คำนำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การรับนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นไปด้วยความเรียนร้อย โปร่ งใส จึงได้
ดาเนินการจัดทาเอกสาร “กำรวำงแผนกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เพื่อเตรียมการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2563 โดยจัดทาข้อมูลแผนการรับนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ ห้องเรียนพิเศษ ของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หวังว่า เอกสารนี้จักเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องได้
เป็นอย่างดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

สำรบัญ
การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน
แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปีการศึกษา 2563
แผนการรับนักเรียน
- โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ปีการศึกษา 2563
- โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2563
- โรงเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
สัดส่วนและวิธีการรับนักเรียน ชั้น ม.1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2563
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
- เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
- เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
- เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนทั่วไป
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
ภาคผนวก
คณะผู้จัดทา

หน้า
1
3
4
6
6
7
11
12
13
14
14
21
24
34
130

1

การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้จัดทาเอกสาร “การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2563” เพื่อเป็ นการรองรับการดาเนินงานรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
ตรวจสอบได้ และเพื่อให้ เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒ นาอย่างเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้ องกับ นโยบายรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้ ใกล้ เคียงกัน
โดยดาเนินการจัดทาข้อมูลเพื่อเตรียมการวางแผนรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบ โดยมีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้
ข้อมูลภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
1. แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
2. ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลภาพรวมของโรงเรียน
3. แผนการรับนักเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
4. โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2563
5. สัดส่วนและวิธีการรับนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2563
6. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
7. การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
8. ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
9. การติดต่อและประสานงาน ปีการศึกษา 2563
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แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

แผนการรับนักเรียน หมายถึง แผนที่กาหนดว่าโรงเรียนใดจะเปิดรับนักเรียนชั้นใด กี่ห้องเรียนในแต่ละปี
โดยที่โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายและประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา
2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 กาหนดให้การรับนักเรียนเป็นไปตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา
2563

แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (ภาพรวม)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จังหวัด สุพรรณบุรี – นครปฐม
รายการ
แผนการรับนักเรียนของ
โรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

ห้อง/นักเรียน

ชั้น ป.5

ชั้น ม.1

ชั้น ม.4

จานวนห้องเรียน
ปกติ
จานวนห้องเรียน
พิเศษ

4 ห้อง
(144 คน)
1 ห้อง
(36 คน)

354 ห้อง
(14,760 คน)
42 ห้อง
(1,422 คน)

292 ห้อง
(12,124 คน)
29 ห้อง
(949 คน)

รวมทั้งสิ้น

5 ห้อง
(180 คน)

396 ห้อง
(16,182 คน)

321 ห้อง
(13,073 คน)
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ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบหรือเป็นเจ้าของเรื่องในการดาเนินงานรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2563 ที่สามารถติดต่อได้จริงในช่วงเวลาการรับนักเรียน
ข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 จังหวัด สุพรรณบุรี – นครปฐม
สพม.
เขต 9

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์
โทรสาร
e - mail

ชื่อ – สกุล
นายเจริญชัย กิตติพีรเดช

หมายเลขโทรศัพท์
(มือถือ)
081-5944338

นางสาวศิริพร ขุนภักดี

082-2909995

นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย
นางสาวธนัชพร คิ้วเที่ยง
สพม.9 ที่ติดต่อการรับนักเรียน
สพม.9 ที่ส่งข้อมูลเรื่องการรับ
นักเรียน
tomdoramon@hotmail.com

080-620-0600
093-0060376
035-535417 ต่อ 103
035-536251
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แผนการรับนักเรียน ของโรงเรียนสังกัด สพม.9
ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
ที่

1
2

3
4

ชื่อโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระตาหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)
สิรินธรราชวิทยาลัย
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น

ประเภทห้องเรียน
รวมรับนักเรียน
ห้องเรียนปกติ
ห้องเรียนพิเศษ (ห้อง : นักเรียน)
(ห้อง : นักเรียน) (ห้อง : นักเรียน)

ม.๑
ม.๔
ม.1
ม.4

9 : 324
8 : 288
9 : 324
7 : 252

4 : 137
4 : 137
5 : 162
4 : 132

13 : 461
12 : 425
14 : 486
11 : 384

ม.1
ม.4
ป.5
ม.1
ม.4

8 : 288
10 : 360
4 : 144
4 : 144
4 : 144

5 : 168
5 : 168
1 : 36
1 : 36

13 : 456
15 : 528
5 : 180
5 : 180
4 : 144

หมายเหตุ

โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ที่

ชื่อโรงเรียน

1 กรรณสูตศึกษาลัย
2 สงวนหญิง

ชั้น

ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔

ประเภทห้องเรียน
รวมรับนักเรียน
ห้องเรียนปกติ
ห้องเรียนพิเศษ (ห้อง : นักเรียน)
(ห้อง : นักเรียน) (ห้อง : นักเรียน)

10 : 450
10 : 450
9 : 405
9 : 405

2 : 72
1 : 30
4 : 120
3 : 90

12 : 522
11 : 480
13 : 525
12 : 495

หมายเหตุ
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โรงเรียนทั่วไป
ที่

โรงเรียน

1

ตลิ่งชันวิทยา

2

หรรษาสุจิตต์วิทยา 2

3

สรวงสุทธาวิทยา

4

วังหว้าราษฎร์สามัคคี

5

ศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

6

บางปลาม้า
“สูงสุมารผดุงวิทย์”
สวนแตงวิทยา

7
8
9

บางแม่หม้าย
รัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
บ่อสุพรรณวิทยา

10 สองพี่น้อง
11 อู่ทองศึกษาลัย
12 สระยายโสมวิทยา
13 ดอนคาวิทยา
14 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5
15 หนองวัลย์เปรียงวิทยา
16 สระกระโจมโสภณพิทยา

ชั้น
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔

ประเภทห้องเรียน
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ รวมรับนักเรียน
(ห้อง : นักเรียน)
(ห้อง :
(ห้อง :
นักเรียน)
นักเรียน)
4 : 160
4 : 160
3 : 120
3 : 120
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
6 : 240
6 : 240
3 : 120
3 : 120
12 : 480
12 : 480
7 : 315
7 : 315
5 : 200
5 : 200
3 : 120
3 : 120
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
4 : 160
4 : 160
3 : 120
3 : 120
6 : 240
6 : 240
5 : 200
5 : 200
4 : 160
4 : 160
3 : 120
3 : 120
5 : 200
5 : 200
3 : 120
3 : 120
4 : 160
4 : 160
3 : 120
3 : 120
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
4 : 160
4 : 160
3 : 120
3 : 120

หมายเหตุ
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ที่

โรงเรียน

17 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
18 อู่ทอง
19 บางลี่วิทยา
20 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
21 บ่อกรุวิทยา
22 ทุ่งแฝกพิทยาคม
23 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
24 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6
25 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7
26 หนองหญ้าไซวิทยา
27 ธรรมโชติศึกษาลัย
28 สามชุกรัตนโภคาราม
29 ด่านช้างวิทยา
30 พระปฐมวิทยาลัย
31 ราชินีบูรณะ
32 พระปฐมวิทยาลัย 2
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

ชั้น
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.1
ม.4
ม.1
ม.4
ม.1
ม.4

ประเภทห้องเรียน
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ รวมรับนักเรียน
(ห้อง : นักเรียน)
(ห้อง :
(ห้อง :
นักเรียน)
นักเรียน)
10 : 450
1 : 36
11 : 486
7 : 315
1 : 36
8 : 351
10 : 450
3 : 102
13 : 552
10 : 450
1 : 30
11 : 480
7 : 315
1 : 30
8 : 345
5 : 225
5 : 225
11 : 440
4 : 144
15 : 584
8 : 340
1 : 36
9 : 376
2 : 80
2 : 80
2 : 90
2 : 90
3 : 120
3 : 120
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
3 : 120
3 : 120
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
7 : 280
7 : 280
6 : 240
6 : 240
8 : 360
2 : 72
10 : 432
8 : 360
1 : 36
9 : 396
10 : 450
1 : 30
11 : 480
9 : 405
9 : 405
4 : 160
4 : 160
3 : 120
3 : 120
12 : 540
4 : 133
16 : 673
11 : 495
5 : 162
16 : 657
10 : 450
2 : 72
12 : 522
13 : 520
1 : 30
14 : 550
4 : 160
4 : 160
3 : 120
3 : 120

หมายเหตุ
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ที่

โรงเรียน

33 ศรีวิชัยวิทยา
34 สระกะเทียมวิทยาคม
35 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
36 โพรงมะเดื่อวิทยาคม
37 กาแพงแสนวิทยา
38 มัธยมฐานบินกาแพงแสน
39 ศาลาตึกวิทยา
40 คงทองวิทยา
41 บ้านหลวงวิทยา
42 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
43 ภัทรญาณวิทยา
44 อุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย นครปฐม
45 พลอยจาตุรจินดา
46 แหลมบัววิทยา
47 เพิ่มวิทยา
48 บางเลนวิทยา

ชั้น

ม.1
ม.4
ม.1
ม.4
ม.1
ม.4
ม.1
ม.4
ม.1
ม.4
ม.1
ม.4
ม.1
ม.4
ม.1
ม.4
ม.1
ม.4
ม.1
ม.4
ม.1
ม.4
ม.1
ม.4
ม.1
ม.4
ม.1
ม.4
ม.1
ม.4
ม.1
ม.4

ประเภทห้องเรียน
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ รวมรับนักเรียน
(ห้อง :
(ห้อง : นักเรียน)
(ห้อง :
นักเรียน)
นักเรียน)
10 : 400
10 : 400
8 : 320
8 : 320
3 : 120
3 : 120
2 : 80
2 : 80
11 : 495
1 : 36
12 : 531
7 : 315
1 : 36
8 : 351
4 : 160
4 : 160
3 : 120
3 : 120
10 : 450
10 : 450
7 : 315
7 : 315
13 : 585
13 : 585
10 : 450
10 : 450
4 : 160
4 : 160
3 : 120
3 : 120
12 : 480
12 : 480
8 : 320
8 : 320
3 : 120
3 : 120
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
9 : 360
9 : 360
4 : 160
4 : 160
4 : 160
3 : 90
2 : 80
2 : 80
1 : 40
2 : 80
2 : 80
2 : 80
5 : 200
4 : 120

4 : 160
3 : 90
2 : 80
2 : 80
1 : 40
2 : 80
2 : 80
2 : 80
5 : 200
4 : 120

หมายเหตุ

10
ที่

โรงเรียน

49 บางหลวงวิทยา
50 สถาพรวิทยา
51 บัวปากท่าวิทยา
52 สามพรานวิทยา
53 วัดไร่ขิงวิทยา
54 ปรีดารามวิทยาคม
55 รัตนโกสินทร์สมโภช
บวรนิเวศ ศาลายาฯ

ชั้น

ม.1
ม.4
ม.1
ม.4
ม.1
ม.4
ม.1
ม.4
ม.1
ม.4
ม.1
ม.4
ม.1
ม.4

ประเภทห้องเรียน
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ รวมรับนักเรียน
(ห้อง :
(ห้อง : นักเรียน)
(ห้อง :
นักเรียน)
นักเรียน)
3 : 120
3 : 120
1 : 40
1 : 40
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
9 : 360
9 : 360
6 : 240
6 : 240
13 : 585
2 : 72
15 : 657
11 : 495
1 : 36
12 : 531
2 : 90
2 : 90
2 : 80
2 : 80
9 : 405
9 : 405
9 : 405
9 : 405

หมายเหตุ
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โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ปีการศึกษา 2563

โรงเรี ยนที่มีอัตราการแข่งขัน สูง หมายถึง โรงเรียนที่มีจานวนผู้เข้ารับการคัดเลื อกเกินกว่าจานวน
นักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้ตามแผนการรับนักเรียนย้อนหลัง 2 ปีต่อเนื่อง ตามประกาศของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2563
ชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
1. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
2. โรงเรียนสงวนหญิง

อาเภอ

จังหวัด

เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
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สัดส่วนและวิธีการรับนักเรียนชั้น ม.1
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2563

ในปีการศึกษา 2563 กาหนดสัดส่วนและวิธีการรับนักเรียน ชั้น ม.1 ดังนี้
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงมีจานวนผู้สมัครเกินกว่าจานวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้
ตามแผนการรับนักเรียน จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการคัดเลือกต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดย
ความเห็น ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้กาหนดสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้
1) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในกรณีมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ไม่ถึงร้อยละ 50 ให้รับ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนทุกคน และนาสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไป
ในข้อ 2) จนครบจานวนที่ประกาศรับ
2) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)
ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ 50 โดยกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก
(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 7๐
(๒) คะแนน O-NET ร้อยละ 3๐
สัดส่วนและวิธีการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2562

ชื่อโรงเรียน
1. กรรณสูตศึกษาลัย
2. สงวนหญิง

ร้อยละของวิธีการรับนักเรียน ร้อยละของการสอบ
ในเขตพื้นที่บริการ
และคะแนน O-NET
(ร้อยละ 60)
ของนักเรียนทั่วไป
(ร้อยละ 40)
จับฉลาก
สอบ และ
คะแนน O-NET

-

50
50

50
50

รวม
ร้อยละของการ
สอบ และ
คะแนน O-NET

100
100
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เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2563

เขตพื้นที่บริการ หมายถึง เขตบริการที่โรงเรียนกาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นขอบเขตในการรับนักเรียนโดย
คานึงถึงความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนตามประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2563 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 โดยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กาหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนให้
เหมาะสม ซึ่งหากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนกาหนดให้ เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ล่วงหน้า 1 ปี ตามข้อปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
ที่

เขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562
(ระบุอย่างละเอียด)

ชื่อโรงเรียน

1

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

2

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

3

สิรินธรราชวิทยาลัย

4

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

จ.อ่างทอง
จ.สระบุรี
จ.ราชบุรี

จ.ลพบุรี
จ.ชัยนาท
จ.พระนครศรีอยุธยา

จ.กาญจนบุรี
จ.สิงห์บุรี
อ.พุทธมณฑล
ต.ศาลายา
จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรสาคร จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี
และกรุงเทพมหานคร
(ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : โรงเรียนที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ)
ประเภทโควตา เป็นนักเรียนทุกจังหวัด
ประเภทคัดเลือก ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
(ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : โรงเรียนที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ)
อ.สามพราน
ต.ท่าตลาด หมู่ 2
(รับนักเรียนทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
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เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ที่

ชื่อโรงเรียน

1

กรรณสูตศึกษาลัย

2

สงวนหญิง

เขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562
(ระบุอย่างละเอียด)
อ.เมืองสุพรรณบุรี
ต.ท่าพี่เลียง
ต.บ้านโพธิ์ หมู่ 3,7
ต.โพธิ์พระยา
ต.ทับตีเหล็ก
ต.ไผ่ขวาง
ต.ดอนตาล
ต.พิหารแดง
อ.เมืองสุพรรณบุรี
ต.ท่าพี่เลี้ยง ทุกหมู่บ้าน
ต.ดอนกายาน หมู่ 1,2,3,4,5,9
ต.โพธิ์พระยา ทุกหมู่บ้าน
ต.ทับตีเหล็ก ทุกหมู่บ้าน
ต.ไผ่ขวางทุกหมู่บ้าน
ต.ดอนตาล ทุกหมู่บ้าน
ต.พิหารแดง ทุกหมู่บ้าน

ต.ดอนกายาน
ต.สนามชัย
ต.รั้วใหญ่
ต.ท่าระหัด
ต.โคกโคเฒ่า
ต.ดอนมะสังข์
ต.บ้านโพธิ์ หมู่ 3,7
ต.สนามชัยทุกหมู่บ้าน
ต.รั้วใหญ่ ทุกหมู่บา้ น
ต.ท่าระหัด ทุกหมู่บ้าน
ต.โคกโคเฒ่า ทุกหมู่บ้าน
ต.ดอนมะสังข์ ทุกหมู่บ้าน

