนนทบุรี นนทบุรี EP/MEP SEC  

๖๙ สพม. เขต ๓ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี EP/MEP  Education Hub 

๗๐ สพม. เขต ๓ จอมสุรางคอุปถัมภ พระนครศรีอยุธยา EP/MEP SEC Education Hub 

๗๑ สพม. เขต ๓ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา    

๗๒ สพม. เขต ๔ คณะราษฎรบำรุงปทุมธานี ปทุมธานี  SEC  

๗๓ สพม. เขต ๔ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  

ปทุมธานี 

ปทุมธานี EP/MEP   

๗๔ สพม. เขต ๔ ธรรมศาสตรคลองหลวง

วิทยาคม 

ปทุมธานี    

๗๕ สพม. เขต ๔ ธัญรัตน ปทุมธานี    
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ลำดับ 

ที่ 
สพป./สพม. 

ชื่อโรงเรียนที่มีอัตรา 

การแขงขันสูง  
จังหวัด EP/MEP SEC 

Education 

Hub 

๗๖ สพม. เขต ๔ ธัญบุรี ปทุมธานี EP/MEP   

๗๗ สพม. เขต ๔ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ

วิทยาลัย ปทุมธานี 

ปทุมธานี EP/MEP   

๗๘ สพม. เขต ๔ ปทุมวิไล ปทุมธานี EP/MEP   

๗๙ สพม. เขต ๔ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี EP/MEP   

๘๐ สพม. เขต ๔ สายปญญารังสิต ปทุมธานี EP/MEP   

๘๑ สพม. เขต ๔ แกงคอย สระบุรี     

๘๒ สพม. เขต ๔ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี  EP/MEP SEC Education Hub 

๘๓ สพม. เขต ๔ เสาไห “วิมลวิทยานุกูล” สระบุรี   SEC  

๘๔ สพม. เขต ๕ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท  SEC  

๘๕ สพม. เขต ๕ สิงหบุรี สิงหบุรี   EP/MEP SEC  

๘๖ สพม. เขต ๕ ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี    

๘๗ สพม. เขต ๕ สตรีอางทอง อางทอง EP/MEP SEC  

๘๘ สพม. เขต ๕ อางทองปทมโรจนวิทยาคม อางทอง  SEC  

๘๙ สพป.ลพบรุ ี

เขต ๑ 

เมอืงใหม  (ชลอราษฎรรงัสฤษฏ) ลพบุรี    

๙๐ สพม. เขต ๖ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา EP/MEP SEC  

๙๑ สพม. เขต ๖ เบญจมราชรังสฤษฎิ์  ฉะเชิงเทรา    

๙๒ สพม. เขต ๖ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา    

๙๓ สพม. เขต ๖ พนมสารคาม  

“พนมอดุลวิทยา” 

ฉะเชิงเทรา   Education Hub 
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ลำดับ 

ที่ 
สพป./สพม. 

ชื่อโรงเรียนที่มีอัตรา 

การแขงขันสูง  
จังหวัด EP/MEP SEC 

Education 

Hub 

๙๔ สพม. เขต ๖ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ   EP/MEP   

๙๕ สพม. เขต ๖ เทพศิรินทร สมุทรปราการ สมุทรปราการ      

๙๖ สพม. เขต ๖ นวมินทราชินูทิศ 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

สมุทรปราการ   EP/MEP   

๙๗ สพม. เขต ๖ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ

วิทยาลัย สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ      

๙๘ สพม. เขต ๖ บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ      

๙๙ สพม. เขต ๖ ราชวินิตบางแกว สมุทรปราการ   EP/MEP   

๑๐๐ สพม. เขต ๖ ราชประชาสมาสัย  

ฝายมัธยม รัชดาภิเษก 

ในพระบรมราชูปถัมภ 

สมุทรปราการ      

๑๐๑ สพม. เขต ๖ วัดทรงธรรม สมุทรปราการ      

๑๐๒ สพม. เขต ๖ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ   EP/MEP SEC  

๑๐๓ สพม. เขต ๖ สมุทรปราการ สมุทรปราการ   EP/MEP SEC  

๑๐๔ สพม. เขต ๗ ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี EP/MEP SEC Education Hub 

๑๐๕ สพม. เขต ๗ นครนายกวิทยาคม นครนายก   EP/MEP SEC  

๑๐๖ สพม. เขต ๗ บานนา “นายกพิทยากร” นครนายก      

๑๐๗ สพม. เขต ๗ วังน้ำเย็นวิทยาคม สระแกว  EP/MEP   

๑๐๘ สพม. เขต ๗ สระแกว สระแกว   SEC Education Hub 

๑๐๙ สพม. เขต ๘ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี  SEC  
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ลำดับ 

ที่ 
สพป./สพม. 

ชื่อโรงเรียนที่มีอัตรา 

การแขงขันสูง  
จังหวัด EP/MEP SEC 

Education 

Hub 

๑๑๐ สพม. เขต ๘ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี    

๑๑๑ สพม. เขต ๘ ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี EP/MEP SEC  

๑๑๒ สพม. เขต ๘ รัตนราษฎรบำรุง ราชบุรี    

๑๑๓ สพม. เขต ๘ กาญจนานุเคราะห  กาญจนบุรี EP/MEP   

๑๑๔ สพม. เขต ๘ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี EP/MEP   

๑๑๕ สพม. เขต ๙ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม   SEC Education Hub 

๑๑๖ สพม. เขต ๙ มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม     

๑๑๗ สพม. เขต ๙ รัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ

ศาลายา 

นครปฐม     

๑๑๘ สพม. เขต ๙ ราชินีบูรณะ นครปฐม   SEC  

๑๑๙ สพม. เขต ๙ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี  SEC  

๑๒๐ สพม. เขต ๙ สงวนหญิง สุพรรณบุรี EP/MEP SEC Education Hub 

๑๒๑ สพม. เขต ๑๐ เบญจมเทพอุทิศ 

จังหวัดเพชรบุรี 

เพชรบุรี    

๑๒๒ สพม. เขต ๑๐ พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี    

๑๒๓ สพม. เขต ๑๐ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ   EP/MEP SEC  

๑๒๔ สพม. เขต ๑๐ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม EP/MEP SEC  

๑๒๕ สพม. เขต ๑๐ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร    

๑๒๖ สพม. เขต ๑๐ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร  SEC  

๑๒๗ สพม. เขต ๑๑ ศรียาภัย ชุมพร   EP/MEP SEC  

๑๒๘ สพม. เขต ๑๑ สวนศรีวิทยา ชุมพร    SEC Education Hub 

๑๒๙ สพม. เขต ๑๑ สวีวิทยา ชุมพร      
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ลำดับ 

ที่ 
สพป./สพม. 

ชื่อโรงเรียนที่มีอัตรา 

การแขงขันสูง  
จังหวัด EP/MEP SEC 

Education 

Hub 

๑๓๐ สพม. เขต ๑๑ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร   EP/MEP   

๑๓๑ สพม. เขต ๑๑ ไชยาวิทยา สุราษฎรธานี    

๑๓๒ สพม. เขต ๑๑ บานนาสาร สุราษฎรธานี    

๑๓๓ สพม. เขต ๑๑ พระแสงวิทยา สุราษฎรธานี    

๑๓๔ สพม. เขต ๑๑ พุนพินพิทยาคม สุราษฎรธานี    

๑๓๕ สพม. เขต ๑๑ เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี    

๑๓๖ สพม. เขต ๑๑ เวียงสระ สุราษฎรธานี EP/MEP   

๑๓๗ สพม. เขต ๑๑ สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี EP/MEP SEC  

๑๓๘ สพม. เขต ๑๑ สุราษฎรธานี 2 สุราษฎรธานี    

๑๓๙ สพม. เขต ๑๑ สุราษฎรพิทยา สุราษฎรธานี  SEC Education Hub 

๑๔๐ สพม. เขต ๑๑ ทีปราษฎรพิทยา สุราษฎรธานี    

๑๔๑ สพม. เขต ๑๒ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช EP/MEP SEC Education Hub 

๑๔๒ สพม. เขต ๑๒ ทุงสง นครศรีธรรมราช    

๑๔๓ สพม. เขต ๑๒ เบญจมราชูทิศ  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช EP/MEP SEC  

๑๔๔ สพม. เขต ๑๒ สตรีทุงสง นครศรีธรรมราช  SEC  

๑๔๕ สพม. เขต ๑๒ พัทลุง พัทลุง  EP/MEP SEC  

๑๔๖ สพม. เขต ๑๒ สตรีพัทลุง พัทลุง  EP/MEP SEC  

๑๔๗ สพม. เขต ๑๓ อำมาตยพานิชนุกูล กระบี่ EP/MEP SEC  

๑๔๘ สพม. เขต ๑๓ อาวลึกประชาสรรค กระบี่    

๑๔๙ สพม. เขต ๑๓ วิเชียรมาตุ ตรัง EP/MEP SEC  

๑๕๐ สพม. เขต ๑๓ สภาราชินี ตรัง EP/MEP SEC  
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ลำดับ 

ที่ 
สพป./สพม. 

ชื่อโรงเรียนที่มีอัตรา 

การแขงขันสูง  
จังหวัด EP/MEP SEC 

Education 

Hub 

๑๕๑ สพม. เขต ๑๓ หวยยอด ตรัง    

๑๕๒ สพม. เขต ๑๔ ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา EP/MEP SEC  

๑๕๓ สพม. เขต ๑๔ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต EP/MEP SEC  

๑๕๔ สพม. เขต ๑๔ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต  SEC Education Hub 

๑๕๕ สพม. เขต ๑๔ พิชัยรัตนคาร ระนอง EP/MEP   

๑๕๖ สพม. เขต ๑๔ สตรีระนอง ระนอง  SEC  

๑๕๗ สพม. เขต ๑๕ นราธิวาส นราธิวาส  SEC  

๑๕๘ สพม. เขต ๑๕ นราสิกขาลัย นราธิวาส  SEC  

๑๕๙ สพม. เขต ๑๕ เดชะปตตนยานุกูล ปตตานี   SEC  

๑๖๐ สพม. เขต ๑๕ เบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี ปตตานี   SEC  

๑๖๑ สพม. เขต ๑๕ คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา   EP/MEP SEC  

๑๖๒ สพม. เขต ๑๕ สตรียะลา ยะลา    SEC  

๑๖๓ สพม. เขต ๑๖ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา EP/MEP   

๑๖๔ สพม. เขต ๑๖ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา    

๑๖๕ สพม. เขต ๑๖ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา EP/MEP   

๑๖๖ สพม. เขต ๑๖ หาดใหญวิทยาลัย 2 สงขลา    

๑๖๗ สพม. เขต ๑๖ หาดใหญรัฐประชาสรรค สงขลา EP/MEP   

๑๖๘ สพม. เขต ๑๖ หาดใหญวิทยาลัย สงขลา EP/MEP SEC  

๑๖๙ สพม. เขต ๑๖ หาดใหญวิทยาลัย 

สมบูรณกุลกันยา 

สงขลา    

๑๗๐ สพม. เขต ๑๖ พิมานพิทยาสรรค สตูล EP/MEP   

๑๗๑ สพม. เขต ๑๗ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี  SEC  
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ลำดับ 

ที่ 
สพป./สพม. 

ชื่อโรงเรียนที่มีอัตรา 

การแขงขันสูง  
จังหวัด EP/MEP SEC 

Education 

Hub 

๑๗๒ สพม. เขต ๑๗ ศรียานุสรณ จันทบุรี EP/MEP SEC  

๑๗๓ สพม. เขต ๑๗ ตราษตระการคุณ ตราด EP/MEP SEC  

๑๗๔ สพม. เขต ๑๗ สตรีประเสริฐศิลป ตราด EP/MEP SEC  

๑๗๕ สพม. เขต ๑๘ ชลกันยานุกูล ชลบุรี EP/MEP SEC  

๑๗๖ สพม. เขต ๑๘ ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี EP/MEP   

๑๗๗ สพม. เขต ๑๘ บางละมุง ชลบุรี    

๑๗๘ สพม. เขต ๑๘ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี EP/MEP SEC  

๑๗๙ สพม. เขต ๑๘ ศรีราชา ชลบุรี EP/MEP   

๑๘๐ สพม. เขต ๑๘ วัดปาประดู ระยอง  EP/MEP SEC  

๑๘๑ สพม. เขต ๑๘ ระยองวิทยาคม ระยอง  EP/MEP SEC  

๑๘๒ สพม. เขต ๑๙ เลยพิทยาคม เลย EP/MEP SEC  

๑๘๓ สพม. เขต ๑๙ ศรีสงครามวิทยา เลย EP/MEP   

 สพม. เขต ๑๙ ไมมี หนองบัวลำภู    

๑๘๔ สพม. เขต ๒๐ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี  SEC  

๑๘๕ สพม. เขต ๒๐ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี EP/MEP SEC Education Hub 

๑๘๖ สพม. เขต ๒๑ บึงกาฬ บึงกาฬ EP/MEP   

๑๘๗ สพม. เขต ๒๑ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย EP/MEP SEC Education Hub 

๑๘๘ สพม. เขต ๒๑ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย  SEC  

๑๘๙ สพม. เขต ๒๒ ปยะมหาราชาลัย นครพนม   EP/MEP SEC Education Hub 

๑๙๐ สพม. เขต ๒๒ มุกดาหาร มุกดาหาร EP/MEP SEC  

๑๙๑ สพม. เขต ๒๓ ธาตุนารายณวิทยา สกลนคร EP/MEP SEC  

๑๙๒ สพม. เขต ๒๓ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร EP/MEP SEC  
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ลำดับ 

ที่ 
สพป./สพม. 

ชื่อโรงเรียนที่มีอัตรา 

การแขงขันสูง  
จังหวัด EP/MEP SEC 

Education 

Hub 

๑๙๓ สพม. เขต ๒๓ สวางแดนดิน สกลนคร    

๑๙๔ สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุพิทยาสรรพ กาฬสินธุ EP/MEP SEC  

๑๙๕ สพม. เขต ๒๔ อนุกูลนารี กาฬสินธุ  SEC  

๑๙๖ สพม. เขต ๒๕ กัลยาณวัตร ขอนแกน  SEC  

๑๙๗ สพม. เขต ๒๕ แกนนครวิทยาลัย ขอนแกน EP/MEP SEC Education Hub 

๑๙๘ สพม. เขต ๒๕ ขอนแกนวิทยายน ขอนแกน EP/MEP SEC  

๑๙๙ สพม. เขต ๒๕ ชุมแพศึกษา ขอนแกน EP/MEP SEC  

๒๐๐ สพม. เขต ๒๕ น้ำพองศึกษา ขอนแกน    

๒๐๑ สพม. เขต ๒๕ บานไผ ขอนแกน    

๒๐๒ สพม. เขต ๒๕ ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแกน    

๒๐๓ สพม. เขต ๒๕ หนองเรือวิทยา ขอนแกน EP/MEP   

๒๐๔ สพม. เขต ๒๖ ผดุงนารี มหาสารคาม  SEC  

๒๐๕ สพม. เขต ๒๖ วาปปทุม มหาสารคาม  SEC  

๒๐๖ สพม. เขต ๒๖ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม EP/MEP SEC  

๒๐๗ สพม. เขต ๒๗ รอยเอ็ดวิทยาลัย รอยเอ็ด EP/MEP SEC  

๒๐๘ สพม. เขต ๒๗ สตรีศึกษา รอยเอ็ด EP/MEP SEC  

๒๐๙ สพม. เขต ๒๗ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล รอยเอ็ด    

๒๑๐ สพม. เขต ๒๘ กันทรารมณ ศรีสะเกษ   EP/MEP   

๒๑๑ สพม. เขต ๒๘ กันทรลักษวิทยา ศรีสะเกษ     Education Hub 

๒๑๒ สพม. เขต ๒๘ ขุขันธ ศรีสะเกษ   EP/MEP SEC  

๒๑๓ สพม. เขต ๒๘ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ    SEC  
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ลำดับ 

ที่ 
สพป./สพม. 

ชื่อโรงเรียนที่มีอัตรา 

การแขงขันสูง  
จังหวัด EP/MEP SEC 

Education 

Hub 

๒๑๔ สพม. เขต ๒๘ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ   EP/MEP SEC  

๒๑๕ สพม. เขต ๒๘ คำเขื่อนแกวชนูปถัมภ ยโสธร  EP/MEP   

๒๑๖ สพม. เขต ๒๘ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร  EP/MEP SEC  

๒๑๗ สพม. เขต ๒๙ นารีนุกูล อุบลราชธานี  SEC Education Hub 

๒๑๘ สพม. เขต ๒๙ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี EP/MEP SEC  

๒๑๙ สพม. เขต ๒๙ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี    

๒๒๐ สพม. เขต ๒๙ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ EP/MEP SEC  

๒๒๑ สพม. เขต ๓๐ แกงครอวิทยา ชัยภูมิ    

๒๒๒ สพม. เขต ๓๐ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ EP/MEP SEC  

๒๒๓ สพม. เขต ๓๐ ภูเขียว ชัยภูมิ EP/MEP   

๒๒๔ สพม. เขต ๓๐ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ EP/MEP SEC  

๒๒๕ สพม. เขต ๓๑ บุญวัฒนา นครราชสีมา EP/MEP SEC  

๒๒๖ สพม. เขต ๓๑ ปกธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา    

๒๒๗ สพม. เขต ๓๑ ปากชอง นครราชสีมา EP/MEP SEC  

๒๒๘ สพม. เขต ๓๑ พิมายวิทยา นครราชสีมา  SEC  

๒๒๙ สพม. เขต ๓๑ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา EP/MEP   

๒๓๐ สพม. เขต ๓๑ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา EP/MEP SEC Education Hub 

๒๓๑ สพม. เขต ๓๑ สุรธรรมพิทักษ นครราชสีมา EP/MEP   

๒๓๒ สพม. เขต ๓๒ นางรอง บุรีรัมย    

๒๓๓ สพม. เขต ๓๒ บุรีรัมยพิทยาคม บุรีรัมย EP/MEP SEC Education Hub 

๒๓๔ สพม. เขต ๓๒ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย EP/MEP SEC  
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ลำดับ 

ที่ 
สพป./สพม. 

ชื่อโรงเรียนที่มีอัตรา 

การแขงขันสูง  
จังหวัด EP/MEP SEC 

Education 

Hub 

๒๓๕ สพม. เขต ๓๒ ลำปลายมาศ บุรีรัมย  SEC  

๒๓๖ สพม. เขต ๓๓ ทาตูมประชาเสริมวิทย สุรินทร    

๒๓๗ สพม. เขต ๓๓ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร   Education Hub 

๒๓๘ สพม. เขต ๓๓ รัตนบุรี สุรินทร EP/MEP SEC  

๒๓๙ สพม. เขต ๓๓ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร    

๒๔๐ สพม. เขต ๓๓ สังขะ สุรินทร    

๒๔๑ สพม. เขต ๓๓ สิรินธร สุรินทร EP/MEP SEC  

๒๔๒ สพม. เขต ๓๓ สุรวิทยาคาร สุรินทร  SEC  

๒๔๓ สพม. เขต ๓๔ จอมทอง เชียงใหม EP/MEP   

๒๔๔ สพม. เขต ๓๔ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม EP/MEP SEC Education Hub 

๒๔๕ สพม. เขต ๓๔ วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม EP/MEP SEC  

๒๔๖ สพม. เขต ๓๔ สันปาตองวิทยาคม เชียงใหม  SEC  

 สพม. เขต ๓๔ ไมมี แมฮองสอน    

๒๔๗ สพม. เขต ๓๕ บุญวาทยวิทยาลัย ลำปาง EP/MEP SEC  

๒๔๘ สพม. เขต ๓๕ ลำปางกัลยาณี ลำปาง  SEC  

๒๔๙ สพม. เขต ๓๕ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ลำพูน      

๒๕๐ สพม. เขต ๓๕ สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน ลำพูน   EP/MEP   

๒๕๑ สพม. เขต ๓๖ ดำรงราษฎรสงเคราะห เชียงราย EP/MEP SEC  

๒๕๒ สพม. เขต ๓๖ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย EP/MEP SEC Education Hub 

๒๕๓ สพม. เขต ๓๖ พะเยาพิทยาคม พะเยา    SEC Education Hub 

๒๕๔ สพม. เขต ๓๗ ปว นาน     

๒๕๕ สพม. เขต ๓๗ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  นาน     
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ลำดับ 

ที่ 
สพป./สพม. 

ชื่อโรงเรียนที่มีอัตรา 

การแขงขันสูง  
จังหวัด EP/MEP SEC 

Education 

Hub 

๒๕๖ สพม. เขต ๓๗ สตรีศรีนาน นาน   SEC  

๒๕๗ สพม. เขต ๓๗ นารีรัตนจังหวัดแพร แพร    

๒๕๘ สพม. เขต ๓๗ พิริยาลัยจังหวัดแพร แพร    

๒๕๙ สพม. เขต ๓๘ ตากพิทยาคม ตาก EP/MEP SEC  

๒๖๐ สพม. เขต ๓๘ สรรพวิทยาคม ตาก EP/MEP  Education Hub 

๒๖๑ สพม. เขต ๓๘ สวรรคอนันตวิทยา สุโขทัย    

๒๖๒ สพม. เขต ๓๘ สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย EP/MEP SEC Education Hub 

๒๖๓ สพม. เขต ๓๘ อุดมดรุณี สุโขทัย EP/MEP SEC  

๒๖๔ สพม. เขต ๓๙ เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก EP/MEP SEC Education Hub 

๒๖๕ สพม. เขต ๓๙ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก EP/MEP SEC  

๒๖๖ สพม. เขต ๓๙ พุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก    

๒๖๗ สพม. เขต ๓๙ อุตรดิตถ อุตรดิตถ    SEC  

๒๖๘ สพม. เขต ๓๙ อุตรดิตถดรุณี อุตรดิตถ   EP/MEP SEC  

๒๖๙ สพม. เขต ๔๐  เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ EP/MEP SEC  

๒๗๐ สพม. เขต ๔๐  วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ EP/MEP SEC  

๒๗๑ สพม. เขต ๔๐  หลมสักวิทยาคม เพชรบูรณ  SEC  

๒๗๒ สพม. เขต ๔๐  หนองไผ เพชรบูรณ    

๒๗๓ สพม. เขต ๔๑ กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร  SEC  

๒๗๔ สพม. เขต ๔๑ วัชรวิทยา กำแพงเพชร EP/MEP   

๒๗๕ สพม. เขต ๔๑ ตะพานหิน พิจิตร   EP/MEP SEC  

๒๗๖ สพม. เขต ๔๑ บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร      

๒๗๗ สพม. เขต ๔๑ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร    SEC  
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ลำดับ 

ที่ 
สพป./สพม. 

ชื่อโรงเรียนที่มีอัตรา 

การแขงขันสูง  
จังหวัด EP/MEP SEC 

Education 

Hub 

๒๗๘ สพม. เขต ๔๒ ตาคลีประชาสรรค นครสวรรค    

๒๗๙ สพม. เขต ๔๒ นครสวรรค นครสวรรค  SEC Education Hub 

๒๘๐ สพม. เขต ๔๒ สตรีนครสวรรค นครสวรรค EP/MEP SEC  

๒๘๑ สพม. เขต ๔๒ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี EP/MEP SEC  

๒๘๒ สพม. เขต ๔๒ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี    

รวม ๒๘๒ ๑๔๘ ๑๓๑ ๓๒ 



µ—«Õ¬à“ß 

°“√§—¥‡≈◊Õ°π—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Ò
¢Õß‚√ß‡√’¬π∑’Ë¡’Õ—µ√“°“√·¢àß¢—π Ÿß 





π‚¬∫“¬·≈–·π«ªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√√—∫π—°‡√’¬π  

 —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ªï°“√»÷°…“ ÚıˆÒ 
133

µ—«Õ¬à“ß°“√§—¥‡≈◊Õ°π—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Ò  
¢Õß‚√ß‡√’¬π∑’Ë¡’Õ—µ√“°“√·¢àß¢—π Ÿß 

 
 โรงเรียนสตรีวิทยาเปนโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง ใชสัดสวนการคัดเลือก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ดวยสัดสวน ๕๐ : ๕๐ สมมุติมีนักเรียนมาสมัคร ๑๐ คน 
โรงเรยีนสตรวีทิยา ประกาศรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๑ จำนวน ๖ คน รบันกัเรยีน
ทั่วไป ๓ คน รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ๓ คน ดำเนินการคัดเลือก ดังนี้   
 ๑. โรงเรียนจัดสอบใน ๕ รายวิชา คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย 
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเขียนเปนประโยคสัญลักษณไดดังนี้  

  x แทน คะแนนรายวิชาที่โรงเรียนจัดสอบ     

  x
i
 แทน ผลรวมของคะแนนรายวิชาที่โรงเรียนจัดสอบ    

  y แทน คะแนน O - NET ของแตละรายวิชาที่นักเรียนสอบได 

  y
i
 แทน ผลรวมของคะแนน O - NET ทกุรายวชิาทีน่กัเรยีนสอบได   

 ๒. นำผลคะแนนในขอ ๑ มาคำนวณเปนรอยละ ดังนี้  

   x
i
 = ๘๐% และ     y

i
 = ๒๐% 

  โดยใชสูตรคำนวณเปนรอยละ ดังนี้ 

      ๐.๕ +           ๐.๐๒๕ = ๑๐๐%   

 ๓. นำผลที่ไดจากขอ ๑ และขอ ๒ มาเรียงลำดับตามประเภทที่นักเรียน
สมัครสอบ เพื่อจัดลำดับในการประกาศผลสอบคัดเลือกตามตาราง ดังนี้ 
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µ“√“ß· ¥ßº≈√«¡¢Õß§–·πππ—°‡√’¬π∑’Ë ¡—§√ Õ∫ 

เลขที่

สอบ 
ชื่อนักเรียน 

สมัครประเภท ผลคะแนน 
ผลคะแนนสอบ 

(๑๐๐%) 
ลำดับที่ได 

ในเขต ทั่วไป 
สอบ 

(๗๐%) 

O-NET 

(๓๐%) 

๑ ด.ญ. อดทน จิตสงบ  / ๗๐ ๗ ๗๗ ๕ 

๒ ด.ช. มีสุข ใจดี  / ๗๐ ๑๐ ๘๐ ๓ 

๓ ด.ญ. ใจ ใจซื่อ / / ๖๐ ๕ ๖๕ ๑๐ 

๔ ด.ช. เกง จิตแจมใส / / ๘๐ ๒๐ ๑๐๐ ๑ 

๕ ด.ญ. รักอาน รักดี / / ๖๕ ๘ ๗๓ ๙ 

๖ ด.ญ. เรียน รักเรียน / / ๖๘ ๖ ๗๔ ๘ 

๗ ด.ญ. กลา แจมใส  / ๗๕ ๑๕ ๙๐ ๒ 

๘ ด.ช. ดี คิดดี  / ๗๐ ๘ ๗๘ ๔ 

๙ ด.ญ. ตรง ซื่อตรง  / ๖๘ ๘ ๗๖ ๖ 

๑๐ ด.ช. สงบ รักสงบ / / ๖๘ ๗ ๗๕ ๗ 
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เลขที่

สอบ 
ชื่อนักเรียน 

สมัครประเภท คะแนนของนักเรียนที่ได 

(๑๐๐) 
ลำดับที่ได 

ในเขต ทั่วไป 

๔ ด.ช. เกง จิตแจมใส / / ๑๐๐ ๑ 

๗ ด.ญ. กลา แจมใส  / ๙๐ ๒ 

๒ ด.ช. มีสุข ใจดี  / ๘๐ ๓ 

๘ ด.ช. ดี คิดดี  / ๗๘ ๔ 

๑ ด.ญ. อดทน จิตสงบ  / ๗๗ ๕ 

๙ ด.ญ. ตรง ซื่อตรง  / ๗๖ ๖ 

๑๐ ด.ช. สงบ รักสงบ / / ๗๕ ๗ 

๖ ด.ญ. เรียน รักเรียน / / ๗๔ ๘ 

๕ ด.ญ. รักอาน รักดี / / ๗๓ ๙ 

๓ ด.ญ. ใจ ใจซื่อ / / ๖๕ ๑๐ 

µ“√“ß· ¥ß≈”¥—∫º≈§–·ππ¢Õßπ—°‡√’¬π∑’Ë ¡—§√ Õ∫ 
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ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°π—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Ò 
¢Õß‚√ß‡√’¬π µ√’«‘∑¬“ ª√–‡¿∑π—°‡√’¬π∑—Ë«‰ª 

เลขที่สอบ ชื่อนักเรียน 

๔ ด.ช. เกง จิตแจมใส 

๗ ด.ญ. กลา แจมใส 

๒ ด.ช. มีสุข ใจดี 

ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°π—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Ò 
¢Õß‚√ß‡√’¬π µ√’«‘∑¬“ ª√–‡¿∑π—°‡√’¬π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë∫√‘°“√ 

เลขที่สอบ ชื่อนักเรียน 

๑๐ ด.ช. สงบ รักสงบ 

๖ ด.ญ. เรียน รักเรียน 

๕ ด.ญ. รักอาน รักดี 



§”∂“¡ 

°“√√—∫π—°‡√’¬π ªï°“√»÷°…“ ÚıˆÒ 
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  เรื่อง การเขาเรียนชั้นอนุบาล ๑   
 ๑. คำถาม นักเรียนที่จะเขาเรียนชั้นอนุบาล ๑ ในปนี้ เกิดปใด (นับอายุอยางไร) 
  คำตอบ วิธีนับอายุนับตั้งแตวันที่เด็กเกิดถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
   ใหไดอายุครบ ๓ - ๕ ปบริบูรณ   
 ๒. คำถาม โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง เชน โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 
    ใชวิธีการใด    
  คำตอบ จับฉลาก    
  เรื่อง การเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑   
 ๓. คำถาม นักเรียนที่จะเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ในปนี้ เกิดปใด  
   (นับอายุอยางไร)    
  คำตอบ วิธีนับอายุนับตามปปฏิทิน     
   ๑. อายุยางเขาปที่ ๗ (เกิดตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑  
    ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔) หรือ     
   ๒.  จบการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา     
   หลักฐานการสมัคร     
   ๑.  สำเนาทะเบียนบาน (นำฉบับตัวจริงไปดวย)    
   ๒.  สำเนาสูติบัตร (นำฉบับตัวจริงไปดวย) 
   ๓.  หลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา (ถามี)  
   ๔.  หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน การเปลี่ยนชื่อ สกุล ฯลฯ   
 ๔. คำถาม โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง เชน โรงเรียนหอวังใชวิธีการใด 
  คำตอบ สอบคัดเลือกและคะแนน O - NET    
  เรื่อง การรับสมัครเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑   
 ๕. คำถาม จะขอรับใบสมัครเมื่อไร    
  คำตอบ กอนวันประกาศรับสมัคร ๑ - ๒ สัปดาห   
 ๖. คำถาม ตองซื้อใบสมัครหรือไม    
  คำตอบ รับใบสมัครฟรีไดที่โรงเรียนที่ตองการสมัคร และสมัครเรียน 
   โดยไมเสียคาใชจาย   

§”∂“¡ 
°“√√—∫π—°‡√’¬π ªï°“√»÷°…“ ÚıˆÒ 
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 ๗. คำถาม หลักฐานการสมัครมีอะไรบาง    
  คำตอบ ๑.  สำเนาทะเบียนบานของนักเรียนและผูปกครอง (นำฉบับตัวจริง 
    ไปดวย)   
   ๒.  เอกสารแสดงการศกึษา ปพ.๗ หรอื ปพ.๑ (นำฉบบัตวัจรงิไปดวย)  
   ๓. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)  
   ๔.  รูปถาย ๑ หรือ ๑.๕ นิ้ว ๓ รูป     
   ๕.  เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน การเปลี่ยนชื่อ สกุล ฯลฯ   
 ๘. คำถาม จะทราบไดอยางไรวาบานที่อาศัยอยู นักเรียนมีสิทธิจับฉลาก 
   ที่โรงเรียนใดบาง    
  คำตอบ ๑. ติดตอสอบถามไดที่โรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   ๒.  โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ซึ่งได 
    มีการประชาสัมพันธสงไปที่โรงเรียน นักเรียนสามารถไปขอรับ 
    ไดที่คุณครูประจำชั้น 
 ๙. คำถาม เขตพื้นที่บริการหมายความวาอยางไร    
  คำตอบ เปนพืน้ทีโ่ดยรอบทีโ่รงเรยีนใหบรกิารรบันกัเรยีนเขาเรยีน โดยคำนงึถงึ 
   ความสะดวกในการเดินทางของนักเรียน การแบงพื้นที่ มี 
   การประสานระหวางโรงเรียนใกลเคียง ใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด  
   โดยอาจมีการทับซอนกันบาง  
 ๑๐. คำถาม นักเรียนจะใชสิทธิเกี่ยวกับเขตพื้นที่บริการอยางไรบาง มีขอกำหนด 
   อยางไร  
  คำตอบ นกัเรยีนในเขตพืน้ทีบ่รกิารสามารถใชสทิธ ิดังนี้  
   ๑. สอบคดัเลอืก พรอมนกัเรยีนทัว่ไปกอน  
   ๒. จากขอ ๑. ถายงัไมไดรบัการคดัเลอืกคะแนนของนกัเรยีนในเขต 
    พืน้ทีบ่รกิาร จะนำถกูนำมาเรยีงลำดบั เพือ่คดัเลอืกตามรอยละ 
    ทีก่ำหนด 
   ๓. จบัฉลากนกัเรยีนในเขตพืน้ทีบ่รกิารตามรอยละทีก่ำหนด 
    คุณสมบัตินักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
   ๑. นกัเรยีนตองมชีือ่อยูในทะเบยีนทีอ่ยูในเขตพืน้ทีบ่รกิารของโรงเรยีน  
    อยางนอย ๒ ป นบัถงึวนัที ่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หรอืตามเกณฑ  
    ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากำหนด 
   ๒.  ตองอาศัยอยูกับบิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย ที่เปนเจาบานหรือ 
    เจาของบาน 
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 ๑๑. คำถาม นักเรียนที่มีชื่ออยูในเขตในพื้นที่บริการแตขาดคุณสมบัติ เชน  
   อาศยัอยูกบัญาต ิ(ลงุ ปา นา อา ฯลฯ) หรอืบดิา มารดา ไมเปนเจาบาน 
   หรือเจาของบาน จะใชสิทธิอยางไรไดบาง และจะชวยเหลืออยางไร  
   ถาจับฉลากหรือสอบไมได  
  คำตอบ ๑. นักเรียนที่ขาดคุณสมบัติ สามารถสมัครสอบประเภทนักเรียน 
    ทั่วไปได 
   ๒. หากสอบไมได หรือจับฉลากไมได ใหไปยื่นความจำนงที่ 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสำนักงานเขต 
    พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อจัดที่เรียน 
   ๓. นักเรียนรองขอใหโรงเรียนอนุโลม กรณีนักเรียนที่มีที่พักในเขต 
    พื้นที่บริการมานาน และเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
    จากโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ แตไมสามารถ 
    เปนเจาบานได โดยขอใหมีสิทธิเสมอกับการเปนนักเรียนในเขต 
    พื้นที่บริการซึ่งจะมีคณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียน 
    พิจารณา (อาจไดหรือไมไดก็ได) 
  ๑๒. คำถาม นกัเรยีนเรยีนอยูตางจงัหวดั แตมชีือ่อยูในทะเบยีนในเขตพืน้ทีบ่รกิาร 
   ของโรงเรยีนในกรงุเทพมหานคร จะใชสทิธจิบัฉลากหรอืสอบไดหรอืไม   
  คำตอบ ๑. ถามคีณุสมบตัคิรบถวนกส็ามารถจบัฉลากและสอบประเภทนกัเรยีน 
    ในเขตพื้นที่บริการได  
   ๒. สามารถสมัครสอบนักเรียนประเภททั่วไปไดทุกคน 
 ๑๓. คำถาม นักเรียนอาศัยอยูบานเชากับบิดา มารดา แตไมไดยายทะเบียนบาน  
   มาจากตางจังหวัดหรือไมมีสิทธิเปนเจาบานไดจะทำอยางไร 
  คำตอบ ๑.  นักเรียนตองใชวิธีการสอบประเภทนักเรียนทั่วไปเขาเรียน   
   ๒.  ถาสอบไมได ใหสมคัรขอรบัการจดัทีเ่รยีนทีโ่รงเรยีนทีส่มคัรสอบ 
    ครั้งแรก หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
 ๑๔. คำถาม นักเรียนที่มีที่อยูในเขตพื้นที่บริการแตตองการไปเรียนในโรงเรียนอื่น 
   ที่มีชื่อเสียงมาก ถาสอบเขาไมไดจะทำอยางไร    
  คำตอบ ๑.  นักเรียนตองวิเคราะหตนเองวาจะสามารถสอบแขงขันไดหรือไม  
    และใหสมคัรประเภทจบัฉลากนกัเรยีนในเขตพืน้ทีบ่รกิารไวกอนดวย 
   ๒. ไมควรสละสทิธกิารจบัฉลาก หากจบัฉลากไดขอใหไปรายงานตวั  
    และเรยีนในโรงเรยีนทีจ่บัฉลากได หรอืโรงเรยีนทีไ่ดรบัจดัสรรทีเ่รยีน  
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  เรื่อง สัดสวนการรับนักเรียน   
 ๑๕. คำถาม สัดสวนการรับนักเรียนหมายความวาอยางไร    
  คำตอบ สพฐ. กำหนดใหโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูงรับนักเรียน 
   ในเขตพืน้ทีบ่รกิารไมนอยกวารอยละ ๔๐ และรบันกัเรยีนทัว่ไปไมเกนิ 
   รอยละ ๖๐ เชน กำหนดสัดสวน ๔๐ : ๖๐ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้  
   ๔๐ แรก หมายถงึ การจบัฉลาก และหรอืสอบและคะแนน O - NET  
   ของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไมนอยกวารอยละ ๔๐ ของแผน 
   การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ของโรงเรียนนั้น ๆ โดย 
   ขอความเหน็ชอบจากสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา หรอื 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๖๐ หลัง หมายถึง  
   การสอบและคะแนน O - NET ของนกัเรยีนทัว่ไป ไมเกนิรอยละ ๖๐  
   (นักเรียนทั่วไป คือ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการนอกเขตพื้นที่บริการ  
   และนอกจังหวัด)    
  เรื่อง การจัดสรรที่เรียน   
 ๑๖. คำถาม การขอรับการจัดสรรที่เรียน นักเรียนจะทำอยางไร 
  คำตอบ ๑. สมคัรไดทีโ่รงเรยีนหรอืสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
    วนัที ่๙ - ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
    ไมเวนวันหยุดราชการ     
   ๒.  ประกาศผลการจดัทีเ่รยีน วนัที ่๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีเ่รยีน  
    หรือสหวิทยาเขต หรือกลุมโรงเรียน หรือสำนักงานเขตพื้นที่ 
    การศึกษามัธยมศึกษา 
   ๓.  รายงานตวั วนัที ่๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีโ่รงเรยีนทีไ่ดรบัจดัสรร 
   ๔.  นกัเรยีนตองนำตนขัว้ใบสมคัรไปดวย เพือ่สะดวกในการตรวจสอบ 
    ขอมูล   
 ๑๗. คำถาม ถาประกาศผลรอบสองแลวยังไมมีที่เรียนจะทำอยางไร   
  คำตอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่ 
   การศึกษามัธยมศึกษาจะนำขอมูลนักเรียนที่ยังไมมีที่เรียนเสนอ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่ 
   การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อแกปญหาและจัดที่เรียนใหรอบตอไป    
  เรื่อง โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ   
 ๑๘. คำถาม มีโรงเรียนใดบางที่รับนักเรียนพิการเขาเรียนรวม รับนักเรียนพิการ 
   รับนักเรียนดอยโอกาส 
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   คำตอบ ๑. มโีรงเรยีนเรยีนรวม โรงเรยีนศกึษาพเิศษ โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห 
    กระจายอยูทั่วไป 
   ๒. สอบถามไดที่ศูนยประสานงานการรับนักเรียนของสำนักงาน 
    เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา หรอืสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
    มัธยมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    วาโรงเรียนใดบาง 
   ๓. ติดตอสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๔๔  
    หรือ ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๕๐ 
  เรื่อง การเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔   
 ๑๙. คำถาม การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ รับอยางไร 
   คำตอบ โรงเรยีนทีเ่ปดสอนระดบัมธัยมศกึษาตอนตนและมธัยมศกึษาตอนปลาย 
   ๑. การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม 
     ใหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่มีศักยภาพ 
    เหมาะสมของโรงเรียนเขาเรียน โดยโรงเรียนกำหนดเกณฑ 
    พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม จากคะแนน 
    ผลการเรียน เฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
    ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๒ และชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 ภาคเรยีนทีห่นึง่)  
    ไมต่ำกวา ๒.๐๐ 
   ๒. การรับนักเรียนทั่วไป 
      ใหรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเขาเรียนดวย แตตอง 
    ไมเกินรอยละ ๒๐ ของแผนการรับนักเรียน 
     ในการกำหนดแผนการรับนักเรียนโรงเรียนตองกำหนด 
    แผนการรบันกัเรยีนใหสามารถรบันกัเรยีนทีม่ศีกัยภาพเหมาะสม 
    จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม  
    ตามเกณฑทีก่ำหนด คดิเปนรอยละ ๘๐ ของแผนการรบันกัเรยีน  
    และรบันกัเรยีนทัว่ไปอกี ไมเกนิรอยละ ๒๐ ของแผนการรบันกัเรยีน 
    ในกรณีที่รับนักเรียนตามขอ ๑) และขอ ๒) แลวยังรับนักเรียน 
    ไดไมครบตามแผนการรับนักเรียน ใหนำสัดสวนที่เหลือ 
    ไปรบันกัเรยีนทัว่ไปจนครบจำนวนทีป่ระกาศรบั ทัง้นี ้ ใหโรงเรยีน 
    มโีครงการชวยเหลอืนกัเรยีนใหมศีกัยภาพ เหมาะสมตามทีก่ำหนด 
    และจัดการแนะแนวการศึกษาตออยางกวางขวาง โดยที่ 
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    นักเรียนทุกคนจะตองไดรับการชวยเหลือ ดูแล แกไขปญหา 
    อยางจริงจัง 
   โรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๑. รบันกัเรยีนประเภทสอบ รอยละ ๘๐ (สอบรอยละ ๗๐  
    และคะแนน O - NET รอยละ ๓๐) 
   ๒.  รับนักเรียนประเภทโควตา รอยละ ๒๐ 
  เรื่อง จำนวนนักเรียนตอหอง   
 ๒๐. คำถาม กำหนดนักเรียนตอหองอยางไร    
  คำตอบ ชั้นกอนประถมศึกษา รับ ๓๐ คนตอหอง 
   ประถมศึกษาปที่ ๑ รับ ๔๐ คนตอหอง 
   มัธยมศึกษาปที่ ๑ รับ ๔๐ คนตอหอง 
   มัธยมศึกษาปที่ ๔ รับ ๔๐ คนตอหอง 
  เรื่อง ชวงเวลาการรับนักเรียน   
 ๒๑. คำถาม ชวงเวลาการรับนักเรียนกำหนดไวอยางไร 
  คำตอบ ชวงเวลาการรับนักเรียน กำหนดชวงเวลาการรับนักเรียนโดยใหนับ 
   วันเริ่มตน คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน และวันสิ้นสุด  
   คอื วนัมอบตวันกัเรยีน ตามปฏทินิการรบันกัเรยีน ปการศกึษา ๒๕๖๑  
  เรื่อง เงินแปะเจี๊ยะ เงินที่เก็บแลกกับการรับเขาเรียน เงินจากการระดม 
   ทรัพยากร 
 ๒๒. คำถาม จะมีการเรียกเก็บเงินแปะเจี๊ยะ เงินที่เก็บแลกกับการรับเขาเรียน 
   เงินจากการระดมทรัพยากรหรือไม 
  คำตอบ ในชวงการรบันกัเรยีนไมใหโรงเรยีนเรยีกเกบ็เงนิหรอืระดมทรพัยากร  
   แตอยางใด หากพบโปรดแจง โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๓๐ 
   และ ๐ ๒๒๕๐ ๕๘๓๙-๔๐ 
  เรื่อง ติดตอขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม   
 ๒๓. คำถาม จะติดตอขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ใด    
  คำตอบ สอบถามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนไดที่   
   กลุมวิจัยและพัฒนานโยบาย โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๓๐  
   และ ๐ ๒๒๕๐ ๕๘๓๙-๔๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๕๒๓๒  
   ศูนยประสานงานรับนักเรียน ศูนยสารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๑ 
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หนวยงาน โทรศัพท โทรสาร 

กลุมวิจัยและพัฒนานโยบาย 
สำนักนโยบายและแผน 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๐ ๒๒๘๐ ๕๕๓๐ 
๐ ๒๒๘๘ ๕๘๓๙-๔๐ 

๐ ๒๒๘๑ ๕๒๓๒  

ศูนยประสานงานรับนักเรียน 
ศนูยสารนเิทศการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๑  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

๐ ๒๓๕๔ ๕๒๕๘ 
 

๐ ๒๓๕๔ ๕๒๕๘  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๐ ๒๓๕๔ ๔๙๖๓ 
ตอ ๕๐๑-๕๐๓ 

๐ ๒๓๕๔ ๔๙๖๓ 
ตอ ๕๐๑-๕๐๓ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒ 

๐ ๒๙๓๐ ๘๓๖๔-๕ ๐ ๒๙๓๐ ๘๓๖๔-๕ 
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❖ ❖ ❖ 

§” —Ëß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 
∑’Ë ¯˘ˆ/Úıˆ 

เรือ่ง แตงตัง้คณะกรรมการจดัทำนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการรบันกัเรยีน  

 สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปการศกึษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
  ดวย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นสมควรวางแผน
เตรียมการรับนักเรียนเพื่อใหการดำเนินการรับนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ สามารถเกณฑเด็กเขาเรียน 
และจดัสรรโอกาสระหวางสถานศกึษาทีอ่ยูในเกณฑการศกึษาภาคบงัคบั เพือ่ใหเดก็เขาเรยีน
การศึกษาภาคบังคับไดครบทุกคน และรองรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหนักเรียน
ทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคในการไดรับการศึกษาตามศักยภาพ ความสนใจ  
และความถนัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงแตงตั้งคณะกรรมการ 
จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี ้
 ๑. นายการุณ สกุลประดิษฐ ประธานกรรมการ 
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ๒. นายบุญรักษ ยอดเพชร รองประธานกรรมการ 
  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๓. นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองประธานกรรมการ 
  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๔. นายณรงค แผวพลสง รองประธานกรรมการ 
  ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๕. นายสนิท แยมเกษร กรรมการ 
  ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผน 
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 ๖.  นางสุกัญญา งามบรรจง กรรมการ 
  ที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 ๗.  นางสุภาภรณ กิตติรัชดานนท กรรมการ 
  ที่ปรึกษาดานการศึกษาพิเศษและผูดอยโอกาส 
 ๘.  นางนิรมล ตูจินดา กรรมการ 
  ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการเรียนรู 
 ๙.  นายอัมพร พินะสา กรรมการ 
  ผูอำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
  และนิติการ 
 ๑๐. นายวิษณุ ทรัพยสมบัติ กรรมการ 
  ผูอำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา 
 ๑๑. นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร กรรมการ 
  ผูอำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 ๑๒. นางสาวนงลักษณ เรือนทอง กรรมการ 
  ผูอำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย   
 ๑๓. นางญาณกร จันทหาร กรรมการ 
  ผูอำนวยการสำนักบริหารงานพิเศษ    
 ๑๔. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ 
  ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 ๑๕. นายโกวิทย เพลินจิตร กรรมการ 
  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๑๖. นายวิบูลย ทานุชิต กรรมการ 
  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ประถมศึกษา ลำปาง เขต ๒ 
 ๑๗. นายสมบูรณ เรืองแกว กรรมการ 
  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  มัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 ๑๘. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ 
  มัธยมศึกษา เขต ๑ 
 ๑๙. นายไพรัช แสงทอง กรรมการ 
  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  มัธยมศึกษา เขต ๒ 
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 ๒๐. นายสมบูรณ ธรรมลังกา กรรมการ 
  รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ 
 ๒๑. นายสมบูรณ เสาวคนธ กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  
  (กระจาง สิงหเสนี)  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 ๒๒. นายอำนวย พุทธมี กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนพญาไท 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 ๒๓. นายวุฒิชัย ธรรมสอน กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บานนครชุม) 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ 
 ๒๔. นายสะทาน วารี กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนบานทาคอ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 
 ๒๕. นายวิรัตน จันทรงาม กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ ๑๔๘ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 
 ๒๖. นายปรเมษฐ โมลี กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
 ๒๗. นายโสภณ กมล กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
 ๒๘. นายขจิตพันธ สุวรรณสิริภักดิ์ กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนศึกษานารี 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
 ๒๙. นายเลิศศิลป รัตนมุสิก กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
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 ๓๐. นางสุชาดา พุทธนิมนต กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
 ๓๑. นายไพฑูรย จารุสาร กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
 ๓๒. วาที่รอยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนบานนา “นายกพิทยากร” 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ 
 ๓๓.  นายประชอบ หลีนุกูล กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
 ๓๔. นายธณัฎฐยศ ถกลประจักษ กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ 
 ๓๕. นายภักดี เหมทานนท กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 ๓๖. นายยงคยุทธ เขื่อนขันธ กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณวิทยา 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 
 ๓๗. นายยุทธศาสตร กงเพชร กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
 ๓๘. นายอดุลย นันทบัญชา กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนดำรงราษฏรสงเคราะห 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 
 ๓๙. นายสมารท แกวบัวดี กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนสตรีศรีนาน 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ 
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 ๔๐. นายเอกพรต สมุทธานนท กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรคลองสิบสาม ปทุมธานี  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔     
 ๔๑. นางพรปวีณ แสนสุข กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนบางปะกง (บวรวิทยายน) 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ 
 ๔๒. นายประหยัด ทองทา กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 ๔๓. นายมานพ จุลวรรณลีย กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนนาทวีวิทยาคม 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
 ๔๔.  นายนิกร เชงเถียร กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ 
 ๔๕. นางสาวเพียงใจ หงษทอง กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปญญานุกูล 
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 ๔๖.  นายอมร เผาเมือง กรรมการ 
  ผูอำนวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑  
  จังหวัดนครปฐม 
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 ๔๗. นางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
 ๔๘. นายเฉลา พวงมาลัย กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
 ๔๙. นายบัญชร จันทรดา กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
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 ๕๐. นายจตุรงค อินทรรุง กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
 ๕๑. นางบุญหนา บุญเรือง กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
 ๕๒. นายโอภาส เจริญเชื้อ กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
  สมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
 ๕๓. นายพิภพ นามสนิท กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
 ๕๔. นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน กรรมการ 
  ผูอำนวยการกลุมสถาบันภาษาอังกฤษ 
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 ๕๕. นางพุทธชาต ทองกร กรรมการ 
  ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษาสำหรับผูมีความสามารถพิเศษ 
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 ๕๖. นายบรรจง ตั้งคำ กรรมการ 
  เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน 
  สำนักอำนวยการ 
 ๕๗. นางวัชราภรณ จิตรอนุกูล กรรมการ 
  ขาราชการบำนาญ  
 ๕๘. นางสาวสุขเกษม ทักษิณสัมพันธ กรรมการ 
  ขาราชการบำนาญ 
 ๕๙. นายสมยศ สุวรรณธีระกิจ กรรมการ 
  ขาราชการบำนาญ 
 ๖๐. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร กรรมการ 
  ผูอำนวยการสำนักนโยบาย และเลขานุการ 
  และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 ๖๑. นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ กรรมการ  
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และผูชวยเลขานุการ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๖๒. นางสาวเพ็ญสุภา ชัยโชติกุลชัย กรรมการ 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ และผูชวยเลขานุการ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๖๓. นางจรินทร พุมพวง กรรมการ 
  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน และผูชวยเลขานุการ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 ๖๔. นายพงษพิสุทธิ์ นาคะสิงห กรรมการ 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  และผูชวยเลขานุการ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๖๕. นายวิโรจน ธานมาศ กรรมการ 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  และผูชวยเลขานุการ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๖๖. นางสาวหัทยานันทช เศรษฐปราโมทย กรรมการ 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  และผูชวยเลขานุการ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๖๗. นางสาวจินดา ขำประสิทธิ กรรมการ 
  พนักงานธุรการ และผูชวยเลขานุการ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๖๘. นางสาวศิริลักษณ สาระกุล กรรมการ 
  พนักงานธุรการ (ชวยราชการ) และผูชวยเลขานุการ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๖๙. นายวัชรินทร จะปะมากา กรรมการ 
  พนักงานธุรการ และผูชวยเลขานุการ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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  ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  ๑. จดัทำนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการรบันกัเรยีน สงักดัสำนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ๒. จัดทำประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงคพิเศษ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ๓. ประชาสัมพันธ เผยแพร และสรางความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง 
และโรงเรียนที่มีวัตถุประสงคพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ๔. แกปญหาการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ และดำเนินงานอื่น ๆ 
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
  
 สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 (นายการุณ สกุลประดิษฐ) 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
   
 
 

 สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(นายการุณ สกุลประดิษฐ)
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❖ ❖ ❖ 

 §” —Ëß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 
 ∑’Ë ¯˘˜/Úıˆ 
เรือ่ง แตงตัง้คณะทำงานจดัทำรางนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการรบันกัเรยีน  

 สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปการศกึษา ๒๕๖๑ 
 

 

  

  ดวย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นสมควรจัดวางแผน

เตรียมการรับนักเรียนเพื่อใหการดำเนินการรับนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ สามารถเกณฑเด็ก

เขาเรียนและจัดสรรโอกาสระหวางสถานศึกษาที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ 

เพื่อใหเด็กเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับไดครบทุกคนและรองรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคในการไดรับการศึกษา ตามศักยภาพ 

ความสนใจ และความถนัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทำรางนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

∑’Ëª√÷°…“ 
 ๑. นายการุณ สกุลประดิษฐ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ๒. นายบุญรักษ ยอดเพชร รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

 ๓. นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 ๔. นายณรงค แผวพลสง ผูชวยเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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§≥–∑”ß“π 
 ๑. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ประธานคณะทำงาน 

  ผูอำนวยการสำนกันโยบายและแผนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 ๒.  นายสวุทิย มกุดาภริมย รองประธานคณะทำงาน 

  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

  ลำพูน เขต ๒ 

 ๓. นางกัลยา มาลัย คณะทำงาน 

  รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

  สมุทรสาคร 

 ๔. นายเอกวัตน ลอสุนิรันดร คณะทำงาน 

  รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

  นครนายก 

 ๕. นายประทีป หมื่นขำ คณะทำงาน 

  ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๖. นายสาธิต ประทุมสุวรรณ คณะทำงาน 

  ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 

 ๗. นายอธิปย อูแกว คณะทำงาน 

  ผูอำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรือง 

  สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 

 ๘. นายศรายุทธ ธิศรีชัย คณะทำงาน 

  ผูอำนวยการโรงเรียนราชินูทิศ ๒ 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ 

 ๙. นายปรียวิศว คงผดุง คณะทำงาน 

  ผูอำนวยการโรงเรียนบานแพงศรี 

  สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑  

 ๑๐. นางวัชราภรณ จิตรอนุกูล คณะทำงาน 

  ขาราชการบำนาญ  
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 ๑๑. นางสาวจันทรฉาย ยมสูงเนิน คณะทำงาน 

  ขาราชการบำนาญ  

 ๑๒. นางจิตราภรณ ใยศิลป คณะทำงาน 

  ขาราชการบำนาญ 

 ๑๓. นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ คณะทำงาน  

  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และเลขานุการ 

  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑๔. นางสาวเพ็ญสุภา ชัยโชติกุลชัย คณะทำงาน  

  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  และผูชวยเลขานุการ 

  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑๕. นางจรินทร พุมพวง  คณะทำงาน 

  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน และผูชวยเลขานุการ 

  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑๖. นายพงษพิสุทธิ์ นาคะสิงห คณะทำงาน 

  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  และผูชวยเลขานุการ 

  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑๗. นายวิโรจน ธานมาศ คณะทำงาน 

  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ และผูชวยเลขานุการ 

  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑๘. นางสาวหัทยานันทช เศรษฐปราโมทย คณะทำงาน 

  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  และผูชวยเลขานุการ 

  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑๙. นางสาวจินดา ขำประสิทธ กรรมการ 

  พนักงานธุรการ และผูชวยเลขานุการ 

  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๒๐. นางสาวศิริลักษณ สาระกูล กรรมการ 

  พนักงานธุรการ (ชวยราชการ) และผูชวยเลขานุการ 

  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 ๒๑. นายวัชรินทร จะปะมากา กรรมการ 

  พนักงานธุรการ และผูชวยเลขานุการ 

  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

  

  ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 

  ๑. จัดทำรางนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

  ๒. ศึกษาขอมูลจัดเตรียมเอกสารในการดำเนินการจัดทำนโยบายและ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

  ๓. เสนอรางตอคณะกรรมการพิจารณารางแกปญหาการรับนักเรียน  

ปการศึกษา ๒๕๖๑ และดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 (นายการุณ สกุลประดิษฐ)  

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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∫√√≥“∏‘°“√°‘® 
 
 

∑’Ëª√÷°…“   
 นายการุณ สกุลประดิษฐ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นายณรงค แผวพลสง ผูชวยเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผูอำนวยการสำนกันโยบายและแผนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

∫√√≥“∏‘°“√°‘® 
 นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ ผูอำนวยการกลุมวิจัยและพัฒนานโยบาย 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นายวิโรจน ธานมาศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ÕÕ°·∫∫ª°/√Ÿª‡≈à¡ 
 นายวิโรจน ธานมาศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 



  

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปการศึกษา ๒๕๖๑

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณ
ะกรรมการการศึกษาขั้นพ

ื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑


