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สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

หมายเหตุ  : คูมือนี้อาจมีการเปลีย่นแปลงไดอีก  โปรดติดตามคูมือฉบับสมบูรณไดจากในระบบรายงานการรับนักเรียน 

 



 

 

 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เรื่อง   นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปการศึกษา  ๒๕61 

 
๑.  หลักการ 

เพ่ือใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  
สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแหงชาติ    
พ.ศ. 2560 - 2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเ พ่ิมเติมทุกฉบับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 28/๒๕๕๙                 เรื่อง  
ใหจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป  โดยไม เก็บคาใชจ าย คําสั่ งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห งชาติ    
ท่ี 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐  

อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕61 ไวดังนี้ 
 
๒.  นโยบาย 
 ๒.๑ สงเสริมใหทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนท่ีโปรงใส ตรวจสอบได  เปนธรรม  
และเสมอภาค 
 ๒.๒ สนับสนุนใหเด็กกอนประถมศึกษาไดเขารับการศึกษาตามความเหมาะสม 
 ๒.๓ ประกันโอกาสเด็กท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขารับการศึกษาภาคบังคับ 
ครบทุกคน 
 ๒.๔ สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กพิการและผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๕ สงเสริมผู มีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสมและไดรับ              
การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ 

/๒.๖ สงเสริมใหเด็ก...  
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 ๒.๖ สงเสริมใหเด็กไดรับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๗ สงเสริมใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสนับสนุนการดําเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือจัดสรรโอกาสทางการศึกษาไดครบทุกคน ดังนี้  
   ๒.๗.1 สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสรางภาคีเครือขายการรับนักเรียน และประสานการรับนักเรียนระหวางหนวยงานท่ีมีบทบาทใน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกสังกัดและสนับสนุนใหสถานศึกษาเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือองคกร
อ่ืน  มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางกวางขวาง  ท้ังนี้ ในการกําหนดแผนการรับนักเรียนของรัฐ ใหคํานึงถึง
ผลกระทบตอสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหนวยงานอ่ืนดวย 
   2.7.๒ สงเสริมใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาดําเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดรวมกันและดูแลการรับนักเรียนใหเปนไป 
ดวยความเรียบรอย รวมท้ังกําหนดแนวทางรณรงคใหเด็กท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียน
การศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 
   2.7.3 สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแจงเด็ก เยาวชน                
และผูปกครองท่ีนักเรียนจะเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแจงเด็ก 
เยาวชน และผูปกครองท่ีนักเรียนจะเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนทราบลวงหนาเก่ียวกับสถานท่ีเรียน 
   2.7.4 สงเสริมใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาติดตามและดูแลใหจํ านวนนักเรียนตอหองมีความเหมาะสมไม เปนอุปสรรค 
ตอการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
   2.7.5 สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธการรับนักเรียนอยางหลากหลาย และเชิญชวนเด็ก 
ผูปกครอง สื่อมวลชน และผู เ ก่ียวของ เยี่ยมชมโรงเรียนกอนการรับนักเรียน เ พ่ือประชาสัมพันธ 
จุดเดนของแตละโรงเรียน 
  2.7.6 สนับสนุนใหโรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แตไมใหรับเงินบริจาคโดยมีเง่ือนไข
ผูกพันกับการเขาเรียน 
  2.7.7 ในกรณีท่ีมีปญหาตอการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ             การ
รับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕6๑ ใหโรงเรียน โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการรับ
นักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณา 
๓.  วิธีการ 
 คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการ 
รับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากําหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และดําเนินการใหโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕61 ในแตละระดับ ดังนี้ 
 ๓.๑ ชั้นกอนประถมศึกษา 
   ๓.๑.๑  ใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจัดหาท่ีเรียนใหเด็กกอนประถมศึกษา 
ไดเขาเรียนตามความเหมาะสม 

 
 

/๓.๑.๒ ใหรับเด็ก... 
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   ๓.๑.๒ ใหรับเด็กกอนประถมศึกษาอายุ 3 - ๕ ป ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนเขา
เรียนโดยไมมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถายังไมเต็มใหรับเด็กนอกเขตพ้ืนท่ีบริการได   
กรณีท่ีมีผูสมัครเกินจํานวนท่ีรับได ใหใชวิธีการจับฉลาก ในการกําหนดแผนการรับเด็กกอนประถมศึกษา  
อายุ ๓ ป ใหคํานึงถึงผลกระทบตอสถานศึกษา หรือศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนสังกัดอ่ืน 
   ๓.๑.๓ สนับสนุนใหสถานศึกษาเอกชน ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในศาสนสถาน  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และศูนยพัฒนาเด็กตาง ๆ รับเด็กอายุไมต่ํากวา ๓ ป เขาเรียน 
   ๓.๑.๔ สงเสริมใหเด็กกอนประถมศึกษาไดรับการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 
สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพ่ือใหมีความพรอมในการศึกษาตอระดับประถมศึกษาอยางท่ัวถึง 
 ๓.๒  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑ 
 ๓.๒.๑ ใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจัดหาท่ีเรียนใหเด็กท่ีอยูในเกณฑการศึกษา
ภาคบังคับไดเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑  ครบทุกคนตามความเหมาะสม 
   ๓.๒.๒ ใหรับเด็กท่ีมีอายุยางเขาปท่ี ๗ หรือจบการศึกษาชั้นกอนประถมศึกษา              ท่ี
อยูในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ทุกคน โดยไมมีการสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการ ถายังไมเต็มใหรับเด็กนอกเขตพ้ืนท่ีบริการได กรณีท่ีมีผูสมัครเกินจํานวนท่ีรับได ใหใชวิธีการ 
จับฉลาก และประสานกับโรงเรียนใกลเคียง เพ่ือจัดหาท่ีเรียนใหเด็กไดเขาเรียนทุกคน 

๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ 
 ๓.๓.๑ ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสํารวจรายชื่อนักเรียนท่ีอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และจํานวน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ท่ีโรงเรียนทุกสังกัดในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะประกาศรับในปการศึกษา ๒๕61  เพ่ือ
นําเสนอตอคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการ 
รับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจารณาจัดหาท่ีเรียนท่ีเหมาะสมใหกับนักเรียน 
ทุกคนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยคํานึงถึงหลักการใหนักเรียนไดเรียนใกลบาน 
 ๓.๓.๒  ใหโรงเรียนท่ีไดรับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน
เปดโอกาสใหนักเรียนและผูปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพ่ือประกอบการตัดสินใจและรับนักเรียนทุกคนท่ีไดรับ
การจัดสรรโอกาส   
 ๓.๓.๓ ใหโรงเรียนกําหนดเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน สัดสวนจํานวนนักเรียน             
ในเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีจะเปดโอกาสใหมีการจับฉลาก และสัดสวนจํานวนนักเรียนท่ีจะรับจากการคัดเลือก  
ท้ังนี้จะตองเสนอสัดสวนและวิธีการตอคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียน 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 ๓.๓.๔ โรงเรียนท่ัวไปใหรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีมาสมัครเขาเรียนทุกคน                
ถายังไมเต็มใหรับเด็กนอกเขตพ้ืนท่ีบริการได กรณีท่ีมีผูสมัครเกินจํานวนท่ีรับไดใหใชวิธีการจับฉลาก 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นชอบใหมีการสอบคัดเลือก
นักเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหเสนอรอยละของการคัดเลือก และกําหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือก
ผูสมัครจาก (๑) คะแนนสอบท่ีใชขอสอบของโรงเรียนรอยละ 70  (๒) คะแนน O-NET รอยละ 30  โดยคํานวณคะแนน
รวมจาก (๑) คะแนนสอบท่ีใชขอสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเปนรอยละ 70  (๒) คะแนน  
O-NET 4 กลุมสาระการเรียนรู คิดคะแนนเปนรอยละ 30 เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศ 

 
/กระทรวงศึกษาธิการ…  
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กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง สัดสวนการใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน เปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และผานความเหน็ชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 ๓.๓.๕ โรงเรียนท่ีมีอัตราการแขงขันสูงมีจํานวนผูสมัครเกินกวาจํานวนนักเรียน 
ท่ีโรงเรียนสามารถรับไดจํานวนมาก จะตองเสนอสัดสวนและวิธีการตอคณะกรรมการรับนักเรียน 
ของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา โรงเรียนท่ีมีอัตราการแขงขันสูงใหกําหนดสัดสวนการรับนักเรียน ดังนี้ 
  ๑)   การรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 
   ใหรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการไมนอยกวารอยละ 4๐ โดยวิธีการ  
จับฉลาก ในกรณี มีนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการไมถึงรอยละ 4๐ ใหรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการเขาเรียน 
ทุกคน และนําสัดสวนท่ีเหลือไปรับนักเรียนท่ัวไปในขอ ๒) จนครบจํานวนท่ีประกาศรับ 
   ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นชอบให มีการ 
สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ เ พ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให เสนอรอยละ 
ของการคัดเลือก และกําหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกผูสมัครจาก (๑) คะแนนสอบท่ีใชขอสอบของโรงเรียนรอย
ละ 70 (๒) คะแนน O-NET รอยละ 30 โดยคํานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบท่ีใชขอสอบ 
ของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเปนรอยละ 70  (๒) คะแนน O-NET 4 กลุมสาระการเรียนรู   
คิดคะแนนเปนรอยละ 30 เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง สัดสวนการใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสิน 
ผลการเรียนของผูเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และ 
ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
หรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ท้ังนี้ จะตองมีโรงเรียนคูพัฒนา
โรงเรียนคูสหกิจ โรงเรียนเครือขาย โรงเรียนดีประจําตําบล และโรงเรียนดีประจําอําเภอ รองรับนักเรียน 
ท่ีสอบคัดเลือกไมไดอยางเพียงพอภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
  ๒)   การรับนักเรียนท่ัวไป (นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการรวมกับนักเรียนนอกเขต
พ้ืนท่ีบริการ)  
   ใหรับนักเรียนท่ัวไปไมเกินรอยละ 60 โดยกําหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือก
ผูสมัครจาก  
   (๑) คะแนนสอบท่ีใชขอสอบของโรงเรียน รอยละ 7๐   
   (๒) คะแนน O-NET รอยละ 3๐ 
   โดยคํานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบท่ีใชขอสอบของโรงเรียน                
๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเปนรอยละ 7๐ (๒) คะแนน O-NET 4 กลุมสาระการเรียนรู  คิดคะแนนเปน 
รอยละ 3๐ เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง สัดสวน
การใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน 
ของผูเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 

  /๓) การรับนักเรียน...  
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  ๓)  การรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
   การรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ เชน ดนตรี กีฬา ศิลปะ เปนตน 
ใหโรงเรียนกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาความสามารถพิเศษใหชัดเจนไมเกินรอยละ ๕ ของแผน 
การรับนักเรียน โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยรับนักเรียน 
ท่ีมีความสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ ไมเกินรอยละ ๒๐ ของแผนการรับนักเรียน  
  ๔) การรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ  
   ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นวาโรงเรียนมีความจําเปน
จะตองรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษเขาเรียนใหใชหลักเกณฑ ดังนี้     
   (๑)  นักเรียนท่ีไดคะแนนสอบเทากันในลําดับสุดทาย  
   (๒)  นักเรียนท่ีอยูในความอนุเคราะหของผูบริจาคท่ีดินเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน 
   (๓)  นักเรียนท่ีเปนผูยากไรและดอยโอกาส 
   (๔)  นักเรียนท่ีเปนบุตรผูเสียสละเพ่ือชาติหรือผูประสบภัยพิบัติท่ีตองไดรับ
การสงเคราะหดูแลเปนพิเศษ 
   (๕) นักเรียนโควตาตามขอตกลงของโรงเรียนคูสหกิจ หรือโรงเรียน              
คูพัฒนา หรือโรงเรียนเครือขาย 
   (๖) นักเรียนท่ีเปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
   (๗) นักเรียนท่ีอยู ในอุปการะของผู ทํา คุณประโยชนให กับโรงเรียน           
อยางตอเนื่อง 
   ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ รวมกับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไมเกินรอยละ ๒๐ ของแผนการรับ
นักเรียนโดยประกาศหลักเกณฑกอนการพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีไดรับการพิจารณา 
ตามเง่ือนไขพิเศษใหสาธารณชนทราบ  
  ๕) การรับนักเรียนของโรงเรียนท่ีมีอัตราการแขงขันสูงใหรับรอบเดียว           
ตามแผนการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕61 เพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียน      ให
ใกลเคียงกัน 
  ๓.๓.๖  กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ใหโรงเรียนดําเนินการ ดังนี้ 

๑)   โรงเรียนตองออกขอสอบใหอยูในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษา          
ข้ันพ้ืนฐาน และเนื้อหาไมเกินชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ใน 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ใหประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลําดับคะแนนรวมใน 
5 วิชาหลัก โดยรวมกับคะแนน O-NET และประกาศบัญชีสํารองดวย 

๒)  โรงเรียนตองควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกให เปนไปดวย 
ความโปรงใส ถูกตอง และยุติธรรม ท้ังนี้ ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากํากับและดูแลโรงเรียน เพ่ือตรวจสอบวาผลการดําเนินงานเปนไปดวยความ
ถูกตองและยุติธรรม   
   ๓.๓.๗  ในการดําเนินงานตามแนวทางขางตน ใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
    ๑)   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาแจงชื่อโรงเรียนท่ีไดจัดท่ีเรียนใหกับนักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ใหผูปกครองทราบ 

 
/๒) นักเรียนสามารถ...  
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                            ๒) นักเรียนสามารถสมัครเรียนในโรงเรียนที่ไดรับการจัดสรรโอกาสหรือ
โรงเรียนอ่ืนโดยท้ังสองกรณีตองผานวิธีการจับฉลาก หรือการคัดเลือกตามวิธีการท่ีโรงเรียนกําหนด 
  ๓)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา อํานวยความสะดวกดานขอมูลและประชาสัมพันธการรับนักเรียน ท้ังนี้ใหเปนไปตามความพรอม
และความเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี 
  ๔)  นักเรียนท่ีพลาดจากการสอบคัดเลือกหรือการจับฉลาก สามารถยื่นความจํานง
ขอใหจัดสรรท่ีเรียนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 
 ๓.๔  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 
   ๓.๔.๑ โรงเรียนท่ีเปดสอนท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายใน
การกําหนดแผนการรับนักเรียน โรงเรียนตองกําหนดแผนการรับนักเรียนใหสามารถรับนักเรียน 
ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมจากนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ จากโรงเรียนเดิมตามเกณฑท่ีกําหนด คิดเปน 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของแผนการรับนักเรียน และรับนักเรียนท่ัวไปอีกไมเกินรอยละ ๒๐ ของแผนการ 
รับนักเรียน 
   ๑) การรับนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ จากโรงเรียนเดิม 
    ใหรับนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมไมนอย
กวารอยละ ๘๐ โดยโรงเรียนกําหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน  
(ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ีหนึ่ง) ไมต่ํากวา ๒.๐๐ 
โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยและผานความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
   ๒) การรับนักเรียนท่ัวไป 
    ใหรับนักเรียนท่ัวไปจากโรงเรียนอ่ืนเขาเรียนดวย แตตองไมเกิน  
รอยละ ๒๐ ของแผนการรับนักเรียน   
    ในกรณีท่ีรับนักเรียนตามขอ ๑) และ ขอ ๒) แลว ยังรับนักเรียน 
ไดไมครบตามแผนการรับนักเรียน ใหนําสัดสวนท่ีเหลือไปรับนักเรียนท่ัวไปจนครบจํานวนท่ีประกาศรับ  
   3) กรณีรับนักเรียนท่ัวไปจากโรงเรียนอ่ืนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 
ใหกําหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกผูสมัครจาก (๑) คะแนนสอบท่ีใชขอสอบของโรงเรียน รอยละ ๗๐ (๒) 
คะแนน O-NET รอยละ ๓๐ โดยคํานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบท่ีใชขอสอบของโรงเรียน                   
คิดคะแนนเปนรอยละ ๗๐ (๒) คะแนน O-NET ๔ กลุมสาระการเรียนรู คิดคะแนนเปนรอยละ ๓๐ 
   ๔) การรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
    การรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ เชน ดนตรี กีฬา ศิลปะ เปนตน          
ใหโรงเรียนกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาความสามารถพิเศษใหชัดเจนไมเกินรอยละ  ๕  ของแผนการรับนักเรียน 
โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
รวมกับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ ไมเกินรอยละ ๒๐ ของแผนการรับนักเรียน 
   ๕) การรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ  
    ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นวาโรงเรียน 
มีความจําเปนจะตองรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษเขาเรียนใหใชหลักเกณฑ ดังนี้  

 
/(๑) นักเรียนท่ี… 
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    (๑) นักเรียนท่ีไดคะแนนสอบเทากันในลําดับสุดทาย 
    (๒)  นักเรียนท่ีอยูในความอนุเคราะหของผูบริจาคท่ีดินเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน 
    (๓) นักเรียนท่ีเปนผูยากไรและดอยโอกาส 
    (๔) นักเรียนท่ีเปนบุตรผู เสียสละเพ่ือชาติหรือผูประสบภัยพิบัต ิ
ท่ีตองไดรับการสงเคราะหดูแลเปนพิเศษ 
    (๕) นักเรียนโควตาตามขอตกลงของโรงเรียนคูสหกิจ หรือโรงเรียน              
คูพัฒนา หรือโรงเรียนเครือขาย 
    (๖) นักเรียนท่ีเปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
    (๗)  นักเรียนท่ีอยูในอุปการะของผูทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียน           
อยางตอเนื่อง 
    ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการรับนักเรียนท่ี มี เ ง่ื อนไขพิ เศษ รวมกับนักเรียน ท่ี มีความสามารถพิเศษไม เ กินร อยละ ๒๐  
ของแผนการรับนักเรียน โดยประกาศหลักเกณฑกอนการพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีไดรับ 
การพิจารณาตามเง่ือนไขพิเศษใหสาธารณชนทราบ  
    ๖) ใหคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จัดหาท่ีเรียนใหเด็กท่ี
ประสงคจะเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ไดเขาเรียนตามความเหมาะสม ท้ังสายสามัญและสายอาชีพ 
โดยวางแผนการรับนักเรียนรวมกันกับโรงเรียนทุกสังกัด ท้ังนี้ในการสมัครเรียนใหนักเรียนระบุชื่อโรงเรียน 
ท่ีประสงคจะเขาเรียนเปนการสํารองไวดวย เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา   
 ๓.๔.๒ โรงเรียนท่ีเปดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ใหรับนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ จาก   
  (๑) นักเรียนท่ัวไปไมนอยกวา รอยละ ๘๐ โดยใหกําหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือก
ผูสมัครจาก  
   (๑.๑)  คะแนนสอบท่ีใชขอสอบของโรงเรียน รอยละ 7๐   
   (๑.๒)  คะแนน O-NET รอยละ 3๐  
   โดยคํานวณคะแนนรวมจาก (๑.๑) คะแนนสอบท่ีใชขอสอบของโรงเรียน 
๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเปนรอยละ 7๐ (๑.๒) คะแนน O-NET 4 กลุมสาระการเรียนรู คิดคะแนนเปน 
รอยละ 3๐ ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  
เรื่อง สัดสวนการใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน
ของผูเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
  (๒) นักเรียนโควตาไมเกินรอยละ ๒๐ 
   ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเห็นชอบใหโรงเรียน 
รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ใหรับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยูในรอยละของการสอบคัดเลือก
ท้ังนี้ ตองไมเกินรอยละ ๕ หากโรงเรียนมีความจําเปนจะตองรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษในการรับเขาเรียน ให
ดําเนินการเชนเดียวกับ ขอ ๓.4.1  ๕) ซ่ึงโรงเรียนท่ีเปดสอน เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดสกลนคร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี โรงเรียนนานประชาอุทิศ จังหวัดนาน  

/โรงเรียนอุดรพัฒนาการ...  
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โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย จังหวัดรอยเอ็ด ท้ังนี้  ในการ 
สมัครเรียนใหนักเรียนระบุชื่อโรงเรียนท่ีประสงคจะเขาเรียนเปนการสํารองไวดวย เพ่ือเปนขอมูลประกอบการ
จัดสรรโอกาสทางการศึกษา 
 ๓.๕ โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม (จัดเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กท่ัวไป)  
  ใหรับเด็กพิการเรียนรวม ท้ังระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ตามความพรอมของโรงเรียน หากโรงเรียนไมสามารถจัดการศึกษาได ใหประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  
ศูนยการศึกษาพิเศษ หนวยงานท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพ่ือจัดหาท่ีเรียนใหเหมาะสมตอไป ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ประกาศรายชื่อโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมให
สาธารณชนทราบ 
 ๓.๖ โรงเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ   
  ๓.๖.๑ การรับนักเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 
    ใหรับเด็กพิการทุกคนท่ีไมสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติไดตามประเภท 
ความพิการและความสามารถของแตละโรงเรียน ท้ังนี้ ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด แสวงหาและเขาถึงเด็กพิการ ท่ีตกหลน
ท่ียังไมไดรับการศึกษาใหไดรับการศึกษาครบทุกคน 
   ๓.๖.๒ การรับนักเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส (กรณีโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ๑๙ - ๕๗ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค  โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณีย
เขต และโรงเรียนฟาใสวิทยา) 
    ใหรับผูดอยโอกาสท่ีอยูในสภาวะยากลําบาก ไมสามารถเขาเรียนในโรงเรียนปกติได 
และจําเปนตองไดรับการชวยเหลือเปนพิเศษ ไดเขาเรียนอยางเสมอภาค เปนธรรม ท่ัวถึงท้ังระดับ 
กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามสภาพเหตุผลและความจําเปนรายบุคคล โดยไมใช 
ผลการเรียนหรือการทดสอบเปนเกณฑในการตัดสิน ท้ังนี้ ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด แสวงหาและเขาถึง 
เด็กดอยโอกาสท่ีตกหลนท่ียังไมไดรับการศึกษาใหไดรับการศึกษาครบทุกคน 
   ๓.๖.๓ การรบันักเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาดวยวัตถุประสงคพิเศษ 
    ๑) โรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ 
     ๑.๑) โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดนครปฐม โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราช
สมบัติครบ ๕๐ ปจังหวัดสกลนคร (จํานวน ๑๐ โรง) โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี โรงเรียนมกุฎเมือง
ราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 
(จํานวน ๑๒ โรง) และโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ
ใหรับนักเรียนตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียน โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใชแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
     ๑.๒) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (จํานวน ๑๒ โรง) ซ่ึงเปนโรงเรียน 
ท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ ใหรับนักเรียนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ คณะกรรมการบริหาร
โครงการพัฒนาโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค 

 /เรื่อง การรับนักเรียน...  
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เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  1 ประจําปการศึกษา ๒๕6๑ และเรื่องการรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ประจําปการศึกษา ๒๕6๑ โดยรับนักเรียนหองละ ๒๔ คน 
    ๒)  โรงเรียนท่ีจัดหองเรียนพิเศษ 
     ๒.๑)   หองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
      ใหรับนักเรียนตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียน
วิทยาศาสตร ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะท่ี 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา ๒๕61 
     ๒.2)   หองเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษา
ในภูมิภาค (Education Hub)   
      ใหโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาใน
ภู มิภาค (Education Hub)  ท่ี มีรายชื่อตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
รับนักเรียนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     ๒.3)   หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      ให โ รง เรียนในโครงการรับนัก เรี ยนตามประกาศสํ านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การรับนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ปการศึกษา 2561 
     ๒.4)   หองเรียนพิเศษอ่ืน ๆ 
      ให รับนัก เรียนตามวัต ถุประสงคของการจัดหอง เรี ยนพิ เศษ 
ท่ีสงเสริมความสามารถทางวิชาการและดานอ่ืน ๆ โดยกําหนดใหรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ : หองปกติ ไมเกิน
สัดสวน ๒๐ : ๘๐ (รวมหองเรียนพิเศษทุกประเภทในแตละชั้น) หากโรงเรียนท่ีเปดหองเรียนพิเศษอยูแลว มีความ
ประสงคท่ีจะเพ่ิมหองเรียนพิเศษ สามารถเปดรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ : หองปกติ ไดไมเกินสัดสวน๔๐ : ๖๐ ตาม
แนวทางการเปดหองเรียนพิเศษในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้ังนี้ โรงเรียนท่ีเปดหองเรียนพิเศษจะตอง
จัดบริการการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด และ
จัดบริการการศึกษาหองเรียนปกติอยางมีคุณภาพดวยเชนกัน รวมท้ังจะตองมีโรงเรียนรองรับนักเรียนหองเรียน
ปกติในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนท่ีจะเปดหองเรียนพิเศษไดอยางเพียงพอ หองเรียนพิเศษอ่ืน ๆ ไดแก 
หองเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ  หองเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนสงเสริม
ความสามารถทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-กีฬา หองเรียนพิเศษศิลปภาษา-
กีฬา หองเรียนพิเศษดนตรี หองเรียนพิเศษอาชีพ เปนตน และใหโรงเรียนในโครงการสงเสริมความสามารถดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนในโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท. และ พสวท. สมทบ) รับนักเรียนตามโครงการ โดยใหนับจํานวน
นักเรียนท่ีจัดหองเรียนพิเศษรวมอยูในแผนชั้นเรียนของโรงเรียน และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและ
ใชแบบทดสอบวัดความสามารถ  
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ทางวิชาการของโรงเรียน ท้ังนี้ การเปดหองเรียนพิเศษตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจาณา 
การขอเปดหองเรียนพิเศษของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายกเวนหองเรียนพิเศษ English Program 
ตองไดรับการอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และหองเรียนพิเศษ Mini English Program ตอง
ไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 
๔. การใชคะแนน O-NET  
 ๔.๑ นักเรียนตองนําผลคะแนน O-NET ปการศึกษา ๒๕๖๐ ไปยื่นใหโรงเรียนท่ีมีความประสงค 
จะสมัครเขาเรียน  
 ๔.2 ในกรณีท่ีนักเรียนไมมีผลคะแนน O-NET ปการศึกษา ๒๕๖๐ ใหอนุโลมใชในปการศึกษา 
ท่ีนักเรียนมีอยู 
 ๔.3 ในกรณีท่ีนักเรียนไมมีผลคะแนน O-NET ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือปอ่ืน ๆ ใหถือวาคะแนน 
O-NET เปนศูนย 
 
5. จํานวนการรับนักเรียนตอหอง  
 5.๑ โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส 
   5.๑.๑ ใหโรงเรียนรบันักเรียนชั้นกอนประถมศึกษาหองละ ๓๐ คน 
   5.๑.๒ ใหโรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ หองละ 4๐ คน  
   5.๑.๓ ใหโรงเรียนรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ หองละ ๔๐ 
คน   
 5.๒ โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 
   ใหโรงเรียนรับนักเรียนพิการหองละ ๑๐  คน  
 5.๓ โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาดวยวัตถุประสงคพิเศษ และโรงเรียนท่ีมีหองเรียนพิเศษ 
   ๕.๓.๑ ใหโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาดวยวัตถุประสงคพิเศษ รับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
หองละ ๓๖ คน และระดับมัธยมศึกษาหองละ ๓๖ คน  
   ๕.๓.๒ ใหโรงเรียนท่ีรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ EP/MEP รับนักเรียนระดับกอน
ประถมศึกษาหองละไมเกิน 25 คน ระดับประถมศึกษาหองละไมเกิน ๓๐ คน และระดับมัธยมศึกษาหองละไม
เกิน ๓๐ คน  
   ๕.๓.๓ ใหหองเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ หองละ ๒๕ คน 
   ๕.๓.๔ ใหหองเรียนโครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ หองละ ๓๐ คน 
   ๕.๓.๕ ใหหองเรียนโครงการสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาโปรแกรมวิทยาศาสตร-กีฬา 
รับนักเรียนหองละ ๔๐ คน 
   ๕.๓.๖ ใหหองเรียนพิเศษอ่ืนๆ รับนักเรียน หองละ ๓๖ คน 
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6. วันและเวลาการรับนักเรียน 
 6.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียนท่ีจัดตั้งดวยวัตถุประสงคพิเศษ โรงเรียนท่ีจัดหองเรียน
พิเศษ เขตพ้ืนท่ีบริการของแตละโรงเรียน และสัดสวนการรับนักเรียนของแตละโรงเรียน ภายในวันท่ี  
๑๕ กุมภาพันธ ๒๕6๑ 
 6.๒  ใหโรงเรียนดําเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาท่ีกําหนดตรงกันท่ัวประเทศ ดังนี้ 
   6.๒.๑  ระดับกอนประถมศึกษา 
    รับสมัคร    วันท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑  
     เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. ไมเวนวันหยุดราชการ  
                                                   ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค  จะสมัครเขาเรียน 
    จับฉลาก วันท่ี  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑  
     เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  โรงเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก  
     วันท่ี  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑  
     เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ  
     วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
     เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียน 
    มอบตัว วันท่ี  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑  
      เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น. ณ  โรงเรียน 
   6.๒.๒  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑   
    ประกาศชื่อโรงเรียนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจัดสงเด็กเขาเรียน 
    วันท่ี   ๑5  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 
    รับสมัคร    วันท่ี ๗ - 1๑ มีนาคม ๒๕๖๑  
     เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.  ไมเวนวันหยุดราชการ  
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงคจะสมัครเขาเรียน 
    จับฉลาก วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑   
     เวลา ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก  
     วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑  
     เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.    ณ  โรงเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ  
     วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑  
     เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.    ณ  โรงเรียน 
    มอบตัว วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑  
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 

/6.๒.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1...  
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   6.๒.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ 
 ประกาศผลการจัดสรรท่ีเรียน  วันท่ี  ๑๐  มีนาคม  ๒๕6๑ 
 ๑)   โรงเรียนท่ีมีอัตราการแขงขันสูง 
   ๑.1)  นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 
           1.1.๑)  สอบคัดเลือกและใชคะแนน O-NET  (ถามี) 
                       รับสมัคร        วันท่ี  25 - 28 มีนาคม ๒๕๖๑  
                           เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.   
                                                                               ไมเวนวันหยุดราชการ   
                           ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค 
                                                                                จะสมัครเขาเรียน 
                         สอบคัดเลือก    วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  
                             เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน   
                             โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียน 
         ประกาศผลและรายงานตัว       
               วันท่ี  ๔ เมษายน ๒๕๖๑  
                            เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น. ณ  โรงเรียน 
                        มอบตัว          วันท่ี  ๗ เมษายน ๒๕๖๑  
            เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น. ณ  โรงเรียน 
            1.๑.๒)  จับฉลาก   
                        รับสมัคร  วันท่ี  25 - 28 มีนาคม ๒๕๖๑  
      เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.   
      ไมเวนวันหยุดราชการ   
      ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
       จับฉลาก วันท่ี  ๕ เมษายน ๒๕๖๑  
  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  โรงเรียน 
   ประกาศผลและรายงานตัว           
        วันท่ี   ๕ เมษายน ๒๕๖๑  
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น. ณ  โรงเรียน 
 มอบตัว   วันท่ี  ๗ เมษายน ๒๕๖๑  
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น. ณ  โรงเรียน 
                                         1.๒)  นกัเรียนท่ัวไปท่ีใชคะแนนสอบจากขอสอบของโรงเรียน                  
                                                      และใชคะแนน O-NET 
                        รับสมัคร        วันท่ี  25 - 28 มีนาคม ๒๕๖๑  
          เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.   
        ไมเวนวันหยุดราชการ 
        ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค 
        จะสมัครเขาเรียน 

  /สอบคัดเลือก... 
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     สอบคัดเลือก   วันท่ี  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑   
        เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  โรงเรียน   
        โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว       
       วันท่ี  ๔ เมษายน ๒๕๖๑  
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    มอบตัว   วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๑  
       เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
                                 1.๓)  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  (ถามี) 
    รับสมัคร    วันท่ี  25 - 26 มีนาคม ๒๕๖๑  
      เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.   
      ไมเวนวันหยุดราชการ   
           ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงคจะสมัครเขาเรียน 
    คัดเลือก   วันท่ี  27 มีนาคม ๒๕๖๑   
  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว       
 วันท่ี  ๒8 มีนาคม ๒๕๖๑   
            เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    มอบตัว   วันท่ี  ๗ เมษายน ๒๕๖๑  
       เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
         1.๔) นักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ  (ถามี) 
 รับสมัคร วันท่ี  25 - 28 มีนาคม ๒๕๖๑  
      เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.   
      ไมเวนวันหยุดราชการ   
      ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงคจะสมัครเขาเรียน
    ประกาศผลและรายงานตัว       
       วันท่ี  ๔ เมษายน ๒๕๖๑  
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
 มอบตัว วันท่ี  ๗ เมษายน ๒๕๖๑  
       เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียน 
 2)   โรงเรียนท่ัวไป 
 2.1) สอบคัดเลือกและใชคะแนน O-NET  (ถามี) 
  รับสมัคร  วันท่ี  25 - 28 มีนาคม ๒๕๖๑   
      เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.   
      ไมเวนวันหยุดราชการ   
      ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 

/สอบคัดเลือก... 
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      สอบคัดเลือก       วันท่ี  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  
 เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน   
       โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว       
            วันท่ี  ๔ เมษายน ๒๕๖๑  
       เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
             มอบตัว   วันท่ี  ๗ เมษายน ๒๕๖๑  
 เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
                                2.2)   จับฉลาก   
    รับสมัคร   วันท่ี  25 - 28 มีนาคม ๒๕๖๑  
      เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.   
      ไมเวนวันหยุดราชการ   
      ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
     จับฉลาก  วันท่ี   ๕ เมษายน ๒๕๖๑   
       เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว               
            วันท่ี   ๕ เมษายน ๒๕๖๑  
       เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว  วันท่ี  ๗ เมษายน ๒๕๖๑  
       เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
                             3)   นักเรียนท่ีมีความประสงคจะใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา   

 หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  จัดหาท่ีเรียนให 
    รับสมัคร   วันท่ี  ๙ - 1๑ เมษายน ๒๕๖๑  
 เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.   
       ไมเวนวันหยุดราชการ   
      ณ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    ประกาศผล  วันท่ี  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑  
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   
       ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     รายงานตัว  วันท่ี  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑  
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ประกาศการจัดหาท่ีเรียนใหนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคน 
     อีกครั้งใน  วันท่ี  16  พฤษภาคม  ๒๕6๑  
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.    
 ณ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 
/6.๒.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔... 
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   6.๒.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 
  ๑) โรงเรียนท่ีเปดสอนท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๑.๑)  นักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ของโรงเรียนเดิม 
     การรับสมัครและประกาศผลใหเปนไปตามกําหนดการของโรงเรียน 
      รายงานตัว      วันท่ี   ๕ เมษายน ๒๕๖๑  
        เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว   วันท่ี  ๘ เมษายน ๒๕๖๑  
        เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   ๑.๒)  นักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนเดิม  
      ท่ีใชการสอบคัดเลือกและใชคะแนน O-NET 
      รับสมัคร      วันท่ี  ๒5 - ๒8 มีนาคม ๒๕๖๑  
        เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.   
        ไมเวนวันหยุดราชการ 
      ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค 
        จะสมัครเขาเรียน     
     สอบคัดเลือก   วันท่ี  ๑ เมษายน ๒๕๖๑    
        เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ  โรงเรียน   
       โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถ 
       ทางวิชาการของโรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      
       วันท่ี  ๕ เมษายน ๒๕๖๑  
       เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว  วันท่ี  ๘ เมษายน ๒๕๖๑  
       เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   1.3) นักเรียนความสามารถพิเศษ  (ถามี) 
     รับสมัคร       วันท่ี  ๒5 - ๒6 มีนาคม ๒๕๖๑  
        เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.   
        ไมเวนวันหยุดราชการ 
      ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงคจะสมัครเขาเรียน 
     คัดเลือก  วันท่ี   27 มีนาคม ๒๕๖๑  
       เวลา  ๐9.0๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว       
        วันท่ี  28 มีนาคม ๒๕๖๑  
       เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว  วันท่ี  ๘ เมษายน ๒๕๖๑  
       เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
  

/๑.4) นักเรียนท่ีมีเง่ือนไข... 
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 ๑.4)   นักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ  (ถามี) 
    รับสมัคร    วันท่ี  ๒5 - ๒8 มีนาคม ๒๕๖๑ 
        เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. ไมเวนวันหยุดราชการ   
        ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค 
        จะสมัครเขาเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      
   วันท่ี  ๕ เมษายน ๒๕๖๑   
 เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
 มอบตัว   วันท่ี  ๘ เมษายน ๒๕๖๑  
  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
  ๒) โรงเรียนท่ีเปดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๒.๑) นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET 
     รับสมัคร      วันท่ี  ๒5 - ๒8 มีนาคม ๒๕๖๑  
         เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.   
         ไมเวนวันหยุดราชการ 
        ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค 
            จะสมัครเขาเรียน 
 สอบคัดเลือก  วันท่ี  ๑ เมษายน ๒๕๖๑  
          เวลา  ๐๙.๐๐  น.   
         โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถ 
         ทางวิชาการของโรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      
        วันท่ี  ๕ เมษายน ๒๕๖๑   
  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว    วันท่ี  ๘ เมษายน ๒๕๖๑  
         เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   ๒.๒) นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  (ถามี) 
      รับสมัคร         วันท่ี  ๒5 – ๒6 มีนาคม ๒๕๖๑   
 เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.   
          ไมเวนวันหยุดราชการ 
         ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค 
                                                                          จะสมัครเขาเรียน 
  คัดเลือก    วันท่ี  27 มีนาคม ๒๕๖๑   
          เวลา  ๐9.0๐ - ๑๖.๓๐  น. ณ  โรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว       
   วันท่ี  28 มีนาคม ๒๕๖๑  
 เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น. ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว     วันท่ี  ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
       เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น. ณ  โรงเรียน 

 /2.3) นักเรียนท่ีมีเง่ือนไข... 
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 ๒.๓)   นักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ (ถามี) 
    รับสมัคร   วันท่ี  ๒5 - ๒8 มีนาคม ๒๕๖๑  
      เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.   
      ไมเวนวันหยุดราชการ   
      ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว       
      วันท่ี  ๕ เมษายน ๒๕๖๑  
  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
 มอบตัว  วันท่ี  ๘ เมษายน ๒๕๖๑  
   เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียน 
   6.๒.๕  โรงเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ 
         ๑)  โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 
              รับสมัคร    วันท่ี  20 มีนาคม - 30 เมษายน ๒๕๖๑  
                  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.   
                  ไมเวนวันหยุดราชการ 
  ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค 
                                                              จะสมัครเขาเรียน 
 ประกาศผล   วันท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๕6๑   
   เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน   
       รายงานตัว    ภายในวันท่ี  ๕  พฤษภาคม  ๒๕6๑ 
      (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
                 เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
       มอบตัว   ภายในวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕6๑ 
                 (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
                 เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียน 
        ๒) โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส 
 รับสมัคร    วันท่ี  2๑ - 2๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  
  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.   
   ไมเวนวันหยุดราชการ 
                 ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค 
                                                               จะสมัครเขาเรียน 
 คัดเลือก        วันท่ี  2 - 6 มีนาคม  ๒๕6๑ 
  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียน 
 ประกาศผล  วันท่ี  10 มีนาคม  ๒๕6๑ 
                 เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียน 
 รายงานตัว  ภายในวันท่ี  ๑7  มีนาคม  ๒๕6๑ 
  (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 

   
/เวลา ๐๙.๐๐... 
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         เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว     ภายในวันท่ี  24  มีนาคม  ๒๕6๑ 
         (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
         เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    ๓) โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาดวยวัตถุประสงคพิเศษ 
     ๓.๑) โรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ 
     รับสมัคร     วันท่ี  ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  
       เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
       ไมเวนวันหยุดราชการ 
     ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค 
     จะสมัครเขาเรียน 
     สอบคัดเลือก    ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕  และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑  
        วันท่ี  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑  
        เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน 
        ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔  
        วันท่ี  ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑  
        เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ประกาศผล       ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕  และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑  
        วันท่ี  1๕ มีนาคม ๒๕๖๑  
        เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
        ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔  
        วันท่ี   1๖ มีนาคม ๒๕๖๑  
 เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
 รายงานตัว   ภายในวันท่ี  1๘  มีนาคม  ๒๕6๑ 
         (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
       เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
 มอบตัว ภายในวันท่ี  ๖ เมษายน  ๒๕6๑ 
         (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
       เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 

๓.๒) โรงเรียนท่ีจัดหองเรียนพิเศษ (หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม และหองเรียนพิเศษอ่ืน ๆ)  
รับสมัคร ระดับกอนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑   

       วันท่ี ๑๔ - ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  
       เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.  ไมเวนวันหยุดราชการ 
     ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงคจะสมัครเขาเรียน 
 

/ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑...   
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     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔   
     วันท่ี  ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  
       เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.  ไมเวนวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงคจะสมัครเขาเรียน 
     สอบคัดเลือก      ระดับกอนประถมศึกษา  และชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑   
       วันท่ี  2๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  
       เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  โรงเรียน 
       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑  
       วันท่ี ๑๐ มีนาคม  ๒๕6๑ 
       เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียน 
       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔  
             วันท่ี ๑๑ มีนาคม  ๒๕6๑ 
       เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียน 
      ประกาศผล ระดับกอนประถมศึกษา  และชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑    
 วันท่ี  2๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑   
 เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑   
        วันท่ี  1๕ มีนาคม ๒๕๖๑   
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
        ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔   
        วันท่ี  1๖  มีนาคม  ๒๕6๑   
        เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียน 
      รายงานตัว     ระดับกอนประถมศึกษา  และชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑    
        ภายในวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  ๒๕6๑ 
         (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
        เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔   
        ภายในวันท่ี  1๘  มีนาคม  ๒๕6๑ 
         (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
        เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
      มอบตัว     ระดับกอนประถมศึกษา  และชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑    
        ภายในวันท่ี  1๗ มีนาคม  ๒๕6๑  
         (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
        เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 

                                                            ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔    
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        ภายในวันท่ี  ๖ เมษายน  ๒๕6๑ 
         (ตามท่ีโรงเรียนกําหนด) 
        เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 

6.๓   ชวงเวลาการรับนักเรียน ใหนับวันเริ่มตน คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน              
          และวันสิ้นสุด คือ วันมอบตัวนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕6๑ 
 

7. บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 7.๑ แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ
คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวนสิบหาคน ประกอบดวย  
 (๑) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดั จํานวนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ (๒) ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวนหนึ่งคน เปนรองประธานกรรมการ (๓) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัดหรือท่ี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย จํานวนสามคน เปนกรรมการ (๔) ผูแทนเอกชน ทองถ่ิน  
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวนสี่คน เปนกรรมการ (๕) ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา จํานวนหาคน เปนกรรมการ (6) 
รองศึกษาธิการจังหวัด จํานวนหนึ่ งคน เปนกรรมการและเลขานุการ โดยวิธีการไดมาของกรรมการ  
ในขอ (4) และ (๕) ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม และกําหนดแนวทาง 
การดําเนินงานและการรายงานผลการรับนักเรียนใหคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาดําเนินการ   
 7.2 ดูแลการรับนักเรียนภายในจังหวัดใหเปนไปดวยความเรียบรอย รวมท้ังกําหนดแนวทาง
รณรงคใหเด็กท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน   
 7.3 แกปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕6๑ ภายในจังหวัด 
8. บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการ   
    รับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 8.1  ใหความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕6๑ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
 8.2 ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและรวมกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนภายใน
จังหวัดใหเปนไปดวยความเรียบรอย รวมท้ังกําหนดแนวทางรณรงคใหเด็กท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับได
เขาเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน และจัดหาท่ีเรียนใหเด็กท่ีจะประสงคเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษา              
ปท่ี ๔ ไดเขาเรียนตามความเหมาะสม ท้ังสายสามัญและสายอาชีพ 
 8.3 กําหนดมาตรการปองกัน ปองปราม ท่ีจะไมใหเกิดเด็กฝากและการรับเงินเพ่ือแลกเปลี่ยน 
กับการรับนักเรียนเขาเรียน  รวมท้ัง  การรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษท่ีตองมีเหตุผลอธิบายตอสาธารณชนได 
 8.4 ใหความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียนท่ีมีอัตราการแขงขันสูงในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 8.๕ รายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน 
 ๘.๖ แกปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕6๑ ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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9. บทบาทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 9.๑ ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       
ปการศึกษา ๒๕6๑ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาภายใน ๔๕ วัน นับจากวันประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับการรับนักเรียน  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕6๑ ใหสอดคลองกับเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษา 
ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมทุกฉบับ คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง 
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยัง
คณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนผูลงนามในประกาศ ตามท่ีไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการศึกษาธกิาร
จังหวัด 
 9.๒  ประกาศรายละเอียดการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ
ระหวางสถานศึกษาท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ และแจงเปนหนังสือใหผูปกครองเด็กทราบ 
 9.๓   ประกาศการจัดหาท่ีเรียนใหนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคน โดยกําหนดมาตรการ
ดูแลนักเรียนและผูปกครองท่ีสอบคัดเลือกและหรือจับฉลากไมไดวาจะมีโรงเรียนภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
รองรับนักเรียนไดครบทุกคน   
 9.๔   จัดทําขอมูลสารสนเทศเด็กในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 9.๕   ประสานโรงเรียนเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ         
เพ่ือสํารวจจํานวนนักเรียนท่ีจะรองรับไดและวางแผนรับเด็กเขาเรียน  
 9.๖   ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโรงเรียนท่ีจัดตั้งดวยวัตถุประสงคพิเศษ  
โรงเรียนท่ีจัดหองเรียนพิเศษ เขตพ้ืนท่ีบริการของแตละโรงเรียน และสัดสวนการรับนักเรียนของแตละโรงเรียน
ใหผูปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบลวงหนา 
 9.๗   สงเสริมและประกันโอกาสใหเด็กท่ีอยู ในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ท้ังเด็กปกติ              
เด็กพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ รวมท้ังผูใหญท่ียังไมจบการศึกษาภาคบังคับ ไดเขาเรียน
การศึกษาภาคบังคับอยางท่ัวถึง 
 9.๘   ควบคุม ดูแลใหโรงเรียนรับนักเรียนตอหองไมเกินตามนโยบายท่ีกําหนด และใหโรงเรียน            
ท่ีมีอัตราการแขงขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว 
 9.๙   ควบคุม ดูแล และประสานไมใหโรงเรียน องคกรอ่ืนใด เชน สมาคมผูปกครองและครู  
สมาคมศิษยเกาของสถานศึกษา มูลนิธิ  หรือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รับเ งินบริจาค 
จากผูปกครองนักเรียน ในชวงการรับนักเรียนไมวารูปแบบใด ๆ 
 9.10 ประสานกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอใหจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีไมสามารถ 
เขาเรียนในโรงเรียนปกติได 

/10. บทบาทของ... 
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๑๐.  บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
 ๑๐.1  ใหความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕6๑ ของโรงเรียน 
 ๑๐.2 ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย   
 ๑๐.3  กําหนดมาตรการปองกัน ปองปราม ท่ีจะไมใหเกิดเด็กฝากและการรับเงินเพ่ือแลกเปลี่ยน กับ
การรับนักเรียนเขาเรียน รวมท้ัง การรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษท่ีตองมีเหตุผลอธิบายตอสาธารณชนได 
 ๑๐.4  ใหความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียน 
 10.๕ รายงานผลการดําเนินงานใหโรงเรียนทราบ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน 
 10.๖ แกปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕6๑ ภายในของโรงเรียน 
 
1๑.  บทบาทของโรงเรียน 
 1๑.๑ แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน จากผู ท่ีไมไดรับผลประโยชนจากการ 
รับนักเรียนครั้งนี้  และเปนท่ียอมรับของสาธารณชนในเรื่องหลักธรรมาภิบาลรวมเปนกรรมการ โดยขอ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 1๑.๒  ประกาศการรับสมัครนักเรียนใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  พ . ศ .  ๒ ๕ ๕ ๐  แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ข้ั น พ้ื น ฐ าน  
เรื่อง กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ัน พ้ืนฐาน พ.ศ .  ๒๕๕๐ นโยบายสํ านักงานคณะกรรมการการ ศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน แนวปฏิบั ติ 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   
 1๑.๓  ประสานโรงเรียนเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
เพ่ือดําเนินการรับเด็กเขาเรียนอยางเหมาะสม  
 1๑.๔  สงเสริม สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการท่ีจัดการศึกษาทางเลือก   
 1๑.๕  ประสานกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอใหจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีไมสามารถ 
เขาเรียนในโรงเรียนปกติได 
 1๑.๖  ประกาศผลนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ และนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ (ถามี) 
 1๑.๗ สนับสนุนใหนักเรียนและผูปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 

/1๑.๘ ใหโรงเรียน... 
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 1๑.๘ ใหโรงเรียนมีบทบาทหนาท่ีท่ีจะตองสงเสริมใหเด็กท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ  ท้ัง
เด็กปกติ เด็กพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ รวมท้ังผู ท่ียังไมจบการศึกษาภาคบังคับ 
ไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับอยางท่ัวถึง 
 ในกรณีท่ีมีปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕6๑ ใหเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพิจารณาและมีอํานาจในการตัดสินปญหาดังกลาว ยกเวนกรณีท่ีกําหนด ใหเปนอํานาจของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้หากมีปญหาท่ี
ไมเปนไปตามประกาศ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาสั่งการ      
 

             ประกาศ  ณ  วันท่ี  18   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

   

  (นายบุญรักษ ยอดเพชร) 

  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผังระบบการจัดเก็บขอมูลการรับนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียน 

ระยะที ่1 

1.รร.กรอกขอ้มูลแผนรับนร. 

 

ระยะที ่2 

2.รร.กรอกขอ้มูลผลการรับ

นกัเรียนรายวนั 

รร.ยนืยนัขอ้มูล 

สพท.ตรวจสอบขอ้มูล/สพฐ.

ประมวลผลระดบัประเทศ 



การจัดเก็บขอมูลการรับนักเรียน แบงเปน 2 ระยะ  

ประเภทโรงเรียน 
ระยะท่ี 1 แผนการ

รับ 
ระยะท่ี 2 ผลการ

รับ 
หมายเหตุ 

โรงเรียนแขงขันสูง 
9 – 12   

กุมภาพันธ  2561 

หองเรียนพิเศษ 
25 – 28  

กุมภาพันธ 2561 

1. กรอกขอมูลผานเว็บไซต 
https://admission.bopp-obec.info 
 
2. ในแตละวันกําหนดใหกรอกขอมูล 
แลวเสร็จภายในเวลา  18.00 น.  

โรงเรียนท่ัวไป 
หองเรียนปกติ 

7 - 11 
มีนาคม 2561 

 

ข้ันตอนการลงทะเบียน 

การลงทะเบียนสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
1. ลงทะเบียนท่ี url :  http://gg.gg/registerare   

2. กรอกขอมูลใหครบถวน กดปุม สง  เพ่ือให สพฐ. อนุมัติ user ระดับเขตพ้ืนท่ี  

 
การลงทะเบียนสําหรับโรงเรียน 

1. เขาเว็บไซตระบบจัดเก็บขอมูลการรับนักเรียน ท่ี url : https://admission.bopp-obec.info 

2. ลงทะเบียน 

กรอกขอมูลดังนี้ 

 
กดปุมลงทะเบียน เม่ือกรอกขอมูลและตรวจสอบขอมูลถูกตองแลว 

https://admission.bopp-obec.info/
http://gg.gg/registerare


 
กดปุม กลับหนาหลัก เพ่ือ log in อีกครั้ง  

 

3. Login เขาระบบ  

 

4. พิมพ username  และ password ตามท่ีไดลงทะเบียนไวในขอ 2 

 

 

 

 

 



5. เขาสูหนาหลัก  

1. ใหตรวจสอบชื่อผูเขาใชระบบวาถูกตองหรือไม 

2. ระบบแสดงประวัติการเขาใชงานระบบ และ IP Address   

 

 

6. กําหนดชั้นเรียนหองเรียน 

6.1 คลิกปุมกําหนดชั้นเรียนหองเรียน  -> คลิกเพ่ิมขอมูล เพ่ือเขาสูการเลือกเปดหองเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 คลิกเลือกหองเรียนปกติ และหองเรียนพิเศษ ในระดับชั้นท่ีเปดสอน  

6.3 คลิกปุม ดินสอ ดานหลังหองพิเศษ เพ่ือกําหนดชื่อหองพิเศษ และจํานวนหองพิเศษ 

 
 

6.4  กดปุมเพ่ิมชื่อหองอ่ืน ๆ เพ่ือระบุชื่อหองพิเศษนอกเหนือจากท่ีมีใหเลือก 

 
 

 

 

 

 

 



  พิมพชื่อหองเรียนและชื่อยอของหองเรียน  

  
6.5  หลังจากกําหนดชื่อแลวกดปุมบันทึกขอมูลในทุกข้ันตอนของขอ 6 เพ่ือจัดเก็บขอมูล  

     และกดยืนยันการเปดหองเรียน กดปุมกลับหนาหลักเพ่ือจัดทําแผนการรับนักเรียนตอไป  

 
6.6 เม่ือยืนยันการเปดหองเรียนแลวจะมีเมนูขอมูลแผนการรับนักเรียนเพ่ิมข้ึนทางดานซาย  

เม่ือกดท่ีลิงคเมนู ขอมูลแผนการรับนักเรียน จะมีเมนูใหเลือกกําหนดแผนหองเรียนปกติ  

และแผนหองเรียนพิเศษ 

 
 

 

 



7. การกําหนดแผนการรับนักเรียนสําหรับหองเรียนปกติ 

คลิกท่ีเมนูแผนการรับนักเรียน -> แผนหองเรียนปกติ -> ปุมเพ่ิม ในชอง หอง   

 
7.1 พิมพตัวเลขจํานวนหองเรียนท่ีจะเปดในปการศึกษา 2561 -> บันทึกขอมูล  

เชน ตัวอยางในปการศึกษา 2561 เปดสอนชั้น ม.1 สําหรับหองเรียนปกติ จํานวน 10 หอง เปนตน  

 

  7.2 เม่ือกําหนดหองสําหรับชั้น ม. 1 แลว ใหกําหนดจํานวนหองสําหรับชั้น ม.4 ดวยวิธกีารเดียวกัน คือ 

กดปุมเพ่ิม  ระบุจํานวนหองท่ีจะเปดสําหรับ ม. 4 ในปการศึกษา 2561  กดปุม บันทึกขอมูล  

 

 

 

 



    7.3 ระบบจะคํานวณจํานวนนักเรียนท่ีสามารถรับไดตามเกณฑท่ีกําหนดคือ หองปกติ 40 คน  

ตอ 1 หองเรียน    

 

    7.4 เม่ือตรวจสอบขอมูลแลว ใหกดปุมประมวลผลและยืนยันขอมูลการกําหนดหองเรียนปกติ 

 

8. การกําหนดหองพิเศษ ใหจัดทําขอมูลแผนการรับสําหรับหองพิเศษในเมนู แผนหองเรียนพิเศษ 

และกําหนดจํานวนหองเรียนพิเศษ   

  
 



8.1 กําหนดจํานวนหองเรียนพิเศษ กดปุมเพ่ิม  เพ่ือกําหนดจํานวนหองเรียนพิเศษ ตามแผนการเปด

หองเรียนพิเศษท่ีกําหนดไว ระบบจะคํานวณจํานวนนักเรียนท่ีสามารถรับไดตามเกณฑหองละ 30 คน 

 
       8.2  กดปุมประมวลผลและยืนยันขอมูล เพ่ือกําหนดแผนการรับนักเรียนหองพิเศษ 

 
 

9. เม่ือยืนยันขอมูลแลวจะปรากฎเมนู ขอมูลการรับสมัครรายวัน  เพ่ือกรอกจํานวนนักเรียนท่ีรับสมัคร

เปนรายวัน โดยจะตองยืนยันขอมูลในเวลา 18.00 น. ของทุกวันท่ีรับสมัคร  

 
 



10. การตรวจสอบสถานะการยืนยันขอมูล เม่ือกดปุมกลับหนาหลัก จะแสดงสถานะการยืนยันขอมูล  

และประวัติการเขาใชงานระบบ   ใหกดท่ีปุม กําหนดชั้นเรียนหองเรียน  แผนการรับหองปกติ  

และแผนการรับหองเรียนพิเศษ เพ่ือตรวจสอบ หากพบวาขอมูลไมถูกตอง ใหแจงผูดูแลระบบ 

ระดับเขตพ้ืนท่ีใหยกเลิกการยืนยันกอนทําการแกไข  

 
11. การรายงานขอมูลผลการรับสมัครนักเรยีนรายวัน 

11.1 รายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน  โดยคลิกเพ่ิมในชองวันท่ีจะรายงานขอมูล   

 
11.2 กรอกจํานวนตัวเลขผูสมัคร ในเขต และนอกเขต  -> บันทึกขอมูล 

 
   การรายงานรายวันทําข้ันตอนเดียวกันจนครบทุกวัน ระบบปดประมวลผลเวลา 18.00 น. 



12. การรายงานการสอบคัดเลือก 

 

13. การรายงานการมอบตัว 
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