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนทั่วไป
ที่
1
2

ชื่อโรงเรียน
ตลิ่งชันวิทยา
หรรษาสุจิตต์วิทยา 2

3

สรวงสุทธาวิทยา

4

วังหว้าราษฎร์สามัคคี

5

ศรีประจันต์“เมธีประมุข”

เขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2563
(ระบุอย่างละเอียด)
อ.เมืองสุพรรณบุรี
ต.บ้านโพธิ์ หมู่ 1,2,4,5,6,8,9
ต.ตลิ่งชัน หมู่ 1,2,3,4,5,6,7
อ.บางปลาม้า
ต.มะขามล้ม หมู่ 1-15
ต.วัดโบสถ์ หมู่ 1-11
อ.ศรีประจันต์
ต.ดอนปรู หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9
ต.ปลายนา หมู่ 1,3,4,5,6,7
อ.ศรีประจันต์
ต.บ้านกร่าง หมู่ 4
ต.มดแดง หมู่ 4,5,7
อ.ศรีประจันต์
ต.ศรีประจันต์ หมู่ 1-6
ต.มดแดง หมู่ 1-7
ต.วังยาง หมู่ 1-9

ต.สนามคลี่ หมู่ 1,2,3,4,5,6
ต.สระแก้ว หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9
ต.วังน้าเย็น หมู่ 1-7

ต.บางงาม หมู่ 1-6
ต.วังหว้า หมู่ 1,2,3,4,5,6,7
ต.บ้านกร่าง หมู่ 1-6
ต.ปลายนา หมู่ 2
ต.วังน้าซับ หมู่ 1-7

15
ที่
6

7

8

9
10

11

12

13

14

ชื่อโรงเรียน

เขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2563
(ระบุอย่างละเอียด)

บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทยา” อ.เมืองสุพรรณบุรี
ต.ท่าระหัด หมู่ 1
อ.บางปลาม้า
ต.โคกคราม หมู่ 1,2,3,4,5,6
ต.บางปลาม้า หมู่ 1,2,3,4,5,6
ต.ไผ่กองดิน หมู่ 1,2,3,4,5,6
ต.ตะค่า หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8
ต.จรเข้ใหญ่ หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8
สวนแตงวิทยา
อ.เมืองสุพรรณบุรี
ต.ดอนกายาน หมู่ 1-26
ต.สระแก้ว หมู่ 1-26
ต.ศาลาขาว หมู่ 1-26
บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
อ.บางปลาม้า
ต.บางใหญ่ หมู่ 1,3
ต.บ้านแหลม หมู่ 5
ต.กฤษณา หมู่ 5,6
ต.บางใหญ่ หมู่ 5,6
บ่อสุพรรณวิทยา
อ.สองพี่น้อง
ต.บ่อสุพรรณ หมู่ 1-13
สองพี่น้องวิทยา
อ.สองพี่น้อง
ต.บางตาเถร หมู่ 2-4,9-10,15-18
ต.บ้านช้าง หมู่ 1-5
ต.บางเลน
อู่ทองศึกษาลัย
อ.อู่ทอง
ต.อู่ทอง หมู่ 1-6
ต.บ้านดอน หมู่ 1-9
สระยายโสมวิทยา
อ.อู่ทอง
ต.สระยายโสม หมู่ 1-10
ต.จรเข้สามพัน หมู่ 1-10
ต.ดอนมะเกลือ หมู่ 1-12
ต.สระพังลาน หมู่ 1-10
ดอนคาวิทยา
อ.อู่ทอง
ต.ดอนคา หมู่ 1-20
ต.พลับพลาไชย หมู่ 2,5,7,10,12,14
ต.บ้านโข้ง หมู่ 1,3,6,8,10,12,14
ต.หนองโอ่ง หมู่ 6,9,14
บรรหารแจ่มใสวิทยา 5
อ.สองพี่น้อง
ต.บางตาเถร หมู่ 1,5,6,7,8,11,15,17
ต.บางเลน หมู่ 3,4,5

ต.วัดดาว หมู่ 1,2,3,4,5,6
ต.กฤษณา หมู่ 1,2,3,4,5,6
ต.บ้านแหลม หมู่ 1
ต.สาลี หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8

ต.ดอนโพธิ์ทอง หมู่ 1-26
ต.บางกุ้ง หมู่ 1-26
ต.สวนแตง หมู่ 1-26
อ.สองพี่น้อง
ต.บ้านกุ่ม หมู่ 3,4
ต.บ้านช้าง หมู่ 3,5

ต.บางตะเคียน หมู่ 1-8
ต.บ้านกุ่ม หมู่ 1-6

ต.จรเข้สามพัน หมู่ 1-15
ต.ยุ้งทะลาย หมู่ 1-5
อ.สองพี่น้อง
ต.ศรีสาราญ หมู่ 7,8
ต.หนองบ่อ หมู่ 1-8

16
ที่

ชื่อโรงเรียน

15 หนองวัลย์เปรียงวิทยา

16 สระกระโจมโสภณพิทยา

17 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
18 อู่ทอง

19 บางลี่วิทยา

20 บ่อกรุวิทยา

21 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3

22 ทุ่งแฝกพิทยาคม
23 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
24 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6

25 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7

เขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2563
(ระบุอย่างละเอียด)
อ.สองพี่น้อง
ต.ศรีสาราญ
ต.หนองบ่อ
ต.บ่อสุพรรณ
ต.ดอนมะนาว หมู่1-7
ต.ทุ่งคอก หมู่ 1,2,3,12,13,15
อ.ดอนเจดีย์
ต.สระกระโจม เขตเทศบาลตาบลสระกระโจม หมู่ที่ 1-10
ต.ทะเลบก หมู่ 1,2,4,9,10,11,12
ต.ไร่รถ หมู่ 4,9
อ.ดอนเจดีย์
ต.ดอนเจดีย์ หมู่ 1-9
ต.ทะเลบก หมู่ 3-8 และ 12
ต.ไร่รถ หมู่ 1-10
ต.หนองสาหร่าย หมู่ 1-10
อ.อู่ทอง
ต.อู่ทอง หมู่ 1-11
ต.เจดีย์ หมู่ 1-8
ต.กระจัน หมู่ 1-10
ต.จรเข้สามพัน หมู่ 1-15
ต.บ้านดอน หมู่ 1-9
ต.ยุ้งทะลาย หมู่ 1,2,3,6,7
ต.หนองโอ่ง หมู่ 1-14
ต.ดอนคา หมู่
5,7,8,9,11,12,14,16
อ.สองพี่น้อง
ต.สองพี่น้อง
ต.ต้นตาล
ต.บางพลับ
ต.ศรีสาราญ
ต.เนินพระปรางค์
ต.หัวโพธิ์
อ.เดิมบางนางบวช
ต.บ่อกรุ
ต.หนองกระทุม่
ต.หัวนา
ต.ป่าสะแก
ต.วังศรีราช
ต.หนองมะค่าโมง
อ.ด่านช้าง
ต.ด่านช้าง หมู่ 1,3,5,10,11,17,18
ต.หนองมะค่าโมง หมู่ 1-21
ต.วังคัน หมู่ 1-11
อ.สามชุก
ต.วังลึก หมู่ 1-15
อ.เดิมบางนางบวช
ต.ยางนอน หมู่ 1-7
ต.เขาดิน หมู่ 1-12
ต.ทุ่งคลี หมู่ 1-8
ต.โคกช้าง หมู่ 1-10
อ.สามชุก
ต.หนองสะเดา
*นอกเขตพื้นที่บริการ มี อ.เดิมบางนางบวช
อ.หนองหญ้าไซ อ.ด่านช้างและจังหวัดใกล้เคียง
อ.เดิมบางนางบวช
ต.บางบวช
ต.เขาดิน
ต.ยางนอน

17
ที่

ชื่อโรงเรียน

26 หนองหญ้าไซวิทยา
27 ธรรมโชติศึกษาลัย

28 สามชุกรัตนโภคาราม

29 ด่านช้างวิทยา

30 พระปฐมวิทยาลัย
31 ราชินีบูรณะ

32 พระปฐมวิทยาลัย 2
หลงพ่อเงินอนุสรณ์

เขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2563
(ระบุอย่างละเอียด)
อ.หนองหญ้าไซ
ทุกตาบลในอาเภอหนองหญ้าไซ
อ.เดิมบางนางบวช
ต.เขาพระ หมู่ 1-11
ต.เดิมบาง หมู่ 1-11
ต.ปากน้า หมู่ 1-7
ต.หัวเขา หมู่ 1-12
ต.หัวนา หมู่ 1-7
ต.ป่าสะแก หมู่ 1-6
ต.วังศรีราช หมู่ 1-4
อ.สามชุก
ต.ย่านยาว
ต.สามชุก
ต.หนองผักนาก
ต.บ้านสระ
ต.กระเสียว
อ.ด่านช้าง
ต.ด่านช้าง หมู่ 2,4,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21
ต.นิคมกระเสียว
ต.องค์พระ
ต.วังยาว
ต.ห้วยขมิ้น
เขตเทศบาลนครนครปฐม
อ.เมืองนครปฐม
ต.พระปฐมเจดีย์
ต.บ่อพลับ หมู่ 1-8
ต.นครปฐม หมู่ 1-10
ต.วังตะกู หมู่ 1-8
ต.หนองปากโลง หมู่ 1-9
ต.สามควายเผือก หมู่ 1-6
ต.ทุ่งน้อย หมู่ 1-7
ต.วังเย็น หมู่ 1-6
ต.หนองดินแดง หมู่ 1-8
ต.โพรงมะเดื่อ หมู่ 1-17
ต.ลาพญา หมู่ 1-9
ต.บางแขม หมู่ 1-10
ต.สระกะเทียม หมู่ 1-14
ต.สวนป่าน หมู่ 1-6
ต.ห้วยจรเข้ หมู่ 1-7
ต.ทัพหลวง หมู่ 1-14
ต.หนองงูเหลือม หมู่ 1-10
ต.บ้านยาง หมู่ 1-11
ต.พระประโทน หมู่ 1-9
ต.ธรรมศาลา หมู่ 1-7
ต.ตาก้อง หมู่ 1-10
ต.มาบแค หมู่ 1-9
ต.สนามจันทร์ หมู่ 1-6
ต.ดอนยายหอม หมู่ 1-9
ต.ถนนขาด หมู่ 1-6
อ.เมืองนครปฐม
(ทุกตาบล)
อ.สามพราน
ต.ตลาดจินดา หมู่ 3,5,9

18
ที่

ชื่อโรงเรียน

33 ศรีวิชัยวิทยา

34 สระกะเทียมวิทยาคม“สังวรเจษฎ์
ประภาคมอุปถัมภ์”
35 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
36 โพรงมะเดื่อวิทยาคม

37 กาแพงแสนวิทยา
38 มัธยมฐานบินกาแพงแสน
39 ศาลาตึกวิทยา
40 คงทองวิทยา
41 บ้านหลวงวิทยา

42 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

เขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2563
(ระบุอย่างละเอียด)
อ.เมืองนครปฐม
ต.พระปฐมเจดีย์
ต.นครปฐม
ต.หนองปากโลง
ต.ทุ่งน้อย
ต.วังเย็น
ต.ลาพญา
ต.สระกะเทียม
ต.ห้วยจรเข้
ต.หนองงูเหลือม
ต.พระประโทน
ต.ดอนยายหอม
อ.เมืองนครปฐม (ทุกตาบล)
อ.เมืองนครปฐม (ทุกตาบล)
อ.เมืองนครปฐม
ต.โพรงมะเดื่อ
ต.ลาพยา
ต.หนองดินแดง
อ.กาแพงแสน
ทุกตาบลในเขตอาเภอกาแพงแสน
อ.กาแพงแสน (ทุกตาบล)
อ.กาแพงแสน (ทุกตาบล)
อ.ดอนตูม
ทุกตาบลในเขตอาเภอดอนตูม
อ.ดอนตูม
ต.บ้านหลวง หมู่ที่ 1-5
ต.ดอนพุทรา หมู่ที่ 1-10
ต.ดอนรวก หมู่ที่ 1-5
อ.นครชัยศรี
ต.นครชัยศรี
ต.วัดสาโรง
ต.ลานตากฟ้า
ต.ไทยาวาส

ต.บ่อพลับ
ต.วังตะกู
ต.สามควายเผือก
ต.หนองดินแดง
ต.โพรงมะเดื่อ
ต.บางแขม
ต.สวนป่าน
ต.ทัพหลวง
ต.บ้านยาง
ต.สนามจันทร์
ต.ถนนขาด

ต.หนองปากโลง
ต.บ้านยาง

อ.บางเลน
ต.บางระกา หมู่ที่ 7-15
อ.นครชัยศรี
ต.วัดละมุด หมู่ 4-5
ต.สัมปทาน
ต.ห้วยพูล
ต.งิ้วราย

19
ที่

ชื่อโรงเรียน

43 ภัทรญาณวิทยา

44 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
นครปฐม
45 พลอยจาตุรจินดา

46 แหลมบัววิทยา

47 เพิ่มวิทยา

48 บางเลนวิทยา

49 บางหลวงวิทยา
50 สถาพรวิทยา
51 บัวปากท่าวิทยา

เขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2563
(ระบุอย่างละเอียด)
อ.นครชัยศรี
ต.นครชัยศรี
ต.ศรีษะทอง
ต.สัมปทวน
ต.วัดสาโรง
ต.ดอนแฝก
ต.ห้วยพลู
ต.บางกระเบา
ต.บางพระ
ต.บางแก้วฟ้า
ต.ลานตากฟ้า
ต.วัดแค
อ.นครชัยศรี
ต.ท่าตาหนัก
ต.ท่ากระซับ
ต.ขุนแก้ว
ต.ท่าพระยา
อ.นครชัยศรี
ต.ท่าพระยา
ต.บางระกา
ต.โคกพระเจดีย์
ต.ศีรษะทอง
ต.ท่ากระชับ
ต.พะเนียด
อ.เมืองนครปฐม
ต.สามความเผือก
อ.นครชัยศรี
ต.ศีรษะทอง
ต.แหลมบัว หมู่ 6
ต.ศรีมหาโพธิ์
ต.วัดละมุด
ต.บางพระ
ต.บางแก้วฟ้า
อ.นครชัยศรี
ต.นครชัยศรี
ต.ท่าตาหนัก ฝั่งตะวันออกของถนนเพชรเกษม
ต.บางกระเบา
ต.ขุนแก้ว
ต.ไทยาวาส
อ.บางเลน
ต.บางเลน
ต.บางไทรป่า
ต.บางภาษี
ต.ไผ่หูช้าง
ต.คลองนกกระทุ่ง
ต.บางปลา
อ.บางเลน
ต.บางหลวง
ต.หินมูล
อ.บางเลน
ต.ลาพญา หมู่ 1-11
ต.คลองนกกระทุ่ง หมู่ 7,8
ต.นราภิรมย์ หมู่ 1-4,6-9,11
อ.บางเลน
ต.บัวปากท่า
ต.นิลเพชร
ต.บางหลวง
ต.หินมูล
ต.ไทรงาม

20
ที่

ชื่อโรงเรียน

52 สามพรานวิทยา

53 วัดไร่ขิงวิทยา

54 ปรีดารามวิทยาคม
55 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา

เขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2563
(ระบุอย่างละเอียด)
อ.สามพราน
ต.สามพราน
ต.บ้านใหม่
ต.ท่าตลาด หมู่ 1,2
ต.ท่าข้าม
ต.ทรงคนอง
อ.สามพราน
ต.ไร่ขิง
ต.ยายชา หมู่ 1-3
ต.ท่าข้าม
ต.ทรงคะนอง
ต.หอมเกร็ด
อ.สามพราน
ต.คลองจินดา
อ.พุทธมณฑล
ทุกตาบลในเขตอาเภอพุทธมณฑล
อ.สามพราน
ต.บางเตย

ต.บางช้าง
ต.คลองใหม่
ต.ยายชา หมู่ 4,5,6
ต.หอมเกร็ด
ต.ท่าตลาด หมู่ 3-10
ต.อ้อมใหญ่
ต.บางเตย
ต.กระทุ่มล้ม
ต.บางกระทึก
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การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนพิเศษ หมายถึง ห้องเรียนที่โรงเรียนมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ โดยแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. ห้องเรียนพิเศษ โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ห้องเรียนที่สถานศึกษามุ่งเน้นการจัดการ
เรี ยนการสอนเพื่ อส่ งเสริ มศั กยภาพของนั กเรี ยนที่ มี ความสามารถพิ เศษทางด้ านคณิ ตศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ICT การอาชีพ ฯลฯ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมเฉพาะด้านที่มี
เนื้อหาสาระและกิจกรรมเข้มข้นและลึกกว่าวิชาพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของหน่วยการเรียนแต่ละช่วงชั้น โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ห้องเรียนพิเศษ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง ห้องเรียนที่สถานศึกษา
มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยดาเนินการตามโครงการของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น ห้องเรียนพิเศษ EP ห้องเรียนพิเศษ MEP ตามโครงการจัดการ
เรี ยนการสอนตามหลั กสู ตรกระทรวงศึ กษาธิ การเป็ นภาษาอังกฤษ ห้ องเรีย นพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้ อม ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ตามโครงการ
พิเศษพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) เป็นต้น
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้รับความเห็ น ชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คณะกรรมการพิ จารณาการขอเปิ ดห้ องเรี ยนพิ เศษของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ให้เปิดห้องเรียนพิเศษ เพื่อดาเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ชื่อโรงเรียน
1. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

ชั้น ม.1
ชั้น ม.4

2. โรงเรียนสงวนหญิง

ชั้น ม.1

ชั้น ม.4

ห้องเรียน
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
(ตามแนว สสวท. และ สอวน.) Smart Class
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
(ตามแนว สสวท. และ สอวน.) Smart Class
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
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ชื่อโรงเรียน
3. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
4. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
5. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
6. โรงเรียนอู่ทอง

ชั้น ม.1
ชั้น ม.4
ชั้น ม.1
ชั้น ม.4
ชั้น ม.1
ชั้น ม.4
ชั้น ม.1

ชั้น ม.4
7. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี

ชั้น ม.1

ชั้น ม.4

ห้องเรียน
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(Mini English Program)
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(Mini English Program)
- ห้องเรียนพิเศษดนตรี
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
- ห้องเรียนพิเศษดนตรี
- ห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ (Smart Class)
-ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

8. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
9. โรงเรียนบางลี่วิทยา

ชั้น ม.1
ชั้น ม.1

10. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ชั้น ม.1 - ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ตามแนวทาง ของ สสวท.
ชั้น ม.4 - ห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม (สพฐ.)
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม (สพม.)
ชั้น ม.1 - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง ของ สสวท.
ชั้น ม.4 - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
ชั้น ม.1 - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชั้น ม.4 - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ชั้น ม.1 - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชั้น ม.4 - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

11. โรงเรียนราชินบี ูรณะ
12. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
13. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
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ชื่อโรงเรียน
14. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ห้องเรียน
ชั้น ม.1 - ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(สวคท)
- ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ทางภาษาจีน (Chinese Program)

ชั้น ม.4 - ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
- ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถ
พิเศษทางภาษาจีน (Chinese Program)
15. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชั้น ม.1 - ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
และคณิตศาสตร์
- ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
ชั้น ม.4 - ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
- ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
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ผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียนของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2563
ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบหรือเป็นเจ้าของเรื่องในการดาเนินงานรับนักเรียน
ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จึงเป็นข้อมูลที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้โรงเรียนกรอกข้อมูล
อย่างครบถ้วน เป็นจริง และสามารถติดต่อได้จริงในช่วงเวลาการรับนักเรียน
ผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
ที่

โรงเรียน

1 ตลิ่งชันวิทยา

2

กรรณสูตศึกษาลัย

3

สงวนหญิง

4

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
รักษาการรองผู้อานวยการ
โรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้อานวยการโรงเรียน
ครูเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์
โทรสาร

หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน

ชื่อ-สกุล
นายทักษิณ อารยะจารุ
นางนิลวรรณ โพธิ์ศรี

หมายเลขโทรศัพท์
081-587-5659
089-016-5554

นายสิริชัย ชูดี

092-273-2839
035-528580
035-528581
092-682-0202
065-727-6982
095-935-5245
035-525-629
035-525-633
089-919-7475
081-809-9654

นายราชันย์ ทิพเนตร
นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน์
นายวันชัย วงษ์จันทร์

นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
นางสาววนิดา สวนดอกไม้

090-629-0102
035-521-659

นางภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ

095-539-9363

นายสมชาย เวียงชัย

087-163-6142
082-5823116

25
ที่
5

โรงเรียน
สรวงสุทธาวิทยา

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
6 วังหว้าราษฎร์สามัคคี ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
7 กาญจนาภิเษก
ผู้อานวยการโรงเรียน
วิทยาลัย สุพรรณบุรี ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการ
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์
โทรสาร
8 ศรีประจันต์
ผู้อานวยการโรงเรียน
"เมธีประมุข"
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
9 บางปลาม้า
ผู้อานวยการโรงเรียน
"สูงสุมารผดุงวิทย์" รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
10 สวนแตงวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน

ชื่อ-สกุล
นายณรงค์ ชูศรีชัย
นางวศณิฐฐ์ฌา เล็กล้อม
นางสาวศรินณา พลายละหาญ

หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๑-384-2461
089-797-6462
095-189-2873
035-446-829

นายบรรเทา คุ้มฉายา

092-701-0006

นางสุนันทา มีชนะ

085-2636346
035-455-343

นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
นางปฏิมา ขาเจริญ

081-941-0080
081-372-4044

นางสาวิตรี ถีระแก้ว

080-669-0550
035-494-715

นายพิทยา แก้วทิพย์

081-359-4830

นายรามิล เรืองวิเศษ

092-184-2281
035-581-970
035-581-970
089-919-1419
090-949-1403
086-362-2519
035–528-552

นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
นางธนัชญา วันทนะ
นางสาวพรพิมล ยังฉิม

นางอุบลรัตน์ กรุดมณี

089-129-5644

นางสาวกนิษฐา สุวรรณศร

086-044-7244
035-599-200

26
ที่
โรงเรียน
11 บางแม่หม้ายรัฐ
ราษฎร์รังสฤดิ์

12 บ่อสุพรรณวิทยา

13 สองพี่น้องวิทยา

14 อู่ทองศึกษาลัย

15 สระยายโสมวิทยา

16 ดอนคาวิทยา

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน

ชื่อ-สกุล
นายวีระ ปิ่นเจริญ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ นางทิพย์วรรณ น้อยอุทัย
ครูที่รับผิดชอบ
นางสาวกาญจนา มิ่งโมรา
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสถาน จงสมจิตต์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
นายกุลภัทร์ กรินรักษ์
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
นายวันชัย สวัสดิ์ทิพย์
ครูที่รับผิดชอบ
นางปราณี เที่ยงอินทร์
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายธวัช กรุดมณี
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
นางทัศนา ทับทองดี
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
นางพรลักษณ์ สุพงศ์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
นางสาวธนิษฐ์นันท์ ศรีภุมมา
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายคมสัน ธรรมนู
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
นางภัทรดา กองแก้ว

โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
17 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน

นายนพดล คาเรียง
นายชวัติ ชโลธร
นางสาวทศมาศ จิรวงศ์รุ่งเรือง

หมายเลขโทรศัพท์
065-685-2536
092-060-7001
089-887-8502
035-473-629
085-289-9470
091-856-1318

081-986-0153
085-561-9953
035-528-215-6
035-528-214
081-454-4479
081-285-0608
035-565-455
089-258-0355
095-407-3045
035-559-056
035-969-505
081-559-3604
081-880-1961
098-269-2781
035-495-559
035-495-558
081-191-9632
089-233-4856
081-903-2104
035-528-308

27
ที่
โรงเรียน
18 หนองวัลย์เปรียงวิทยา

ชื่อ-สกุล
นางอ่อนจันทร์ นุชบูรณ์
นายธงชัย เจนโกศล
นางสาวนันทิดา สุขประเสริฐ

หมายเลขโทรศัพท์
087-160-0227
095-164-1901
083-342-6867

19

นางสาวขนิษฐา พลายเพ็ชร์
นายอานนท์ อินทวงษ์
นายวรรณรัตน์ เพ็งบุญมา

087-153-8504
085-171-6696
081-190-6596
035-557-115

นายบุญช่วย อ้นสืบสาย
นางภัณวดี แก้วทิพย์

089-546-7294

นางศิริพร เถาว์โท

081-986-3207

นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ
นางสิริรัตน์ อายุวัฒน์

035591012
035592040
๐๘๙-๘๐๕-๘๘๗๙
๐๘๑-๐๐๗-๕๐๐๒

20

21

22

23

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
สระกระโจมโสภณพิทยา ผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
อู่ทอง
ผู้อานวยการโรงเรียน
ปฏิบัติหน้าที่รอง
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
บางลี่วิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียน
ปฎิบัติหน้าที่รอง
ผู้อานวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชากา
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ผู้อานวยการโรงเรียน
ปฏิบัติหน้าที่แทน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน

นางนลินี ย้อนเพชร
นายเชี่ยวชาญ ดวงใจดี
นายศาสตรวิทย์ บรรจุทรัพย์
นางขนิษฐา นุชถนอม

นางสาวฐิติพร หงษ์โต
นางธีรนันท์ รูปสูง
นายวิวัฒน์ สงวนทรัพย์

061-5494562

089-2606904
๐๓๕-๕๕๑-๐๔๖
๐๓๕-๕๕๑-๐๔๖
062-510-8720
089-805-1838
097-069-2388
035-531-051
035-531-521
0๖๕–๘๒๐-๘๐๘๙
089-539-2668
08๖-๐๒๘-๘๑๗๑
035-๕๙๕-๐๐๕
035-๕๙๕-๖๒๓

28
ที่
โรงเรียน
24 บ่อกรุวิทยา

25

26

27

28

29

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ทุ่งแฝกพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูวิชาการ
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
หนองหญ้าไซวิทยา ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน

ชื่อ-สกุล
นายสุขวิทย์ ปู้ทอง

หมายเลขโทรศัพท์
081-778-1609

ว่าที่ร.ต.หญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ์

086-789-7373
035-575-191

นางเรณู สรหงษ์
นายวัชระ ดอกไม้เทศ
นางสาวชมภูนุช หนูนุรัตน์
นางวิวรรธณา สาเนากลาง

089-829-1145
062-554-9963
091-163-3075
085-409-4691
035-681-251

นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล

081-734-5440

นางสาวโชติกา ขาวผ่อง

092-275-8818
036-510-938
036-510-938
081-880-1565
087-161-9739
087-676-8806
035-571-017

นางนิลวดี กวีรัตน์ธารง
นางรินดา กรุดเนียม
นายธีระ อินทร์สว่าง

นางสาวกุหลาบ หงษ์ทอง
นายเลิศฤทธิ์ โรจน์สน
นายชลบดินทร์ กลิ่นจันทร์

098-253-9589
087-052-9629
088-617-1960
035-433-062

นายขจรวุฒิ สว่างศรี
นายทรงพล แก้วเรือง
นางสาวสุกานดา อินทร์แพทย์

081-736-2591
089-802-6274
081-094-8918
035-577-337

29
ที่
โรงเรียน
30 ธรรมโชติศึกษาลัย

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
31 สามชุกรัตนโภคาราม ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
32 ด่านช้างวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
33 พระปฐมวิทยาลัย
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อานวยการปฏิบัติ
หน้าที่กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์
โทรสาร
34 ราชินีบูรณะ
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์
โทรสาร
35 พระปฐมวิทยาลัย 2 ผู้อานวยการโรงเรียน

ชื่อ-สกุล
นายวิโรจน์ ไชยภักดี
นางสาวณภัทร นรสิงห์
นายนพดล เชี่ยวชาญ
นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร
นายไพโรจน์ ยังศิริ
นางลาวรรณ ยังศิริ
ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร
นางปณิศา เพ็งสุข
นางสาวตะวัน สุดประเสริฐ
นายสามารถ รอดสาราญ
นางจีรรัตน์ เปรมปรีสุข
นายสุทิน เสนภักดี
ว่าที่ร้อยตรีมนต์เมืองใต้ รอดอยู่

นางวิจิตรา ตะโกพร
นางสาวนิตยา สิงห์ทอง

นายณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นางเบญจวรรณ แสงทอง
ครูที่รับผิดชอบ
นางเสริมฤดี สินทวี
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน

หมายเลขโทรศัพท์
081-807-9948
064-946-3549
085-047-7313
035-578-088
035-578-089
087-167-3560
081-736-3819
081-937-1882
035-571-244
035-571-255
089-611-5611
086-173-0455
089-549-9677
035-595-651
035 595 651
081-926-6607
081-777-1491
084-812-8481
034-252-613
034-252-611
089-675-5569
081-981-7851
087-043-4737
034-258-345
034-258-456
087-072-1318
098-327-7054
089-875-0933
034-388-060
034-388-060

30
ที่
โรงเรียน
36 ศรีวิชัยวิทยา

37 สระกระเทียมวิทยาคม

38 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

39 โพรงมะเดื่อวิทยาคม

40 สิรินธรราชวิทยาลัย

41 กาแพงแสนวิทยา

42 มัธยมฐานบินกาแพงแสน

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มบริงานวิชาการ
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์
โทรสาร

ชื่อ-สกุล
นายอาคม มากมีทรัพย์
นายประจวบ บัวทอง
นางสาววัลยา แซ่จิว
นายสมศักดิ์ เหมือนดาว

หมายเลขโทรศัพท์
081-763-4617
085-843-8311
081-763-4617
034-261-045
034-261-587
084-018-3189

นางสาววัลลภาภรณ์ อาไพ

087-591-9440
034-100-695

นายสนิท รีนับถือ
นายสุชีพ เอี่ยมทองคา
นางสาวชลธิชา วัฒนาการ
นายวรรณธนะ ปัดชา

089-064-7955
087-158-5290
064-234-7432
086-787-0450
034-250-934
034-250-934
089-486-5895
064-149-5656
081-942-1179
034-387-038
034-378-050
092-284-5945
097-148-7489
098-454-4964
034-250-948
034-250-949
081-371-4899
086-106-5269

นางสาวศจี ชินอักษร
นางสาวสุภาพร ตาตะ
นายเจษฎา ศิริธนบดี
นายวิวัฒน์ ขูศรีจันทร์
นางภัคศรัณย์ กัญญ์วรานันต์
นางสาวรุจิรัตน์ พรหมรักษ์
นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์
นางมาลิณี พูลศรี
นางสาวรัชนีกร ภูตันวงศ์
นางสุปราณี อยู่ฤกษ์
นางธารกมล สิทธิบุ่น
นายการัณยภาส แสนคา

087-671-9585
034-351-047
034-351-264
083-199-9701
064-519-3645
061-554-7426
034-996-460
034-996-461

31
ที่
โรงเรียน
43 ศาลาตึกวิทยา

44 คงทองวิทยา

45 บ้านหลวงวิทยา

46 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

47 ภัทรญาณวิทยา

48 อุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย

49 พลอยจาตุรจินดา

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ปฏิบัติหน้าที่
รองฝ่ายบริหารวิชาการ
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน

ชื่อ-สกุล
นางสุภัทรา สภาพอัตถ์

หมายเลขโทรศัพท์
062-525-9553

นางสาวเบญจพร อ่องทิพย์

093-131-8189
032-291-307

นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร
นางสาวซ่อนกลิ่น ศรีทองเทศ
นายวสันต์ เพ็ญเสวี

089-837-4067
081-988-7325
080-910-5002
034-381-769
034-381-077
080-419-6553

นายธีระ วรรณเกตุศิริ
นางจันทร์จรัส จิรฐาพันธ์
นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์
นางธมลวรรณ อิทิสาร
นายชัชวาล สิงหาทอง
นางปิยนุช ลอยเลิศหล้า
นางสาวบุญรักษา จารุพันธ์
นางสุดารัตน์ ชิณณะพงศ์
นางอุมาพร ชัยปรีชา
นางสาวเสาวนีย์ ฝันถึงภูมิ
นางสาวฐาปณี พวงงาม
นายสิทธิชัย มเหศศิริ
นายสิริวุฒิ งามสกุล

083-299-3952
034-965-525
034-965-526
099-391-5665
087-415-7875
034-109-810
034-109-811
089-836-3846
089-548-5245
080-507-5372
034-331-803
034-331-802
085-176-1567
081-289-3553
093-195-9726
034-332-832
034-338-557
081-423-4233
086-600-6298
095-959-8441
034-331-466

32
ที่
โรงเรียน
50 แหลมบัววิทยา

51 เพิ่มวิทยา

52 บางเลนวิทยา

53 บางหลวงวิทยา

54 สถาพรวิทยา

55 บัวปากท่าวิทยา

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
วิชาการ
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

56 สามพรานวิทยา

ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน

ชื่อ-สกุล
นางสาวภควรรณ ภัทรพงศ์กร

หมายเลขโทรศัพท์
098-271-3567

นางสาวอรวรรณ โพธิ์ศรีดา

063-189-9509
034-300-944

นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป
นางสาวขวัญศิริ รัตนาชาตรี

092-398-9555
081-611-0381

นางสาวณัฐธยา เอี่ยมสีใส

090-984-9353
034-331-199

นางวรรณี ภิรมย์คา
นางอังสณา ปรีชาสุนทร
นางสาวเอื้อม ไกรสมโภช

089-742-4342
080-275-1856
087-099-6533
034-391-983

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกาจาย 081-857-6755
นางสุมนา สิงหาทอง
089-836-3823
นางสาววรนุช จิตรมณี
นางสาวนงคราญ ชุนอภิชาติ

086-825-2971
034-399-070
034-399-070
089-257-3161

นางสาวเจริญศรี โตอุ่นทิพย์

099-278-2878
034-109-824

นายประเจิด อยู่สงค์
นางสาวสมพิศ สาราญจิตร
นางสาวเกวลิน แสงนุภาพ

081-736-1450
089-032-6098
083-896-8243
034-993-070

นายสมเกียรติ ปทุมสูติ
นายสาเภา ปู่เพี้ยน
นางสาวประพิมพ์ นิ่มคล้าย

081-918-2327
081-919-8060
082-363-7136
034-222-888
034-326-888
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ที่
โรงเรียน
57 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์
โทรสาร
58 วัดไร่ขิงวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
59 ปรีดารามวิทยาคม ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
60 รัตนโกสินทร์สมโภช ผู้อานวยการโรงเรียน
บวรนิเวศศาลายา
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบ
ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทรสารโรงเรียน
61 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ผู้อานวยการโรงเรียน
นครปฐม

ครูชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ
โรงเรียน

ครูที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์
โทรสาร

ชื่อ-สกุล
นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์
นายกัมพล โพธิ์ระดก
นางสาวสุนิษา วุฒิภักตร์
นางสาวรุ่งชีวา สุขศรี
นางเสาวนีย์ ร่มโพธิ์
นางจารุพร รุ่งสินเกษม
นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด
นางสาววาสนา วงษ์สังข์
ว่าที่ รต.พิษณุพล แตงอ่อน
นางสาวจุฑารัตน์ สายอรุณ
นางสาวนฤมล ศิริธานันท์
นางสาวเพ็ญศรี สรรพคง

หมายเลขโทรศัพท์
081-011-2214
089-919-7282
090-985-2004
034-311-278
034-311-684
081-880-3607
097-135-3451
089-260-0359
034-318-086
034-322-755
081-014-9937
089-837-6941
034-397-067
034-397-236
081-856-7155
081-617-0245
081-495-1172
089-471-0013
02-482-1153

นายสุริยา ชิณณะพงศ์

081-378-7513

นายชาญชัย ชาญฤทธิ์

081-770-6252

นางรัตติยา บุญศิริ

081-252-7062
02-431-3725
02-431-3615

การติดต่อและประสานงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 หมายเลขโทรศัพท์ 035 – 535 417 ต่อ 103 โทรสาร 035 – 536 251
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ประกาศสานกกาานเขตพื้นที่การศึกษามกธยมศึกษา เขต 9
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ปีการศึกษา 2563 (จังหวัดสุพรรณบุรี)
.....................................................
1. หลกกการ
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่ า งมี คุ ณ ภาพโดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 คาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียก
รั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ ต อบแทนเพื่ อ โอกาสในการเข้ า เรี ย นในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มติ ค ณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
2/2562 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
อาศัยอานาจ ตามความในมาตรา 39 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวงว่าด้วยการ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธี การกระจายอานาจการบริหารการศึกษา พ.ศ.2550 กฎกระทรวงว่าด้วยการ
แบ่งส่วนราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอานาจการบริหารการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คาสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 19/2560 เรื่ อ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในภู มิ ภ าคของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเด็กมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอานาจ และการมีส่วน
ร่วม ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕63 ไว้ดังนี้
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2. นโยบาย
2.1 เป้าหมาย
เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้อง
กับ ศั ก ยภาพ ความถนั ด ความสนใจ เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ า และสร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษา โดยใช้
กระบวนการรับนักเรียนที่มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิ
บาล
2.2 กลยุทธ์
2.2.1 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง ทักษะการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่น ลดความขัดแย้ง และเชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
หลุ่ม และหน่วยงาน โดยประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
2.2.2 การบริหารจัดการบังเกิดประสิทธิผล
การบริ ห ารจั ด การบั ง เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ส าหรั บ การรั บ นั ก เรี ย น หมายถึ ง
กระบวนการทางานที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเข้าเรียน สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด ความ
สนใจ เพื่อลดความเหลื่อมล้า และสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาคตามหลักธรรมมาภิบาล
2.2.3 การมีส่วนร่วม
การมีส่ ว นร่ว มส าหรับการรับนักเรียน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ ห น่ว ยงาน
องค์กร คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับ
นักเรียน มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาคตามหลักธรรมมาภิบาล
3.นิยามศกพท์
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 คณะกรรมการรับนักเรียน หมายถึง บุคคลที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือ
สถานศึกษา มอบหมายให้ทาหน้าที่ ให้คาปรึกษา ดาเนินงานการรับนักเรียน นานโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติการรับนักเรียน มาวางแผนสู่การปฏิบัติ กาหนดสัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน
การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การประชาสัมพันธ์และวินิจฉัยแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้
3.2.1 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียนที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้ทาหน้าที่ ดาเนินงานการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของจังหวัด
3.2.2 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง คณะกรรมการรับ
นักเรียนที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้ทาหน้าที่ดาเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตาม
นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2.3 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน หมายถึง คณะกรรมการรั บนักเรียน ที่
โรงเรียนมอบหมายให้ทาหน้าที่ดาเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
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3.3 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
3.4 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง หมายถึง โรงเรียนที่มีจานวนผู้เข้ารับการคัดเลือกเกิน
กว่าจานวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้ตามแผนการรับนักเรียนย้อนหลัง 2 ปีต่อเนื่อง ตามประกาศ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
3.5 โรงเรียนทั่วไป หมายถึง โรงเรียนที่มใิ ช่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
3.6 เขตพื้นที่บริการ หมายถึง เขตบริการที่โรงเรียนกาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นขอบเขตในการรับ
นักเรียนโดยคานึงถึงความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนตามประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.7 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง
3.7.1 นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอย่างน้อย 2
ปี นั บ ถึ ง วั น ที่ 16 พฤษภาคม 2563 และต้ อ งอาศั ย อยู่ จ ริ ง กั บ บิ ด า มารดา หรื อ ผู้ ป กครอง ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบั งคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านโดยให้ เจ้าบ้านหรือ
เจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง
กรณีที่นักเรียนมิได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ให้มีการ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของ
บ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง
3.7.2 นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนั้น
3.8 นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
4. วิธีการ
คณะกรรมการรับ นักเรี ยนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 9 กาหนด
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และดาเนินการให้โรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 รับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในแต่ละระดับ ดังนี้
4.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4.1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สารวจรายชื่อนักเรียนที่ อยู่ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนใน
เขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศรับ ในปีการศึกษา 2563 เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พิจารณาจัดหาที่เรียน ที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนใน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยคานึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน
4.1.2 ให้ โ รงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การประกาศชื่ อ ในการจั ด สรรโอกาสทางการศึ ก ษาของ
นักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจและรับนักเรียน
ทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาส
4.1.3 ให้โรงเรียนแจ้งประกาศเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สัดส่วนและวิธีการคัดเลือก
นั กเรี ย นของโรงเรี ย น โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการรั บนัก เรียนของโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
4.1.4 โรงเรียนทั่วไปให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน ถ้ายังไม่
เต็ ม ให้ รั บ เด็ ก นอกเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารได้ กรณี ที่ มี ผู้ ส มั ค รเกิ น จ านวนที่ รั บ ได้ ใ ห้ ใ ช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กตามที่
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คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนกาหนด โดยสัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการคัดเลือกเป็นไปตาม
ประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
4.1.5 โรงเรี ย นที่ มี อั ต ราการแข่ ง ขั น สู ง มี จ านวนผู้ ส มั ค รเกิ น กว่ า จ านวนนั ก เรี ย นที่
โรงเรียนสามารถรับได้ตามแผนการรับนักเรียน จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการคัดเลือกต่อคณะกรรมการ
รับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับ
นักเรีย นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้กาหนด
สัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้
1) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในกรณีมีนักเรียนใน
เขตพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ 50 ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนทุกคน และนาสัดส่วนที่เหลือไป
รับนักเรียนทั่วไป ในข้อ 2) จนครบจานวนที่ประกาศรับ
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย น เห็ น ชอบให้ มี ก ารสอบ
คัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก
และกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 70
(๒) คะแนน O-NET ร้อยละ 30 โดยคานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน
๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70 (๒) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็น
ร้อยละ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง สัดส่วน
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน
ของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการรับ นัก เรีย นของสานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 9 ทั้ง นี้ จะต้อ งมี
โรงเรียนคูพ่ ัฒนา โรงเรียนคู่สหกิจ โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนดีประจาตาบล และโรงเรียนดีประจาอาเภอ
รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้อย่างเพียงพอภายในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขต
พื้นที่บริการ)
ให้ รั บนั กเรี ยนทั่ วไปไม่ เกิ นร้ อยละ 50 โดยก าหนดเกณฑ์ พิ จารณาคั ดเลื อก
ผู้สมัครจาก
(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 7๐
(๒) คะแนน O-NET ร้อยละ 3๐
โดยค านวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ ใ ช้ ข้ อ สอบของโรงเรี ย น
๕ วิช าหลัก คิดคะแนนเป็น ร้อยละ 7๐ (๒) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็น
ร้อยละ 3๐ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง สัดส่วน
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน
ของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
3) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
การรั บนั กเรี ยนที่ มี ความสามารถพิ เศษ เช่ น ดนตรี กี ฬา ศิ ลปะ เป็ นต้ น ให้
โรงเรียน กาหนดหลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณาความสามารถพิเ ศษและนัก เรีย นที่มีเ งื่อนไขพิเ ศษ โดยผ่าน
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ความเห็น ชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและ
นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ แล้วแต่กรณีตามแผนการรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
๔) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ในกรณีที่ คณะกรรมการรั บนั กเรี ยนของโรงเรีย น เห็ นว่ าโรงเรีย นมี ความ
จาเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) นักเรียนที่ อยู่ ในอุปการะของผู้ บริจาคที่ดินและสิ่ งก่อสร้างเพื่อจัดตั้ ง
โรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
(๒) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
(๓) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิ บัติที่ต้องได้รับ
การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
(๔) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น
สาหรับเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจาก 4 ข้อข้างต้น หากโรงเรียนเห็นว่ามีความ
จาเป็น ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด ให้ ความเห็นชอบ
ตามลาดับ โดยต้องได้รับความเห็นชอบก่อนประกาศรับสมัครนักเรียน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของแผนการรับนักเรียน โดยประกาศ
หลั ก เกณฑ์ ก่ อ นการพิ จ ารณาและประกาศรายชื่ อ นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาตามเงื่ อ นไขพิ เ ศษให้
สาธารณชนทราบ
5) คณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จัดหาที่เรียนให้เด็กที่ประสงค์จะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม โดยวาง
แผนการรับนักเรียนร่วมกันกับโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์
จะเข้าเรียนเป็นการสารองไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
4.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
4.2.๑ โรงเรีย นที่เ ปิดสอนทั้งระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้นและมัธ ยมศึกษาตอนปลาย
รับนักเรียนจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนให้เต็ม
แผนการรับนักเรียน และกรณีไม่เต็มแผนการรับ ให้รับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นได้อีก
๑) การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม
ให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนให้
เต็มแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยโรงเรียนกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียน
๒) การรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่น
ให้ รั บ นั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นอื่ น เข้ า เรี ย นได้ กรณี รั บ นั ก เรี ย นที่ จ บชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมไม่เต็มแผนการรับนักเรียน
3) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
การรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ เช่ น ดนตรี กี ฬ า ศิ ล ปะ เป็ น ต้ น
ให้โรงเรีย นกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับ
นักเรียนของโรงเรียน โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ตามแผนการ
รับนักเรียน
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4) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียน มีความจาเป็น
จะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ บริจาคที่ดินและสิ่ งก่อสร้างเพื่อจัดตั้ ง
โรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
(๒) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
(๓) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับ
การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
(๔) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น
สาหรับเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจาก 4 ข้อข้างต้น หากโรงเรียนเห็นว่ามีความ
จาเป็นให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด ให้ความเห็นชอบ
ตามลาดับ โดยต้องได้รับความเห็นชอบก่อนประกาศรับสมัครนักเรียน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของแผนการรับ นักเรียนโดยประกาศ
หลั ก เกณฑ์ ก่ อ นการพิ จ ารณาและประกาศรายชื่ อ นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาตามเงื่ อ นไขพิ เ ศษให้
สาธารณชนทราบ
5) คณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จัดหาที่เรียนให้เด็กที่ประสงค์จะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ทั้งสาย
สามัญและสายอาชีพโดยวางแผนการรับนักเรียนร่วมกันกับโรงเรียนทุกสังกัด ทั้งนี้ในการสมัครเรียนให้
นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการสารองไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรร
โอกาสทางการศึกษา
4.3 โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป)
ให้รับเด็กพิการเรียนร่วมในระดับมัธยมศึกษาตามความพร้อมของโรงเรียน หากโรงเรียน
ไม่สามารถจัดการศึกษาได้ ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
หน่วยงานที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพื่อจัดหาที่
เรียนให้เหมาะสมต่อไป โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่
จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ
4.๔ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
4.๔.๑ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ให้รับเด็กพิการทุกคนที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ตามประเภทความพิการ
และความสามารถของแต่ละโรงเรียน โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ศูนย์การศึกษา
พิเ ศษประจ าจั ง หวั ด และส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก าร แสวงหาและเข้ า ถึ ง เด็ ก พิก ารที่ ต กหล่ น ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ
การศึกษาให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน
4.๔.๒ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
๑) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
๑.๑) โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม และโรงเรียนสิรินธร
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ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งโรงเรียน โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการของโรงเรียน
๒) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ
๒.๑) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
ให้รับนักเรียนตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2
2.2) ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ โครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program)
ให้โรงเรียนในโครงการรับนักเรียนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program) ปีการศึกษา
2563
2.3) ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ภูมิภาค (Education Hub)
ให้โรงเรียนในโครงการที่มีรายชื่อตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รับนักเรียนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับ
นักเรียน ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
ปีการศึกษา 2563
๒.4) ห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้ อม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้โรงเรียนในโครงการรับนักเรียนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน เรื่ อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖2
2.5) ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ
ให้ รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้ องเรียนพิเศษที่ส่ งเสริม
ความสามารถทางวิช าการและด้านอื่น ๆ โดยกาหนดให้รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ไม่เกิน
สัดส่วน ๒๐ : ๘๐ (รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภทในแต่ละชั้น) หากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษอยู่แล้ว
มีความประสงค์ที่จ ะเพิ่มห้ องเรี ยนพิเศษ สามารถเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้ องปกติ ได้ไม่เกิน
สั ดส่ ว น ๔๐ : ๖๐ ตามแนวทางการเปิ ดห้ องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณี
โรงเรี ย นมี ศั ก ยภาพและมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะด าเนิ น การเกิ น กว่ า สั ด ส่ ว นที่ ก าหนด ให้ โ รงเรี ย นเสนอ
คณะกรรมการรั บ นั กเรี ย นของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับ
นักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้ โรงเรียนที่เปิด
ห้ อ งเรี ย นพิเ ศษจะต้ องจั ด บริ ก ารการศึ ก ษาอย่ า งมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด และจัดบริการการศึกษาห้องเรียนปกติอย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกัน รวมทั้ง
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จะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนห้องเรียนปกติในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษ ได้
อย่างเพียงพอ ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ ได้แก่ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-กีฬา ห้องเรียนพิเศษศิลป์ภาษา-กีฬา ห้องเรียนพิเศษดนตรี ห้องเรียนพิเศษอาชีพ เป็นต้น
และให้โรงเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
และโรงเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.
และ พสวท. สมทบ) รับนักเรียนตามโครงการ โดยให้นับจานวนนักเรีย นที่จัดห้องเรียนพิเศษรวมอยู่ ใน
แผนชั ้น เรีย นของโรงเรีย น และพิจ ารณาคัด เลือ กนัก เรีย นจากการสอบ และใช้ แ บบทดสอบวั ด
ความสามารถ ทางวิ ช าการของโรงเรี ย น ทั้ ง นี้ การเปิ ด ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการพิจาณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 9
ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
5. จานวนการรกบนกกเรียนต่อห้อา
5.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาส
5.๑.๑ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องละ ๔๐ คน
ในการรั บ นั กเรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 และชั้ นมั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 4 หากมี ความ
จาเป็นต้องรับนักเรียนมากกว่าที่กาหนดให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนให้ความเห็น
และเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องคานึงถึง
คุณภาพในการจัดการศึกษา โดยมีจานวนนักเรียนต่อห้องที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ให้เพิ่มได้อีกห้องละไม่เกิน 5 คน โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
ก่อนประกาศรับสมัครนักเรียน
5.๒ โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ และโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ
5.2.1 ให้โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ห้องเรียนละ ๓๖ คน
5.2.2 ให้ โ รงเรี ย นที่ รั บ นั ก เรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English Program or Mini English Program) รับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ห้องละไม่เกิน ๓๐ คน
5.2.3 ให้ โ รงเรี ย นโครงการพั ฒ นาประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาในภู มิ ภ าค
(Education Hub) รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องละ 25 คน
5.2.4 ให้ห้องเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องละ 30 คน
5.2.5 ให้ ห้ องเรี ยนพิเศษอื่น ๆ รับนั กเรี ยน ห้ องละ 36 คน ตามแนวทางการเปิ ด
ห้องเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559
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6. วกนและเวลาการรกบนกกเรียน
6.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละ
โรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ภายใน 3 มกราคม ๒๕๖3
6.๒ ให้โรงเรียนดาเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่กาหนดตรงกันทั่วประเทศ ดังนี้
6.๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑) โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
๑.๑) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
๑.๑.๑) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 21 - 25 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 6 เมษายน ๒5๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
1.1.๒) จับฉลาก (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 21 - 25 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียน
มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก
วันที่ 2 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 2 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
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มอบตัว

วันที่ 6 เมษายน ๒563
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน

๑.๒) นักเรียนทั่วไป
สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ 21 - 25 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียน
มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.3๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
๑.๓) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 21 - 22 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียน
มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
คัดเลือก
วันที่ 24 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 26 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
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๑.๔) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 21 - 25 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก วันที่ 28 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศและรายงานตัว
วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
๒) โรงเรียนทั่วไป
๒.๑) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 21 - 25 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 6 เมษายน ๒5๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
๒.๒ จับฉลาก (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 21 - 25 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียน
มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
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จับฉลาก

วันที่ 2 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 2 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 6 เมษายน ๒563
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
๓) นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
จัดหาทีเ่ รียนให้
ยื่นความจานง วันที่ 6 - 8 เมษายน 2563
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ประกาศผล
วันที่ 10 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 18 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
6.๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑) โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑.๑) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม
การรับสมัคร ประกาศผล และรายงานตัวให้เป็นไปตามกาหนดการของ
โรงเรียนเดิม
มอบตัว

วันที่ 7 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเดิม
๑.๒) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม
ที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ 21 - 25 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
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สอบคัดเลือก

วันที่ 29 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 4 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 7 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
๑.๓) นักเรียนความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 21 - 22 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
คัดเลือก
วันที่ 24 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 26 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 7 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
๑.4) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ ๒1 - ๒5 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 29 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
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ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 4 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 7 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
6.๒.๓ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
๑) โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
๑.๑) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
รับสมัคร
วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ 7 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ 8 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - 16.30 น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ 14 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ – 16.30 น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
รายงานตัว
ภายในวันที่ 15 มีนาคม ๒๕๖3
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
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ภายในวันที่ 3 เมษายน ๒๕๖3
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
๑.๒) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ (โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษ
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค(Education Hub)และห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ
(1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับสมัคร
วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 7 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผล
วันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
รายงานตัว ภายในวันที่ 14 มีนาคม ๒๕๖3
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
ภายในวันที่ 17 มีนาคม ๒๕๖3
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
(2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รับสมัคร
วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 8 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
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วันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
รายงานตัว ภายในวันที่ 15 มีนาคม ๒๕๖3
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖3
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
ทั้งนี้ ในระดับชั้นที่เปิดรับสมัครให้ เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโครงการห้องเรียนพิเศษแต่ละประเภทที่กาหนดรับไว้ตามประกาศ
6.๓ ช่วงเวลาการรับนักเรียน ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียนและ
วันสิ้นสุดคือ วันมอบตัวนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3
7. บทบาทขอาอาค์กรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อา
บทบาทขององค์กรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง หมายถึง สิ่งที่องค์กรหรือคณะกรรมการกระทา
ตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ เพื่อให้การรับนักเรียนมีความเป็น ธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค
โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 บทบาทขอาสานกกาานคณะกรรมการการศึกษาขก้นพื้นฐาน
7.1.1 จั ด ทาประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ ยวกั บการรั บนัก เรี ยน สั งกั ดส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.1.2 ก าหนดปฏิ ทิ น การรั บ นั ก เรี ย น และจ านวนนั ก เรี ย นต่ อ ห้ อ ง ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.1.3 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคล คณะบุคคล องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดการ
รับรู้ เข้าใจ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายต่างๆ และช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
7.1.4 ประสาน การดาเนินการรับนักเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.1.5 จัดทาระบบ รวบรวม ประมวลผล แผนการรับนักเรียน รายงานผลการดาเนินการรับ
นักเรียนในภาพรวม
7.1.6 กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการรับนักเรียนของหน่วยงานในสังกัด
7.2 บทบาทขอาคณะกรรมการศึกษาธิการจกาหวกด
7.2.1 ให้ ความเห็ น ชอบแนวปฏิบัติการรับ นักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทของ
จังหวัด
7.2.2 สาหรับทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร พิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการ
รับนักเรียน ระดับจังหวัด ประกอบด้วย (1) ศึกษาธิการจัง หวัด เป็นประธานกรรมการ (2) ผู้อานวยการ
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สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาทุกเขต เป็นกรรมการ (3) ประธานคณะกรรมการประสานและส่ งเสริม
การศึกษาเอกชน (ปส.กช.) หรือผู้แทน เป็นกรรมการ (4) ท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้แทน เ ป็นกรรมการ (5)
ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 1 คน เป็นกรรมการ (6) ผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 1 คน และมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1 คน เป็ นกรรมการ (7) ผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1 คน เป็นกรรมการ (8)
ผู้ แ ทนศูน ย์ บ ริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ 1 คน เป็น กรรมการ (ถ้ ามี ) (9) กรรมการในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดหรือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมายจานวนไม่เกิน 1 คน เป็นกรรมการ
(10) ผู้ ที่ไ ด้รั บ มอบหมายจากศึก ษาธิก ารจั งหวัด เป็ นกรรมการและเลขานุก าร โดยวิธี การได้ มาของ
กรรมการในข้อ (6) และ (7) ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) พิจารณาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ การดาเนินการแต่งตั้ง ต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากประกาศนโยบายและแนว
ปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.2.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเสนอ จานวนไม่เกิน 9 คน โดยมี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธาน
และผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพื้นที่
7.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์) ของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.2.5 กากับ ดูแล การดาเนินงานการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.3 บทบาทขอาคณะกรรมการรกบนกกเรียนระดกบจกาหวกด
7.3.1 ดูแลการรับ นักเรียนภายในจังหวัดให้ เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย เป็นธรรม สุ จริต
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กในจังหวัด
ที่อยู่ในระดับชั้นการศึกษาขั้น พื้นฐาน ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตามกฎหมายมติ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ภายในจังหวัดให้ได้
ข้อยุติ
7.4 บทบาทขอาสานกกาานศึกษาธิการจกาหวกด
7.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด ตามองค์ประกอบที่กาหนดไว้ในข้อ
7.2.2 เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
7.4.2 เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด
7.4.3 ประสานและสนับสนุนการดาเนินงานรับนักเรียนในจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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7.5 บทบาทขอาคณะกรรมการรกบนกกเรียนระดกบเขตพื้นที่การศึกษา
7.5.1 พิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
จังหวัดและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบต่อไป
7.5.2 ดูแลการรับ นั กเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
ภายในจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ตาม
หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กในเขตพื้นที่ การศึกษาที่อยู่ในระดับชั้นการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม
7.5.3 กาหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม กากับ ติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความ
สุจริต โปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได้
7.5.4 ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนการรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอต่อคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ
7.5.5 ให้ความเห็นชอบเขตพื้นที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือ กนักเรียน
จานวนนักเรียนต่อห้อง ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วเสนอคณะกรรมการรับ
นั ก เรี ย นระดั บ จั ง หวั ด ทราบต่ อ ไป ทั้ ง นี้ การจั ด สรรโอกาสเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในสถานศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์
การศึก ษาภาคบั ง คับ ต้องเป็ น ไปตามพระราชบัญ ญัติ การศึก ษาภาคบัง คับ พ.ศ.2545 และกฎหมาย
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.5.6 ป้องกัน วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ภายในเขต
พื้นที่การศึกษา ให้ได้ข้อยุติ
7.6 บทบาทขอาสานกกาานเขตพื้นที่การศึกษา
7.6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคระกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวนไม่เกิน 9
คน โดยมี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธาน รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เป็นรองประธาน ผู้แทนโรงเรียนสังกัดสานักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่เกิน 3 คน
เป็ นกรรมการ ผู้แทนหน่ วยงานที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษาไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ และ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาในพื้นที่ เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ
7.6.2 จั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ก ารรั บ นั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา คณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับจังหวัด คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศ
ต่อไป
7.6.3 รวบรวม ประมวลแผนการรับนักเรียน เขตพื้นที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการ
คัดเลือกนักเรียน จานวนนักเรียนต่อห้อง ของโรงเรียนมรสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่อยู่
ในเกณฑ์ ก ารศึก ษาภาคบั งคั บ ต้ อ งเป็น ไปตามพระราชบัญ ญัติ ก ารศึก ษาภาคบั งคั บ พ.ศ.2545 และ
กฎหมายระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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7.6.4 ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
7.6.5 จัดทาสามะโนประชากร และข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพื้นที่การศึกษา
7.6.6 ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สารวจจานวนนักเรียนที่จะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน
7.6.7 ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งวัตถุประสงค์พิเศษ
โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละ
โรงเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า
7.6.8 ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบ
7.6.9 ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนที่ไม่มีที่เรียน
7.6.10 ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็ก
พิการ ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรีย น
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
7.6.11 ควบคุม กากับ ดูแลให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามนโยบายที่กาหนด
7.6.12 ประสานกับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
โรงเรียนเอกชน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาสาหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้
7.6.13 รายงานผลการดาเนินงานให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน
7.6.14 ดาเนินการใดๆ เพื่อการรับนั กเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเป็น
ธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.7 บทบาทขอาคณะกรรมการสถานศึกษาขก้นพื้นฐาน
7.7.1 ให้ความเห็นเกี่ยวกับประกาศเขตพื้นที่บริการ แผนการรับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อ
เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
7.7.2 ให้คาปรึกษา แนะนา ตรวจสอบ การรับนักเรียนของโรงเรียนในปีการศึกษา 2563
ให้ มี ค วามสุ จ ริ ต โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ เป็ น ธรรม และเสมอภาค ทั้ ง นี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.8 บทบาทขอาคณะกรรมการรกบนกกเรียนระดกบโราเรียน
7.8.1 กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียน เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ยกเว้นแผนการ
รับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอต่อไปยังคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ
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7.8.2 ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7.8.3 กาหนดมาตรการป้องกัน กากับ ติดตามให้การรั บนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปด้วย
ความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรมและเสมอภาค
7.8.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ภายในโรงเรียนให้ได้
ข้อยุติ
7.9 บทบาทขอาโราเรียน
7.9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม
7.9.2 จัดทาแผนการรับนักเรียน เขตพื้นที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ต่อนอกเขตพื้นที่บริการ รวมถึง ความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) วิธีการคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียน จานวนนักเรียนต่อห้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลาดับ ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอต่อไปยังคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจั งหวัดให้ ความเห็น ชอบ ทั้งนี้ การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์
การศึก ษาภาคบั ง คับ ต้องเป็ น ไปตามพระราชบัญ ญัติ การศึก ษาภาคบัง คับ พ.ศ.2545 และกฎหมาย
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.9.3 จัดทาประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน ที่เป็นไปตามประกาศนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทราบ
7.9.4 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน
7.9.5 ประสานโรงเรียนสังกัดอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ดาเนินการรับเด็กเข้าเรียน และจัดหาที่เรียนให้เด็กอย่างเหมาะสม
7.9.6 ให้ การช่ว ยเหลือนักเรียนไม่ส ามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ โดยประสานกับ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธ ยาศัย อาเภอ ศูน ย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสั งกัดอื่น
ครอบครัว และสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
7.9.7 ประกาศผลการรั บนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้ว ยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.9.8 สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
7.9.9 ส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่าง
ทั่วถึง
7.9.10 แจ้ งค่าใช้จ่ ายและรายละเอียดการเก็บเงินบารุงการศึกษาไว้ในประกาศการรับ
นักเรียนของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบไว้โดยชัดเจน
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7.9.11 ดาเนินการใดๆ เพื่อการรับนักเรียนที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และ
เสมอภาคตามหลั กธรรมาภิบ าล ทั้ งนี้ ใ ห้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย มติ ค ณะรั ฐ มนตรี และระเบีย บอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรั บนักเรียน ปีการศึ กษา ๒๕63 ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และคณะกรรมการรับนั กเรีย นระดับจังหวัด พิจารณาและมีอานาจในการตัดสิ นปัญหาดังกล่าวและให้
รายงานให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ประกาศสานกกาานเขตพื้นที่การศึกษามกธยมศึกษา เขต 9
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ปีการศึกษา 2563 (จังหวัดนครปฐม)
.....................................................
1. หลกกการ
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่ า งมี คุ ณ ภาพโดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 คาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียก
รั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ ต อบแทนเพื่ อ โอกาสในการเข้ า เรี ย นในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มติ ค ณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
2/2562 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
อาศัยอานาจ ตามความในมาตรา 39 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวงว่าด้วยการ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารการศึกษา พ.ศ.2550 กฎกระทรวงว่าด้วยการ
แบ่งส่วนราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอานาจการบริหารการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คาสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 19/2560 เรื่ อ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในภู มิ ภ าคของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเด็กมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอานาจ และการมีส่วน
ร่วม ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕63 ไว้ดังนี้
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2. นโยบาย
2.1 เป้าหมาย
เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้ อง
กับ ศั ก ยภาพ ความถนั ด ความสนใจ เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ า และสร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษา โดยใช้
กระบวนการรับนักเรียนที่มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิ
บาล
2.2 กลยุทธ์
2.2.1 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง ทักษะการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่น ลดความขัดแย้ง และเชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
หลุ่ม และหน่วยงาน โดยประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
2.2.2 การบริหารจัดการบังเกิดประสิทธิผล
การบริ ห ารจั ด การบั ง เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ส าหรั บ การรั บ นั ก เรี ย น หมายถึ ง
กระบวนการทางานที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเข้าเรียน สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด ความ
สนใจ เพื่อลดความเหลื่อมล้า และสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการรับนักเรียนที่ เป็นธรรม
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาคตามหลักธรรมมาภิบาล
2.2.3 การมีส่วนร่วม
การมีส่ ว นร่ว มส าหรับการรับนักเรียน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ ห น่ว ยงาน
องค์กร คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับ
นักเรียน มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาคตามหลักธรรมมาภิบาล
3.นิยามศกพท์
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 คณะกรรมการรับนักเรียน หมายถึง บุคคลที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือ
สถานศึกษา มอบหมายให้ทาหน้าที่ ให้คาปรึกษา ดาเนินงานการรับนักเรียน นานโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติการรับนักเรียน มาวางแผนสู่การปฏิบัติ กาหนดสัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน
การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ การรับนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ การประชาสัมพันธ์และวินิจฉัยแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้
3.2.1 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียนที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้ทาหน้าที่ดาเนินงานการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของจังหวัด
3.2.2 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง คณะกรรมการรับ
นักเรียนที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้ทาหน้าที่ดาเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตาม
นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2.3 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน หมายถึง คณะกรรมการรั บนักเรียน
ที่โรงเรียนมอบหมายให้ทาหน้าที่ดาเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
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3.3 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
3.4 เขตพื้นที่บริการ หมายถึง เขตบริการที่โรงเรียนกาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นขอบเขตในการรับ
นักเรียนโดยคานึงถึงความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนตามประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.5 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง
3.5.1 นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอย่างน้อย
2 ปี นั บ ถึ ง วั น ที่ 16 พฤษภาคม 2563 และต้ อ งอาศั ย อยู่ จ ริ ง กั บ บิ ด า มารดา หรื อ ผู้ ป กครอง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านโดยให้เจ้าบ้านหรือ
เจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง
กรณีที่นักเรียนมิ ได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ให้มี
การพิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือ
เจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง
3.5.2 นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนั้น
3.6 นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
4. วิธีการ
คณะกรรมการรับ นักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 9 กาหนด
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และดาเนินการให้โรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 รับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในแต่ละระดับ ดังนี้
4.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4.1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สารวจรายชื่อนักเรียนที่ อยู่ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนใน
เขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศรับ ในปีการศึกษา 2563 เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรี ยนของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พิจารณาจัดหาที่เรียน ที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนใน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยคานึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน
4.1.2 ให้ โ รงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การประกาศชื่ อ ในการจั ด สรรโอกาสทางการศึ ก ษาของ
นักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจและรับนักเรียน
ทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาส
4.1.3 ให้โรงเรียนแจ้งประกาศเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สัดส่วนและวิธีการคัดเลือก
นั กเรี ย นของโรงเรี ย น โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการรั บนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
4.1.4 โรงเรียนทั่วไปทีใ่ ห้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน ถ้ายัง
ไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินกว่าจานวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้ตาม
แผนการรับนักเรียน จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการคัดเลือกต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้กาหนดสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้
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1) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในกรณีมีนักเรียนใน
เขตพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ 50 ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนทุกคน และนาสัดส่วนที่เหลือไป
รับนักเรียนทั่วไป ในข้อ 2) จนครบจานวนที่ประกาศรับ
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย น เห็ น ชอบให้ มี ก ารสอบ
คัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก
และกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรีย นร้อยละ 70
(๒) คะแนน O-NET ร้อยละ 30 โดยคานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน
๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70 (๒) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็น
ร้อยละ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง สัดส่วน
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน
ของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการรับ นัก เรีย นของสานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษ า เขต 9 ทั้ง นี้ จะต้อ งมี
โรงเรียนคูพ่ ัฒนา โรงเรียนคู่สหกิจ โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนดีประจาตาบล และโรงเรียนดีประจาอาเภอ
รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้อย่างเพียงพอภายในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่ บริการรวมกับนักเรียนนอกเขต
พื้นที่บริการ)
ให้ รั บนั กเรี ยนทั่ วไปไม่ เกิ นร้ อยละ 50 โดยก าหนดเกณฑ์ พิ จารณาคั ดเลื อก
ผู้สมัครจาก
(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 7๐
(๒) คะแนน O-NET ร้อยละ 3๐
โดยค านวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ ใ ช้ ข้ อ สอบของโรงเรี ย น
๕ วิช าหลัก คิดคะแนนเป็น ร้อยละ 7๐ (๒) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็น
ร้อยละ 3๐ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง สัดส่วน
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน
ของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
3) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
การรั บนั กเรี ยนที่ มี ความสามารถพิ เศษ เช่ น ดนตรี กี ฬา ศิ ลปะ เป็ นต้ น ให้
โรงเรียน กาหนดหลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณาความสามารถพิเ ศษและนัก เรีย นที่มีเ งื่ อนไขพิเ ศษ โดยผ่าน
ความเห็น ชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและ
นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ แล้วแต่กรณีตามแผนการรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
๔) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ในกรณีที่ คณะกรรมการรั บนั กเรี ยนของโรงเรีย น เห็ นว่ าโรงเรีย นมี ความ
จาเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) นักเรียนที่ อยู่ในอุปการะของผู้ บริจาคที่ดินและสิ่ งก่อสร้างเพื่อจัดตั้ ง
โรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
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(๒) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
(๓) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับ
การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
(๔) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น
สาหรับเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจาก 4 ข้อข้างต้น หากโรงเรียนเห็นว่ามีความ
จาเป็น ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด ให้ความเห็นชอบ
ตามลาดับ โดยต้องได้รับความเห็นชอบก่อนประกาศรับสมัครนักเรียน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของแผนการรับนักเรียน โดยประกาศ
หลั ก เกณฑ์ ก่ อ นการพิ จ ารณาและประกาศรายชื่ อ นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาตามเงื่ อ นไขพิ เ ศษให้
สาธารณชนทราบ
5) คณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จัดหาที่เรียนให้เด็กที่ประสงค์จะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม โดยวาง
แผนการรับนักเรียนร่วมกันกับโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์
จะเข้าเรียนเป็นการสารองไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
4.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
4.2.๑ โรงเรีย นที่เ ปิดสอนทั้งระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้นและมัธ ยมศึกษาตอนปลาย
รับนักเรียนจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนให้เต็ม
แผนการรับนักเรียน และกรณีไม่เต็มแผนการรับ ให้รับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นได้อีก
๑) การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม
ให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนให้
เต็มแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยโรงเรียนกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียน
๒) การรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่น
ให้ รั บ นั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นอื่ น เข้ า เรี ย นได้ กรณี รั บ นั ก เรี ย นที่ จ บชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมไม่เต็มแผนการรับนักเรียน
3) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
การรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ เช่ น ดนตรี กี ฬ า ศิ ล ปะ เป็ น ต้ น
ให้โรงเรีย นกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับ
นักเรียนของโรงเรียน โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ตามแผนการ
รับนักเรียน
4) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียน มีความจาเป็น
จะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ บริจาคที่ดินและสิ่ งก่อสร้างเพื่อจัดตั้ ง
โรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
(๒) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
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(๓) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับ
การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
(๔) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น
สาหรับเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจาก 4 ข้อข้างต้น หากโรงเรียนเห็นว่ามีความ
จาเป็นให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด ให้ความเห็นชอบ
ตามลาดับ โดยต้องได้รับความเห็นชอบก่อนประกาศรับสมัครนักเรียน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของแผนการรับนักเรียนโดยประกาศ
หลั ก เกณฑ์ ก่ อ นการพิ จ ารณาและประกาศรายชื่ อ นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาตามเงื่ อ นไขพิ เ ศษให้
สาธารณชนทราบ
5) คณะกรรมการรั บนั กเรี ยนของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา
เขต 9 จัดหาที่เรียนให้เด็กที่ประสงค์จะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม
ทั้งสายสามัญและสายอาชีพโดยวางแผนการรับนักเรียนร่วมกันกับโรงเรียนทุกสังกัด ทั้งนี้ในการสมัครเรียน
ให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการสารองไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรร
โอกาสทางการศึกษา
4.3 โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป)
ให้รับเด็กพิการเรียนร่วมในระดับมัธยมศึกษาตามความพร้อมของโรงเรียน หากโรงเรียน
ไม่สามารถจัดการศึกษาได้ ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
หน่วยงานที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพื่อจัดหาที่
เรียนให้เหมาะสมต่อไป โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่
จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ
4.๔ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
4.๔.๑ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ให้รับเด็กพิการทุกคนที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ตามประเภทความพิการ
และความสามารถของแต่ละโรงเรียน โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ศูนย์การศึกษา
พิเ ศษประจ าจั ง หวั ด และส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก าร แสวงหาและเข้ า ถึ ง เด็ ก พิก ารที่ ต กหล่ น ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ
การศึกษาให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน
4.๔.๒ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
๑) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
๑.๑) โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม และโรงเรียนสิรินธร
ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งโรงเรียน โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการของโรงเรียน
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๒) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ
๒.๑) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
ให้รับนักเรียนตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2
2.2) ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ โครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program)
ให้โรงเรียนในโครงการรับนักเรียนตามประกาศสานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program) ปีการศึกษา
2563
2.3) ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ภูมิภาค (Education Hub)
ให้โรงเรียนในโครงการที่มีรายชื่อตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รับนักเรียนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับ
นักเรียน ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
ปีการศึกษา 2563
๒.4) ห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้ อม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้โรงเรียนในโครงการรับนักเรียนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน เรื่ อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖2
2.5) ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ
ให้ รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้ องเรียนพิเศษที่ส่ ง เสริม
ความสามารถทางวิช าการและด้านอื่น ๆ โดยกาหนดให้รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ไม่เกิน
สัดส่วน ๒๐ : ๘๐ (รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภทในแต่ละชั้น) หากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษอยู่แล้ว
มีความประสงค์ที่จ ะเพิ่มห้ องเรี ยนพิเศษ สามารถเปิดรับนักเรียนห้องเรี ยนพิเศษ : ห้ องปกติ ได้ไม่เกิน
สั ดส่ ว น ๔๐ : ๖๐ ตามแนวทางการเปิ ดห้ องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณี
โรงเรี ย นมี ศั ก ยภาพและมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะด าเนิ น การเกิ น กว่ า สั ด ส่ ว นที่ ก าหนด ให้ โ รงเรี ย นเสนอ
คณะกรรมการรั บ นั กเรี ย นของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน และคณะกรรมการรับ
นักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้ โรงเรียนที่เปิด
ห้ อ งเรี ย นพิเ ศษจะต้ องจั ด บริ ก ารการศึ ก ษาอย่ า งมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด และจัดบริการการศึกษาห้องเรียนปกติ อย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกัน รวมทั้ง
จะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนห้องเรียนปกติในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษ ได้
อย่างเพียงพอ ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ ได้แก่ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ
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วิทยาศาสตร์-กีฬา ห้องเรียนพิเศษศิลป์ภาษา-กีฬา ห้องเรียนพิเศษดนตรี ห้องเรียนพิเศษอาชีพ เป็นต้น
และให้โรงเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
และโรงเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.
และ พสวท. สมทบ) รับนักเรียนตามโครงการ โดยให้นับจานวนนักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษรวมอยู่ ใน
แผนชั ้น เรีย นของโรงเรีย น และพิจ ารณาคัด เลือ กนัก เรีย นจากการสอบ และใช้ แ บบทดสอบวั ด
ความสามารถ ทางวิ ช าการของโรงเรี ย น ทั้ ง นี้ การเปิ ด ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการพิจาณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
5. จานวนการรกบนกกเรียนต่อห้อา
5.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาส
5.๑.๑ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องละ ๔๐ คน
ในการรั บ นั กเรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 และชั้ นมั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 4 หากมี ความ
จาเป็นต้องรับนักเรียนมากกว่าที่กาหนดให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนให้ความเห็น
และเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องคานึงถึง
คุณภาพในการจัดการศึกษา โดยมีจานวนนักเรียนต่อห้องที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ให้เพิ่มได้อีกห้องละไม่เกิน 5 คน โดยต้องได้ รับความเห็นชอบ
ก่อนประกาศรับสมัครนักเรียน
5.๒ โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ และโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ
5.2.1 ให้โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ห้องเรียนละ ๓๖ คน
5.2.2 ให้ โ รงเรี ย นที่ รั บ นั ก เรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program)
รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ห้องละไม่เกิน ๓๐ คน
5.2.3 ให้ โ รงเรี ย นโครงการพั ฒ นาประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาในภู มิ ภ าค
(Education Hub) รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องละ 25 คน
5.2.4 ให้ห้องเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องละ 30 คน
5.2.5 ให้ ห้ องเรี ย นพิ เ ศษอื่น ๆ รั บ นั ก เรีย น ห้ อ งละ 36 คน ตามแนวทางการเปิ ด
ห้องเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559
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6. วกนและเวลาการรกบนกกเรียน
6.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละ
โรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ภายใน 3 มกราคม ๒๕๖3
6.๒ ให้โรงเรียนดาเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่กาหนดตรงกันทั่วประเทศ ดังนี้
6.๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑) โรงเรียนทั่วไป
๑.๑) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
๑.๑.๑) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 21 - 25 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 6 เมษายน ๒5๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
1.1.๒) จับฉลาก (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 21 - 25 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียน
มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก
วันที่ 2 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 2 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
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มอบตัว

วันที่ 6 เมษายน ๒563
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน

๑.๒) นักเรียนทั่วไป
สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ 21 - 25 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียน
มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.3๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
๑.๓) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 21 - 22 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียน
มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
คัดเลือก
วันที่ 24 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 26 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
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๑.๔) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 21 - 25 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก วันที่ 28 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศและรายงานตัว
วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
2) นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
จัดหาที่เรียนให้
ยื่นความจานง วันที่ 6 - 8 เมษายน 2563
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ประกาศผล
วันที่ 10 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 18 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
6.๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑) โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑.๑) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม
การรับสมัคร ประกาศผล และรายงานตัวให้เป็นไปตามกาหนดการของ
โรงเรียนเดิม
มอบตัว

วันที่ 7 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเดิม
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๑.๒) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม
ที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ 21 - 25 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 29 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 4 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 7 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
๑.๓) นักเรียนความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 21 - 22 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
คัดเลือก
วันที่ 24 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 26 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 7 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
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๑.4)

นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ ๒1 - ๒5 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 29 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 4 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 7 เมษายน ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
6.๒.๓ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
๑) โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
๑.๑) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
รับสมัคร
วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ 7 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ 8 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
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ประกาศผล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - 16.30 น. ณ โรงเรียน
ทีส่ มัครเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ 14 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ – 16.30 น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
รายงานตัว
ภายในวันที่ 15 มีนาคม ๒๕๖3
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
ภายในวันที่ 3 เมษายน ๒๕๖3
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
๑.๒) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ (โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษ
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค(Education Hub)และห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ
(1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับสมัคร
วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 7 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผล
วันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
รายงานตัว ภายในวันที่ 14 มีนาคม ๒๕๖3
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
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มอบตัว

ภายในวันที่ 17 มีนาคม ๒๕๖3
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน

(2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รับสมัคร

วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 8 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผล
วันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
รายงานตัว ภายในวันที่ 15 มีนาคม ๒๕๖3
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖3
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
ทั้งนี้ ในระดับชั้นที่เปิดรับสมัครให้ เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโครงการห้องเรียนพิเศษแต่ละประเภทที่กาหนดรับไว้ตามประกาศ
6.๓ ช่วงเวลาการรับนักเรียน ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียนและ
วันสิ้นสุดคือ วันมอบตัวนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3
7. บทบาทขอาอาค์กรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อา
บทบาทขององค์กรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง หมายถึง สิ่งที่องค์กรหรือคณะกรรมการกระทา
ตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ เพื่อให้การรับนักเรียนมีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค
โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 บทบาทขอาสานกกาานคณะกรรมการการศึกษาขก้นพื้นฐาน
7.1.1 จั ด ทาประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ ยวกั บการรั บนัก เรี ยน สั งกั ดส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.1.2 ก าหนดปฏิ ทิ น การรั บ นั ก เรี ย น และจ านวนนั ก เรี ย นต่ อ ห้ อ ง ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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7.1.3 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคล คณะบุคคล องค์กร หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดการ
รับรู้ เข้าใจ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายต่างๆ และช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
7.1.4 ประสาน การดาเนินการรับนักเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.1.5 จัดทาระบบ รวบรวม ประมวลผล แผนการรับนักเรียน รายงานผลการดาเนินการรับ
นักเรียนในภาพรวม
7.1.6 กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการรับนักเรียนของหน่วยงานในสังกัด
7.2 บทบาทขอาคณะกรรมการศึกษาธิการจกาหวกด
7.2.1 ให้ ความเห็ น ชอบแนวปฏิบัติการรับ นักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทของ
จังหวัด
7.2.2 สาหรับทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร พิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการ
รับนักเรียน ระดับจังหวัด ประกอบด้วย (1) ศึกษาธิการจัง หวัด เป็นประธานกรรมการ (2) ผู้อานวยการ
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาทุกเขต เป็นกรรมการ (3) ประธานคณะกรรมการประสานและส่ งเสริม
การศึกษาเอกชน (ปส.กช.) หรือผู้แทน เป็นกรรมการ (4) ท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้แทน เป็นกรรมการ (5)
ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 1 คน เป็นกรรมการ (6) ผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน มาจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 1 คน และมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1 คน เป็นกรรมการ (7) ผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1 คน เป็นกรรมการ (8)
ผู้ แ ทนศูน ย์ บ ริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ 1 คน เป็น กรรมการ (ถ้ ามี ) (9) กรรมการในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดหรือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมายจานวนไม่เกิน 1 คน เป็นกรรมการ
(10) ผู้ ที่ไ ด้รั บ มอบหมายจากศึก ษาธิก ารจั งหวัด เป็ นกรรมการและเลขานุก าร โดยวิธี การได้ มาของ
กรรมการในข้อ (6) และ (7) ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) พิจารณาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ การดาเนินการแต่งตั้ง ต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากประกาศนโยบายและแนว
ปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.2.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึ กษา ที่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเสนอ จานวนไม่เกิน 9 คน โดยมี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธาน
และผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพื้นที่
7.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์) ของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.2.5 กากับ ดูแล การดาเนินงานการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ตามหลั กธรรมาภิบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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7.3 บทบาทขอาคณะกรรมการรกบนกกเรียนระดกบจกาหวกด
7.3.1 ดูแลการรับ นักเรียนภายในจังหวัดให้ เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย เป็นธรรม สุ จริต
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กในจังหวัด
ที่อยู่ในระดับชั้นการศึกษาขั้น พื้นฐาน ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามกฎหมายมติ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ภายในจังหวั ดให้ได้
ข้อยุติ
7.4 บทบาทขอาสานกกาานศึกษาธิการจกาหวกด
7.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด ตามองค์ประกอบที่กาหนดไว้ในข้อ
7.2.2 เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
7.4.2 เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด
7.4.3 ประสานและสนับสนุนการดาเนินงานรับนักเรียนในจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.5 บทบาทขอาคณะกรรมการรกบนกกเรียนระดกบเขตพื้นที่การศึกษา
7.5.1 พิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
จังหวัดและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบต่อไป
7.5.2 ดูแลการรับ นั กเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
ภายในจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ตาม
หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กในเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในระดับชั้นการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม
7.5.3 กาหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม กากับ ติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความ
สุจริต โปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได้
7.5.4 ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนการรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอต่อคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ
7.5.5 ให้ความเห็นชอบเขตพื้นที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน
จานวนนักเรียนต่อห้อง ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วเสนอคณะกรรมการรับ
นั ก เรี ย นระดั บ จั ง หวั ด ทราบต่ อ ไป ทั้ ง นี้ การจั ด สรรโอกาสเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในสถานศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์
การศึก ษาภาคบั ง คับ ต้องเป็ น ไปตามพระราชบัญ ญัติ การศึก ษาภาคบัง คับ พ.ศ.2545 และกฎหมาย
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.5.6 ป้องกัน วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ภายในเขต
พื้นที่การศึกษา ให้ได้ข้อยุติ
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7.6 บทบาทขอาสานกกาานเขตพื้นที่การศึกษา
7.6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคระกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวนไม่เกิน 9
คน โดยมี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธาน รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เป็นรองประธาน ผู้แทนโรงเรียนสังกัดสานักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่เกิน 3 คน
เป็ นกรรมการ ผู้แทนหน่ วยงานที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ และ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาในพื้นที่ เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ
7.6.2 จั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ก ารรั บ นั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา คณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับจังหวัด คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศ
ต่อไป
7.6.3 รวบรวม ประมวลแผนการรับนักเรียน เขตพื้นที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการ
คัดเลือกนักเรียน จานวนนักเรียนต่อห้อง ของโรงเรียนมรสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่อยู่
ในเกณฑ์ ก ารศึก ษาภาคบั งคั บ ต้ อ งเป็น ไปตามพระราชบัญ ญัติ ก ารศึก ษาภาคบั งคั บ พ.ศ.2545 และ
กฎหมายระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.6.4 ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
7.6.5 จัดทาสามะโนประชากร และข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพื้นที่การศึกษา
7.6.6 ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สารวจจานวนนักเรียนที่จะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน
7.6.7 ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งวัตถุประสงค์พิเศษ
โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสั ดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละ
โรงเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า
7.6.8 ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบ
7.6.9 ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนที่ไม่มีที่เรียน
7.6.10 ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็ก
พิการ ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรี ย น
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
7.6.11 ควบคุม กากับ ดูแลให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามนโยบายที่กาหนด
7.6.12 ประสานกับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ศูนย์การศึกษาพิ เศษประจาจังหวัด
โรงเรียนเอกชน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาสาหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้

19
7.6.13 รายงานผลการดาเนินงานให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานและ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน
7.6.14 ดาเนินการใดๆ เพื่อการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเป็น
ธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.7 บทบาทขอาคณะกรรมการสถานศึกษาขก้นพื้นฐาน
7.7.1 ให้ความเห็นเกี่ยวกับประกาศเขตพื้นที่บริการ แผนการรับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อ
เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
7.7.2 ให้คาปรึกษา แนะนา ตรวจสอบ การรับนักเรียนของโรงเรียนในปีการศึกษา 2563
ให้ มี ค วามสุ จ ริ ต โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ เป็ น ธรรม และเสมอภาค ทั้ ง นี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.8 บทบาทขอาคณะกรรมการรกบนกกเรียนระดกบโราเรียน
7.8.1 กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียน เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ยกเว้นแผนการ
รับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอต่อไปยังคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ
7.8.2 ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7.8.3 กาหนดมาตรการป้องกัน กากับ ติดตามให้การรับนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปด้วย
ความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรมและเสมอภาค
7.8.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ภายในโรงเรียนให้ได้
ข้อยุติ
7.9 บทบาทขอาโราเรียน
7.9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม
7.9.2 จัดทาแผนการรับนักเรียน เขตพื้นที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ต่อนอกเขตพื้นที่บริการ รวมถึง ความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) วิธีการคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียน จานวนนักเรียนต่อห้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลาดับ ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอต่อไปยังคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจั งหวัดให้ ความเห็น ชอบ ทั้งนี้ การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์
การศึก ษาภาคบั ง คับ ต้องเป็ น ไปตามพระราชบัญ ญัติ การศึก ษาภาคบัง คับ พ.ศ.2545 และกฎหมาย
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.9.3 จัดทาประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน ที่เป็นไปตามประกาศนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทราบ
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7.9.4 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน
7.9.5 ประสานโรงเรียนสังกัดอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ดาเนินการรับเด็กเข้าเรียน และจัดหาที่เรียนให้เด็กอย่างเหมาะสม
7.9.6 ให้ การช่ว ยเหลือนักเรียนไม่ส ามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ โดยประสานกับ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธ ยาศัย อาเภอ ศูน ย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสั งกัดอื่น
ครอบครัว และสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
7.9.7 ประกาศผลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้ว ยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.9.8 สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
7.9.9 ส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่าง
ทั่วถึง
7.9.10 แจ้ งค่าใช้จ่ ายและรายละเอียดการเก็บเงินบารุงการศึกษาไว้ในประกาศการรับ
นักเรียนของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบไว้โดยชัดเจน
7.9.11 ดาเนินการใดๆ เพื่อการรับนักเรียนที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และ
เสมอภาคตามหลั กธรรมาภิบ าล ทั้ งนี้ ใ ห้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย มติ ค ณะรั ฐ มนตรี และระเบีย บอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรั บนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕63 ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และคณะกรรมการรับนั กเรีย นระดับจังหวัด พิจารณาและมีอานาจในการตัดสิ นปัญหาดังกล่าวและให้
รายงานให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. ๒๕63

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
เรื่อง สัดส่วนและวิธีการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (จังหวัดสุพรรณบุรี)
…………………………………………
ตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (จังหวัด สุพรรณบุรี ) ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อาเภอเมือง จังหวัด สุพรรณบุรี มีมติอนุมัติสัดส่วนและวิธี การ
รับนักเรียน ตามที่โรงเรียนยื่นความประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ลงวั น ที่ 30 ตุ ล าคม 2562
เรื ่อ ง นโยบายและแนวปฏิบั ติ เกี่ย วกับ การรับ นักเรีย น สั งกั ดส านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามแนบท้าย
ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

สัดส่วนและวิธีการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (จังหวัดสุพรรณบุรี)
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ที่

โรงเรียน

ชั้น

ประเภทห้องเรียน
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ

รวมรับ
นักเรียน

รวมร้อยละของ
การสอบและ
ร้อยละของการสอบ
และคะแนน O-NET คะแนน O-NET

สัดส่วนการรับนักเรียน

ร้อยละของวิธีการรับนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ
สอบและคะแนน
(ห้อง : นักเรียน) (ห้อง : นักเรียน) (ห้อง:นักเรียน) จับฉลาก

วิธีการรับนักเรียน

ของนักเรียนทั่วไป

O-NET

๑

ตลิ่งชันวิทยา

๒

กรรณสูตศึกษาลัย

๓

สงวนหญิง

๔

หรรษาสุจิตต์วิทยา 2

๕

สรวงสุทธาวิทยา

๖

วังหว้าราษฎร์สามัคคี

๗

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี

๘

ศรีประจันต์
“เมธีประมุข”

ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔

4 : 160
3 : 120
10 : 450
10 : 450
9 : 405
9 : 405
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
9 : 324
8 : 288
6 : 240
3 : 120

2 : 72
1 : 30
4 : 120
3 : 90

4 : 137
4 : 137

4 : 160
3 : 120
12 : 522
11 : 480
13 : 525
12 : 495
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
13 : 461
12 : 425
6 : 240
3 : 120

รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
50

50

100

50

50

100

รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%

เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด

เป็นไปตามที่ สพฐ. กาหนด
รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%

เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด

ที่

โรงเรียน

ชั้น

ประเภทห้องเรียน
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ

รวมรับ
นักเรียน

รวมร้อยละของ
การสอบและ
ร้อยละของการสอบ
และคะแนน O-NET คะแนน O-NET

สัดส่วนการรับนักเรียน

ร้อยละของวิธีการรับนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ
สอบและคะแนน
(ห้อง : นักเรียน) (ห้อง : นักเรียน) (ห้อง:นักเรียน) จับฉลาก

วิธีการรับนักเรียน

ของนักเรียนทั่วไป

O-NET

๙

บางปลาม้า
“สูงสุมารผดุงวิทย์”
๑๐ สวนแตงวิทยา
๑๑ บางแม่หม้าย
รัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
๑๒ บ่อสุพรรณวิทยา
๑๓ สองพี่น้องวิทยา
๑๔ อู่ทองศึกษาลัย
๑๕ สระยายโสมวิทยา
๑๖ ดอนคาวิทยา
๑๗ บรรหารแจ่มใสวิทยา 5

ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔

12 : 480
7 : 315
5 : 200
3 : 120
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
4 : 160
3 : 120
6 : 240
5 : 200
4 : 160
3 : 120
5 : 200
3 : 120
4 : 160
3 : 120

12 : 480
7 : 315
5 : 200
3 : 120
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
4 : 160
3 : 120
6 : 240
5 : 200
4 : 160
3 : 120
5 : 200
3 : 120
4 : 160
3 : 120

รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
75

25

100

รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
70

30

รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%

100

เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด

ที่

โรงเรียน

ชั้น

ประเภทห้องเรียน
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ

รวมรับ
นักเรียน

รวมร้อยละของ
การสอบและ
ร้อยละของการสอบ
และคะแนน O-NET คะแนน O-NET

สัดส่วนการรับนักเรียน

ร้อยละของวิธีการรับนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ
สอบและคะแนน
(ห้อง : นักเรียน) (ห้อง : นักเรียน) (ห้อง:นักเรียน) จับฉลาก

วิธีการรับนักเรียน

ของนักเรียนทั่วไป

O-NET

๑๘ หนองวัลย์เปรียงวิทยา ม.๑
ม.๔
๑๙ สระกระโจมโสภณ
ม.๑
พิทยา
ม.๔
๒๐ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ม.๑
ม.๔
๒๑ อู่ทอง
ม.๑
ม.๔
๒๒ บางลี่วิทยา
ม.๑
ม.๔
๒๓ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.๑
ม.๔
๒๔ บ่อกรุวิทยา
ม.๑
ม.๔
๒๕ ทุ่งแฝกพิทยาคม
ม.๑
ม.๔
๒๖ ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
ม.๑
ม.๔

2 : 80
2 : 80
4 : 160
3 : 120
10 : 450
7 : 315
10 : 450
10 : 450
7 : 315
5 : 225
11 : 440
8 : 340
2 : 80
2 : 90
3 : 120
2 : 80
2 : 80
2 : 80

1 : 36
1 : 36
3 : 102
1 : 30
1 : 30
4 : 144
1 : 36

2 : 80
2 : 80
4 : 160
3 : 120
11 : 486
8 : 351
13 : 552
11 : 480
8 : 345
5 : 225
15 : 584
9 : 376
2 : 80
2 : 90
3 : 120
2 : 80
2 : 80
2 : 80

รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
60

40

100

รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
25

25

50

รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%

100

เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด

ที่

โรงเรียน

ชั้น

ประเภทห้องเรียน
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ

รวมรับ
นักเรียน

รวมร้อยละของ
การสอบและ
ร้อยละของการสอบ
และคะแนน O-NET คะแนน O-NET

สัดส่วนการรับนักเรียน

ร้อยละของวิธีการรับนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ
สอบและคะแนน
(ห้อง : นักเรียน) (ห้อง : นักเรียน) (ห้อง:นักเรียน) จับฉลาก

วิธีการรับนักเรียน

ของนักเรียนทั่วไป

O-NET

๒๗ บรรหารแจ่มใสวิทยา 6
๒๘ บรรหารแจ่มใสวิทยา 7
29 หนองหญ้าไซวิทยา
30 ธรรมโชติศึกษาลัย
31 สามชุกรัตนโภคาราม
32 ด่านช้างวิทยา

ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔
ม.๑
ม.๔

2 : 80
3 : 120
2 : 80
2 : 80
7 : 280
6 : 240
8 : 360
8 : 360
10 : 450
9 : 405
4 : 160
3 : 120

2 : 72
1 : 36
1 : 30

2 : 80
3 : 120
2 : 80
2 : 80
7 : 280
6 : 240
10 : 432
9 : 396
11 : 480
9 : 405
4 : 160
3 : 120

รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
80
50

20

100

50

100

รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%

เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
เรื่อง สัดส่วนและวิธีการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (จังหวัดนครปฐม)
…………………………………………
ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (จังหวัดนครปฐม) ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชินี
บูรณะ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีมติอนุมัติสัดส่วนและวิธีการรับนักเรียน ตามที่โรงเรียนยื่นความประสงค์
เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามแนบท้าย
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

สัดส่วนและวิธีการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (จังหวัดนครปฐม)
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ที่

โรงเรียน

ชั้น

ประเภทห้องเรียน
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ

รวมรับ
นักเรียน

รวมร้อยละของ
การสอบและ
ร้อยละของการสอบ
และคะแนน O-NET คะแนน O-NET

สัดส่วนการรับนักเรียน

ร้อยละของวิธีการรับนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ
สอบและคะแนน
(ห้อง : นักเรียน) (ห้อง : นักเรียน) (ห้อง:นักเรียน) จับฉลาก

วิธีการรับนักเรียน

ของนักเรียนทั่วไป

O-NET

1. พระปฐมวิทยาลัย
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ม.1
ม.4
ราชินีบูรณะ
ม.1
ม.4
พระปฐมวิทยาลัย 2 ม.1
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ม.4
ศรีวิชัยวิทยา
ม.1
ม.4
สระกะเทียมวิทยาคม ม.1
ม.4
วัดห้วยจรเข้วิทยาคม ม.1
ม.4
โพรงมะเดื่อวิทยาคม ม.1
ม.4
สิรินธรราชวิทยาลัย ม.1
ม.4
กาแพงแสนวิทยา
ม.1
ม.4

12 : 540
11 : 495
10 : 450
13 : 520
4 : 160
3 : 120
10 : 400
8 : 320
3 : 120
2 : 80
11 : 495
7 : 315
4 : 160
3 : 120
8 : 288
10 : 360
10 : 450
7 : 315

4 : 133
5 : 162
2 : 72
1 : 30

1 : 36
1 : 36
5 : 168
5 : 168

16 : 673
16 : 657
12 : 522
14 : 550
4 : 160
3 : 120
10 : 400
8 : 320
3 : 120
2 : 80
12 : 531
8 : 351
4 : 160
3 : 120
13 : 456
15 : 528
10 : 450
7 : 315

60

40

100

50

50

100

รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
50

50

100

รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
60

40

100

รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%

เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด

เป็นไปตามที่ สพฐ. กาหนด
90

10

100

เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด

ที่

โรงเรียน

ชั้น

ประเภทห้องเรียน
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ

รวมรับ
นักเรียน

รวมร้อยละของ
การสอบและ
ร้อยละของการสอบ
และคะแนน O-NET คะแนน O-NET

สัดส่วนการรับนักเรียน

ร้อยละของวิธีการรับนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ
สอบและคะแนน
(ห้อง : นักเรียน) (ห้อง : นักเรียน) (ห้อง:นักเรียน) จับฉลาก

วิธีการรับนักเรียน

ของนักเรียนทั่วไป

O-NET

10. มัธยมฐานบิน
กาแพงแสน
11. ศาลาตึกวิทยา

ม.1
ม.4
ม.1
ม.4
12. คงทองวิทยา
ม.1
ม.4
13. บ้านหลวงวิทยา
ม.1
ม.4
14. งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ม.1
ม.4
15. ภัทรญาณวิทยา
ม.1
ม.4
16. อุบลรัตนราชกัญญา ม.1
ราชวิทยาลัย นครปฐม ม.4
17. พลอยจาตุรจินดา
ม.1
ม.4
18. แหลมบัววิทยา
ม.1
ม.4
19. เพิ่มวิทยา
ม.1
ม.4

13 : 585
10 : 450
4 : 160
3 : 120
12 : 480
8 : 320
3 : 120
2 : 80
2 : 80
2 : 80
9 : 360
4 : 160
4 : 160
3 : 90
2 : 80
2 : 80
1 : 40
2 : 80
2 : 80
2 : 80

13 : 585
10 : 450
4 : 160
3 : 120
12 : 480
8 : 320
3 : 120
2 : 80
2 : 80
2 : 80
9 : 360
4 : 160
4 : 160
3 : 90
2 : 80
2 : 80
1 : 40
2 : 80
2 : 80
2 : 80

60

40

100

รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
60

40

รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%

100

เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด

ที่

โรงเรียน

ชั้น

ประเภทห้องเรียน
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ

รวมรับ
นักเรียน

รวมร้อยละของ
การสอบและ
ร้อยละของการสอบ
และคะแนน O-NET คะแนน O-NET

สัดส่วนการรับนักเรียน

ร้อยละของวิธีการรับนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ
สอบและคะแนน
(ห้อง : นักเรียน) (ห้อง : นักเรียน) (ห้อง:นักเรียน) จับฉลาก

วิธีการรับนักเรียน

ของนักเรียนทั่วไป

O-NET

20. บางเลนวิทยา

ม.1
ม.4
21. บางหลวงวิทยา
ม.1
ม.4
22. สถาพรวิทยา
ม.1
ม.4
23. บัวปากท่าวิทยา
ม.1
ม.4
24. สามพรานวิทยา
ม.1
ม.4
25. ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
ป.5
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.1
ม.4
26. วัดไร่ขิงวิทยา
ม.1
ม.4
27. ปรีดารามวิทยาคม ม.1
ม.4
28. รัตนโกสินทร์สมโภช ม.1
บวรนิเวศ ศาลายาฯ ม.4
29. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ม.1
นครปฐม
ม.4

5 : 200
4 : 120
3 : 120
1 : 40
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
9 : 360
6 : 240
4 : 144
4 : 144
4 : 144
13 : 585
11 : 495
2 : 90
2 : 80
9 : 405
9 : 405
9 : 324
7 : 252

1 : 36
1 : 36
2 : 72
1 : 36

5 : 162
4 : 132

5 : 200
4 : 120
3 : 120
1 : 40
2 : 80
2 : 80
2 : 80
2 : 80
9 : 360
6 : 240
5 : 180
5 : 180
4 : 144
15 : 657
12 : 531
2 : 90
2 : 80
9 : 405
9 : 405
14 : 486
11 : 384

รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
50

50

100

เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด

เป็นไปตามที่ สพฐ. กาหนด
80

20

100

รับเด็กนักเรียนทั้ง 100%
50

50

100

เป็นไปตามที่ สพฐ. กาหนด

เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด
เป็นไปตามที่โรงเรียน
กาหนด

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
เรื่อง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมของโรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน ปีการศึกษา 2563
…………………………………………
ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (จังหวัดนครปฐม) ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนราชินีบูรณะ อาเภอเมือง จั งหวัด นครปฐม และการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด
(จังหวัดนครปฐม) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มีมติเห็นชอบการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมของโรงเรียนมัธ ยมฐานบิน
กาแพงแสน คือ นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนการบิน เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกั บการรับนักเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
เรื่อง โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 2563
……………………………………….
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 กาหนดให้รับเด็กพิการเรียนร่วม ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ตามความพร้อมของโรงเรียน หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้ ให้ประสานกับโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด หน่วยงานที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ สานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษาและสานั กงานศึกษาธิการจั งหวัด เพื่อจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวมให้สาธารณชน
ทราบ ดังนี้
1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
2. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
3. โรงเรียนสงวนหญิง
4. โรงเรียนสวนแตงวิทยา
5. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
6. โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
7. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
8. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
9. โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
10. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
11. โรงเรียนบางลี่วิทยา
12. โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
13. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
14. โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม
15. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖
16. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
17. โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
18. โรงเรียนดอนคาวิทยา
19. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
อาเภอดอนเจดีย์
อาเภอดอนเจดีย์
อาเภอเดิมบางนางบวช
อาเภอเดิมบางนางบวช
อาเภอบางปลาม้า
อาเภอสองพี่น้อง
อาเภอสองพี่น้อง
อาเภอสองพี่น้อง
อาเภอสองพี่น้อง
อาเภอสามชุก
อาเภอสามชุก
อาเภอสามชุก
อาเภอหนองหญ้าไซ
อาเภออู่ทอง
อาเภออู่ทอง

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
เรื่อง โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ ปีการศึกษา 2563
……………………………………….
เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ปี การศึ กษา 2563 ลงวัน ที่ 30 ตุ ล าคม 2562 จึงขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่
จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ ให้สาธารณชนทราบ ดังนี้
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
เรื่อง โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
……………………………………….
เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ปี การศึ กษา 2563 ลงวัน ที่ 30 ตุ ล าคม 2562 จึงขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่
จัดห้องเรียนพิเศษ ให้สาธารณชนทราบ ดังนี้
1. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

ชั้น ม.1 -ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
(ตามแนว สสวท. และ สอวน.) Smart Class
ชั้น ม.4 -ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2. โรงเรียนสงวนหญิง
ชั้น ม.1 -ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
-ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
(ตามแนว สสวท. และ สอวน.) Smart Class
ชั้น ม.4 -ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
-ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(Education Hub)
3. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ชั้น ม.1 -ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ชั้น ม.4 -ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
4. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ชั้น ม.1 -ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
-ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
ชั้น ม.4 -ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
5. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ชั้น ม.1 -ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ชั้น ม.4 -ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
6. โรงเรียนอู่ทอง
ชั้น ม.1 -ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
-ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)
ชั้น ม.4 -ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
/7. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย...

-27. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชั้น ม.1 -ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
สุพรรณบุรี
-ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)
-ห้องเรียนพิเศษดนตรี
ชั้น ม.4 -ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
-ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
-ห้องเรียนพิเศษดนตรี
8. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ชั้น ม.1 -ห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ
(Smart Class)
9. โรงเรียนบางลี่วิทยา
ชั้น ม.1 -ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
เรื่อง โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
……………………………………….
เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 เป็ น ไปตามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 จึงขอประกาศรายชื่อ
โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ให้สาธารณชนทราบ ดังนี้
1. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

2. โรงเรียนราชินีบูรณะ

3. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
4. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
5. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ชั้น ม.1 - ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง
ของ สสวท.
ชั้น ม.4 - ห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม (สพฐ.)
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม (สพม.)
ชั้น ม.1 - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง
ของ สสวท.
ชั้น ม.4 - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
ชั้น ม.1 - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชั้น ม.4 - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ชั้น ม.1 - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชั้น ม.4 - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ชั้น ม.1 - ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(สวคท)
- ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ทางภาษาจีน (Chinese Program)

ชั้น ม.4 - ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
- ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถ
พิเศษทางภาษาจีน (Chinese Program)
/6. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย…

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
เรื่อง โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2563
……………………………………….
เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 จึงขอประกาศรายชื่อ
โรงเรียนทีม่ ีอัตราการแข่งขันสูง ให้สาธารณชนทราบ ดังนี้
1. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
2. โรงเรียนสงวนหญิง

อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ที่ 27/2563
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
................................................
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดาเนินการ
รับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
และแต่งตั้งเจ้าหน้ าที่ประจาศูน ย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ดังนี้
1. ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน (จังหวัดสุพรรณบุรี)
1.1 สถานที่ตั้ง
ตั้ ง อยู่ ที่ ก ลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3 อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 035-535-417
ต่อ 103 หมายเลขโทรสาร 035-536-251
1.2 เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
1.2.1 นางสาวศิริพร ขุนภักดี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1.2.2 นางอุบล วงศ์ทับแก้ว
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
1.2.3 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
1.2.4 นายโชติวิทย์ ทองแคล้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
1.2.5 นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1.2.6 นางสาวธนัชพร คิ้วเที่ยง
พนักงานราชการ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
1.2.7 นางสาวปรัชญา พะณะงาม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจาเขตพื้นที่การศึกษา
2. ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน (จังหวัดนครปฐม)
2.1 สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์ 034-252-613 , 034-241-657 หมายเลขโทรสาร 034-252-611

/2.2 เจ้าหน้าที่...

-22.2 เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
2.2.1 นายสุทิน เสนภักดี
ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2.2.2 นางสาวรัติกาล ท้วมบัว
ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2.2.3 นางสาวกัญญา คงหมวก
ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2.2.4 นางสาวพรพิมล ตันธุวปฐม
ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2.2.5 นางสาวพัชริดา อ่อนสัมพันธุ์
ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2.2.6 นายสิทธิชัย น้อยราษฎร์
ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2.2.7 นายภัทรพล โสดดี
ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2.2.8 นางสาวสุนิตรา ทองคา
เจ้าหน้าที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2.2.9 นางสาวปริศนา แก้วท่าโพธิ์
เจ้าหน้าที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2.2.10 นางสาวนันทพร อายุยืน
เจ้าหน้าที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2.2.11 นางสาวสรินรัตน์ เนียมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2.2.12 นางศศิธร ศรีพรหม
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สพม.9
2.2.13 นางสาววัลภา ศิริโภคา
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานธุรการ
มีหน้าที่ อานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ประสานงาน รับเรื่องและคาร้องต่างๆ เกี่ยวกับการรับนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปกครองและนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 18 เมษายน 2563
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ภาพการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี)
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดนครปฐม)
วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชินีบูรณะ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

การเยี่ยมโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ
ในการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
(การจัดสรรที่เรียนจังหวัดสุพรรณบุรี-นครปฐม)
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชินีบูรณะ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
1. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2. คณะกรรมการรับนักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
3. ผู้อานวยการโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
คณะทางาน
1. นางสาวศิริพร ขุนภักดี

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2. นางอุบล วงศ์ทับแก้ว
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
3. นายโชติวิทย์ ทองแคล้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
4. นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
5. นางสาวปรัชญา พะณะงาม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจาเขตพื้นที่การศึกษา
6. นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
7. นางสาวธนัชพร คิ้วเที่ยง
พนักงานราชการ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา

