
 
 
 
 

ประกาศส านักกาานัเขตพื้นัที่การศึกษามกธยมศึกษา เขต 9 
เรื่อา  นัโยบายและแนัวปฏิบกติเกี่ยวกกบการรกบนักกเรียนั สกากกดส านักกาานัเขตพื้นัที่การศึกษามกธยมศึกษา เขต 9   

ปีการศึกษา 2562  
..................................................... 

 
1. หลกกการ 
 เพ่ือให้ เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙      
เรื่อง  ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ   
ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  กฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประจ าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กพฐ. พิจารณาและมีมติเห็นชอบในคราว
ประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  
 อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วย 
การแบ่งส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2566  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน     
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕62 ไว้ดังนี้ 
 
2. นัโยบาย 

2.1 ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม      
และเสมอภาค 

2.2 ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับได้  
ครบทุกคน 
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2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

2.4 ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาอย่างที่เหมาะสมและได้รับ  
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

2.5 ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด  ความสนใจ  และเต็มตามศักยภาพ 
2.6 ส่งเสริมให้โรงเรียนสนับสนุนการด าเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือจัดสรรโอกาส

ทางการศึกษาได้ครบทุกคน ดังนี้ 
 2.6.1 สนับสนุนให้โรงเรียนสร้างเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการ

รับนักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด และ สนับสนุนให้
สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง
กว้างขวาง ทั้งนี้ ในการก าหนดแผนการรับนักเรียนของรัฐให้ค านึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือ
สถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย 

 2.6.2 ส่งเสริมให้โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียน และดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 

 2.6.3 สนับสนุนให้โรงเรียน แจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่นักเรียนจะเข้าเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน 

 2.6.4 ส่งเสริมให้โรงเรียน ติดตามและดูแลให้จ านวนนักเรียนต่อห้องมีความ
เหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ 

 2.6.5 ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย และเชิญชวน 
เด็ก ผู้ปกครอง สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง  เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน เพ่ือประชาสัมพันธ์จุดเด่น
ของแต่ละโรงเรียน 

 2.6.6 สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดย มี
เงื่อนไขผูกพันกับการเข้าเรียน 

 2.6.7 ในกรณีที่มีปัญหาต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ       
การรับนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปีการศึกษา 2562 ให้โรงเรียน  
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอ
คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พิจารณา แล้วรายงาน
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทราบ 
 
3.นิยามศัพท ์
 3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.2 คณะกรรมการรับนักเรียน หมายถึง บุคคลที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือ
สถานศึกษา มอบหมายให้ท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ด าเนินงานการรับนักเรียน น านโยบายและแนวทางการ
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ปฏิบัติการรับนักเรียน มาวางแผนสู่การปฏิบัติ ก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน การ
รับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การประชาสัมพันธ์และวินิจฉัยแก้ไขปัญหา
ในการด าเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 
  3.2.1 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียนที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้ท าหน้าที่ด าเนินงานการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของจังหวัด 
  3.2.2 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง คณะกรรมการ
รับนักเรียนที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้ท าหน้าที่ด าเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไป
ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.2.3 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียน 
ที่โรงเรียนมอบหมายให้ท าหน้าที่ด าเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 
 3.3 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.6 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินกว่า
จ านวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้ตามแผนการรับนักเรียนย้อนหลัง 2 ปีต่อเนื่อง ตามประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.5 โรงเรียนทั่วไป หมายถึง โรงเรียนที่มีใช่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
 3.6 เขตพ้ืนที่บริการ หมายถึง เขตบริการที่โรงเรียนก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นขอบเขตในการรับ
นักเรียนโดยค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนตามประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.7 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ หมายถึง 
  3.7.1 นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนอย่างน้อย 
2 ปีนับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา  มารดา หรือผู้ปกครอง ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2565 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านโดยให้เจ้าบ้านหรือ
เจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง  
  กรณีที่นักเรียนมิได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2565 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพ้ืนที่บริการ ให้มี
การพิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือ
เจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 
  3.7.2 นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
นั้น 
 3.8 นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
 
4. วิธีการ 
 คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ก าหนด  
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และด าเนินการให้โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 รับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ในแต่ละระดับ ดังนี้ 
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 6.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  6.1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส ารวจรายชื่อนักเรียนที่
อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1           
ที่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจะประกาศรับ ในปีการศึกษา 2562 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการรับ
นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พิจารณาจัดหาที่เรียน ที่เหมาะสมให้กับ
นักเรียนทุกคน  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน 
  6.1.2 ให้โรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของ
นักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพ่ือประกอบการตัดสินใจและรับนักเรียน
ทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาส 
  6.1.3 ให้โรงเรียนแจ้งประกาศเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน สัดส่วนและวิธีการ
คัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
  6.1.4 โรงเรียนทั่วไปให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน ถ้า
ยังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้ให้ใช้วิธีการคัดเลือกตามที่
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือก
นักเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และก าหนดเกณฑ์พิจารณา
คัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 70  (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ 30 
โดยค านวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70 
(๒) คะแนน O-NET 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30 เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
รับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
  6.1.5 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงมีจ านวนผู้สมัครเกินกว่าจ านวนนักเรียนที่
โรงเรียนสามารถรับได้ตามแผนการรับนักเรียน จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการคัดเลือกต่อคณะกรรมการ
รับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับ
นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้ก าหนด
สัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้ 
 1) การรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
 ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการร้อยละ 60 ในกรณีมีนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการไม่ถึง
ร้อยละ 60 ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนทุกคน และน าสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไป   
ในข้อ 2) จนครบจ านวนที่ประกาศรับ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือก
นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และ
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ก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 70  
(๒) คะแนน O-NET ร้อยละ 30 โดยค านวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน  
๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70  (๒) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็น 
ร้อยละ 30 เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง สัดส่วน
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน
ของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั ้งนี ้ จะต้องมี 
โรงเรียนคูพั่ฒนา  โรงเรียนคู่สหกิจ โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนดีประจ าต าบล และโรงเรียนดีประจ าอ าเภอ  
รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้อย่างเพียงพอภายในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 2) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ) 
 ให้รับนักเรียนทั่วไปร้อยละ 60 โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก  
 (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 7๐   
 (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ 3๐ 
 โดยค านวณคะแนนรวมจาก (๑ ) คะแนนสอบที่ ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 
๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 7๐ (๒) คะแนน O-NET 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็น 
ร้อยละ 3๐ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง สัดส่วน
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน 
ของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 3) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
  การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น ให้โรงเรียน 
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษและนักเรียนที ่มีเงื ่อนไขพิเศษ โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนที่มี
เงื่อนไขพิเศษ แล้วแต่กรณีตามแผนการรับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ 
 ๔) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
  ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็น
จะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้     
  (๑) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน
ซึ่งมีเง่ือนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  
  (๒) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
  (๓) นักเรียนที่ เป็นบุตรผู้ เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับ 
การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
  (๔) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น 
  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับ
นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของแผนการรับนักเรียน  โดยประกาศ
หลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษให้
สาธารณชนทราบ  
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 ๕) การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มี อัตราการแข่งขันสูงให้รับรอบเดียวตามแผน 
การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕62  เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้ใกล้เคียงกัน  

 6.1.๖  กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้โรงเรียนด าเนินการ 
ดังนี้ 

๑) โรงเรียนต้องจัดท าข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามล าดับ
คะแนนรวมใน  5 วิชาหลัก โดยรวมกับคะแนน O-NET โดยให้ทุกสถานศึกษาประกาศผลการสอบโดยเรียง
ตามล าดับคะแนนสอบของผู้เข้าสอบแข่งขันได้ทุกคน ประเภทในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนทั่วไป โดย
เปิดเผยอย่างชัดเจนต่อสาธารณะ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานศึกษามีการรับนักเรียนเพิ่มเติม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้
ด าเนินการเรียกรับนักเรียน ตามประกาศผลการสอบที่ได้เรียงรายชื่อตามล าดับคะแนนที่สอบแข่งขันได้ของ
แต่ละประเภท 

๒) โรงเรียนต้องควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกให้เป็นไปด้วย ความโปร่งใส 
ถูกต้อง และยุติธรรม ทั้งนี้ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ก ากับและดูแลโรงเรียน เพื่อ
ตรวจสอบว่าผลการด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม   
  6.1.๗ ในการด าเนินงานตามแนวทางข้างต้น ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 แจ้งชื่อโรงเรียนที่ได้จัดที่เรียนให้กับ
นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้ผู้ปกครองทราบ 
 ๒) นักเรียนสามารถสมัครเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรโอกาสหรือโรงเรียนอ่ืน 
โดยทั้งสองกรณีต้องผ่านตามวิธีการที่โรงเรียนก าหนด 
 ๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อ านวยความสะดวกด้านข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความพร้อมและความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
 ๔) นักเรียนที่พลาดจากการคัดเลือก สามารถยื่นความจ านงขอให้จัดสรรที่เรียนที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 หรือโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ   
 6.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
   6.2.๑ โรงเรียนที ่เป ิดสอนทั ้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา      
ตอนปลายรับนักเรียนจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม ให้เต็มแผนการรับนักเรียน 
และกรณีไม่เต็มแผนการรับ ให้รับนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืนได้อีก 
 ๑) การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม 
  ให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนให้
เต็มแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยโรงเรียนก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียน 
 ๒) การรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่น 
 ให้ รับนักเรียนจากโรงเรียน อ่ืน เข้าเรียน ได้  กรณี รับนักเรียนที่ จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมไม่เต็มแผนการรับนักเรียน  
 3) กรณีรับนักเรียนทั ่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๔ 
                                   ให้ก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก   (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบ
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ของโรงเรียน ร้อยละ ๗๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๓๐ โดยค านวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่
ใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ (๒) คะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนน
เป็นร้อยละ ๓๐ โดยให้ทุกสถานศึกษาประกาศผลการสอบโดยเรียงตามล าดับคะแนนสอบของผู้เข้า
สอบแข่งขันได้ทุกคน โดยเปิดเผยอย่างชัดเจนต่อสาธารณะ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานศึกษามีการรับนักเรียน
เพ่ิมเติม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้ด าเนินการเรียกรับนักเรียน ตามประกาศผลการสอบที่ได้เรียงรายชื่อ
ตามล าดับคะแนนที่สอบแข่งขันได้ 
 ๔) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
  การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น 
ให้โรงเรียนก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับ
นักเรียนของโรงเรียน โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ตามแผนการ
รบันักเรียน 
 ๕) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
 ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียน มีความจ าเป็น 
จะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (๑) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน
ซึ่งมีเง่ือนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  
  (๒) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
  (๓) นักเรียนที่ เป็นบุตรผู้ เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับ 
การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
  (๔) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น 
  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับ
นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของแผนการรับนักเรียนโดยประกาศ
หลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและประกาศรายชื่ อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษให้
สาธารณชนทราบ  
   ๖) คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จัดหาที่เรียนให้เด็กที่ประสงค์จะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ทั้งสาย
สามัญและสายอาชีพโดยวางแผนการรับนักเรียนร่วมกันกับโรงเรียนทุกสังกัด ทั้งนี้ในการสมัครเรียนให้
นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการส ารองไว้ด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรร
โอกาสทางการศึกษา   
 6.3 โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กท่ัวไป) 
  ให้รับเด็กพิการเรียนร่วมในระดับมัธยมศึกษาตามความพร้อมของโรงเรียน หากโรงเรียน 
ไม่สามารถจัดการศึกษาได้ ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยงานที่จัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือจัดหาที่เรียนให้เหมาะสม
ต่อไป โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้
สาธารณชนทราบ  
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 6.๔ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
 6.๔.๑ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 
        ให้รับเด็กพิการทุกคนที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ตามประเภทความพิการ
และความสามารถของแต่ละโรงเรียน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด ด าเนินการแสวงหาและเข้าถึงเด็กพิการที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการศึกษาให้
ได้รับการศึกษาครบทุกคน 
 6.๔.๒ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ 
       ๑) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
   ๑.๑) โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม และโรงเรียนสิรินธร
ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของ 
การจัดตั้งโรงเรียน โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการของโรงเรียน 
        ๒) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ 
   ๒.๑) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
          ให้รับนักเรียนตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง   
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
                                 2 .2 ) ห้ อ งเรียน พิ เศษ โครงการจั ดการเรียนการสอนตามหลั กสู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program) 
                                       ให้โรงเรียนในโครงการรับนักเรียนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program) ปีการศึกษา 
2562 
                                 2.3) ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ภูมิภาค (Education Hub)   
                                       ให้โรงเรียนในโครงการที่มีรายชื่อตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับนักเรียนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การรับ
นักเรียน ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
ปีการศึกษา 2562 
                                 ๒.6) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ให้โรงเรียนในโครงการรับนักเรียนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖2 
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 2.5)  ห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ 
  ให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริม
ความสามารถทางวิชาการและด้านอ่ืน ๆ โดยก าหนดให้รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ไม่เกิน
สัดส่วน ๒๐ : ๘๐ (รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภทในแต่ละชั้น) หากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษอยู่แล้ว 
มีความประสงค์ที่จะเพ่ิมห้องเรียนพิเศษ สามารถเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ได้ไม่เกิน
สัดส่วน ๔๐ : ๖๐ ตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณี
โรงเรียนมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะด าเนินการเกินกว่าสัดส่วนที่ก าหนด ให้โรงเรียนเสนอ
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการรับ
นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้ โรงเรียนที่เปิด
ห้องเรียนพิเศษจะต้องจัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และจัดบริการการศึกษาห้องเรียนปกติอย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกัน รวมทั้ง
จะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนห้องเรียนปกติในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษ ได้
อย่างเพียงพอ ห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ ได้แก่ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ  
ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-กีฬา ห้องเรียนพิเศษศิลป์ภาษา-กีฬา ห้องเรียนพิเศษดนตรี ห้องเรียนพิเศษอาชีพ เป็นต้น 
และให้โรงเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
และโรงเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท. 
และ พสวท. สมทบ) รับนักเรียนตามโครงการ โดยให้นับจ านวนนักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษรวมอยู่  ใน
แผนชั ้น เรียนของโรงเรียน และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถ ทางวิชาการของโรงเรียน ทั้ งนี้  การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจาณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน   
 
5. การใช้คะแนันั O-NET 
     5.๑ นักเรียนต้องน าผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕61 ไปยื่นให้โรงเรียนที่มีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน 
     5.๒ ในกรณีที่นักเรียนไม่มีคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕61 ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษาที่
นักเรียนมีอยู่ 
     5.๓ ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕61 หรือปีอ่ืน ๆ ให้ถือว่า
คะแนน O-NET เป็นศูนย์ 
 
6. จ านัวนัการรกบนักกเรียนัต่อห้อา 
     6.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส 
  6.๑.๑ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องละ ๔๐ คน  
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                              ในการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หากมีความ
จ าเป็นต้องรับเกิน ให้รับได้ไม่เกินห้องละ 5 คน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงนโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม  
     6.๒ โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ และโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ 
  6.2.1 ให้โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ห้องเรียนละ ๓๖ คน  
  6.2.2 ให้โรงเรียนที่รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program) รับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ห้องละไม่เกิน ๓๐ คน 
                     6.2.3 ให้โรงเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub)  รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องละ 25 คน 
  6.2.6 ให้ห้องเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องละ 30 คน 
  6.2.5 ให้ห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ รับนักเรียน ห้องละ  36 คน ตามแนวทางการเปิด
ห้องเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2559 
  
7. วกนัและเวลาการรกบนักกเรียนั 
     7.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพ้ืนที่บริการของแต่ละ
โรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ภายใน ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 
     7.๒ ให้โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนดตรงกันทั่วประเทศ ดังนี้ 
 7.๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
  ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน  วันที่ 10 มีนาคม 2562 
  ๑) โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
   ๑.๑) นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
    ๑.๑.๑) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี) 
     รับสมคัร  วันที่ 22 - 27 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียน 
       มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
       (งดรับสมัครวันที่ 26 มีนาคม 2562) 
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                                                 สอบคัดเลือก วันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน 
       ที่สมัครเข้าเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว 
       วันที่ 3 เมษายน ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.3๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
     มอบตัว  วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.3๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
     ๑.๑.๒) จับฉลาก (ถ้ามี) 
     รับสมัคร  วันที่ 22 - 27 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
       จะสมัครเข้าเรียน 
       (งดรับสมัครวันที่ 26 มีนาคม 2562) 
     จับฉลาก วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖2  
       เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว 
       วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖2  
       เวลา ๐9.00 - ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
     มอบตัว  วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.3๐ น. ณ โรงเรียน 
                                            ที่สมัครเข้าเรียน  
   ๑.๒) นักเรียนทั่วไป 
                                       สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET 
     รับสมัคร  วันที่ 22 - 27 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียน 
       มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
       (งดรับสมัครวันที่ 26 มีนาคม 2562) 
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     สอบคัดเลือก วันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน 
       ที่สมัครเข้าเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว 
       วันที่ 3 เมษายน ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
     มอบตัว  วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.3๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
   ๑.๓) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
     รับสมัคร  วันที่ 22 - 23 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียน 
       มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     คัดเลือก  วันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว 
       วันที่ 27 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
     มอบตัว  วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
   ๑.๔) นักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ (ถ้ามี) 
     รับสมัคร  วันที่ 22 - 27 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
       (งดรับสมัครวันที่ 26 มีนาคม 2562) 
                                                     สอบคัดเลือก    วันที่  30 มีนาคม 2562 
                                                                         เวลา 09.00 น. 
       ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
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     ประกาศและรายงานตัว 
        วันที่ 3 เมษายน ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
     มอบตัว  วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
      ๒) โรงเรียนทั่วไป 
           ๒.๑) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี) 
     รับสมัคร  วันที่ 22 - 27 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
       จะสมัครเข้าเรียน 
       (งดรับสมัครวันที่ 26 มีนาคม 2562) 
     สอบคัดเลือก วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
 ประกาศผลและรายงานตัว 
       วันที่ 7 เมษายน ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน     
     มอบตัว  วันที่ 8 เมษายน ๒5๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
   ๒.๒ จับฉลาก (ถ้ามี)    
     รับสมัคร  วันที่ 22 - 27 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียน 
       มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
       (งดรับสมัครวันที่ 26 มีนาคม 2562) 
     จับฉลาก วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
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     ประกาศผลและรายงานตัว 
       วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
     มอบตัว  วันที่ 8 เมษายน ๒562 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
  ๓) นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
                          จัดหาทีเ่รียนให้ 
                                                    ยื่นความจ านง    วันที่ 7 - 9 เมษายน 2562 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
       ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
     ประกาศผล วันที่ 11 เมษายน ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
     รายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 18 เมษายน ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
  7.๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
   ๑) โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
       ๑.๑) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม  
     การรับสมัคร ประกาศผล และรายงานตัวให้เป็นไปตามก าหนดการของ
โรงเรียนเดิม 
     มอบตัว  วันที่ 9 เมษายน ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเดิม 
      ๑.๒) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนเดิม  
    ที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET 
     รับสมัคร  วันที่ 22 - 27 มีนาคม ๒๕๖2  
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
       จะสมัครเข้าเรียน 
       (งดรับสมัครวันที่ 26 มีนาคม 2562) 
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     สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน 
       ที่สมัครเข้าเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว 
       วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
     มอบตัว  วันที่ 9 เมษายน ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                        ที่สมัครเข้าเรียน        
   ๑.๓) นักเรียนความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
     รับสมัคร  วันที่ 22-23 มีนาคม ๒๕๖2  
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
       จะสมัครเข้าเรียน 
     คัดเลือก  วันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว 
       วันที่ 27 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
     มอบตัว  วันที่ 9 เมษายน ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
   ๑.6)   นักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ  (ถ้ามี) 
     รับสมัคร  วันที่  ๒2 - ๒7 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
       ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
       จะสมัครเข้าเรียน 
       (งดรับสมัครวันที่ 26 มีนาคม 2562) 
                                                    สอบคัดเลือก     วันที่ 31 มีนาคม 2562 
                                                                         เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน  
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     ประกาศผลและรายงานตัว      
        วันที่  6 เมษายน ๒๕๖2   
       เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน   
     มอบตัว  วันที่  9 เมษายน ๒๕๖2  
        เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
  7.๒.๓ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
   ๑) โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ 
       ๑.๑) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
     รับสมัคร  วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
       ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
       จะสมัครเข้าเรียน 
     สอบคัดเลือก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
       วันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
       วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 

ประกาศผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
       วันที่ 16 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - 16.30 น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
       วันที่ 15 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ – 16.30 น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
     รายงานตัว ภายในวันที่ 17 มีนาคม ๒๕๖2 
       (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
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     มอบตัว  ภายในวันที่ 5 เมษายน ๒๕๖2 
       (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
       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)และห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ  
                                                (1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
     รับสมัคร  วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
       จะสมัครเข้าเรียน  
     สอบคัดเลือก วันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
                                                    ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
                                                     มอบตัว           วันที่ 16 มีนาคม 2562   
                                                                         เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
                        (2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
     รับสมัคร  วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
       จะสมัครเข้าเรียน  
     สอบคัดเลือก วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
                                                    ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 16 มีนาคม ๒๕๖2 
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
                                                     มอบตัว           วันที่ 17 มีนาคม 2562   
                                                                         เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
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                            ทั้งนี้ ในระดับชั้นที่เปิดรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ของโครงการห้องเรียนพิเศษแต่ละประเภทที่ก าหนดรับไว้ตามประกาศ 
  7.๓ ช่วงเวลาการรับนักเรียน ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียนและ
วันสิ้นสุดคือ วันมอบตัวนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 
8. บทบาทขอาคณะกรรมการศึกษาธิการจกาหวกด 
          8.1 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด
ประกอบด้วย (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ (2) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทุกเขต เป็นกรรมการ (3) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือที่คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดมอบหมาย จ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ (6) ผู้แทนเอกชน ท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จ านวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ  (5) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา จ านวนไม่เกินห้าคน เป็น
กรรมการ (6) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยวิธีการได้มาของกรรมการ ในข้อ (6) 
(5)ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสม และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
และรายงานผลการรับนักเรียนให้คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ด าเนินการ 
 8.2 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ประกอบด้วย (๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธาน
กรรมการ  (๒) รองผู ้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาที ่รับผิดชอบกลุ ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา เป็นรองประธานกรรมการ (๓) ผู้แทนผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเสนอรายชื่อ  เป็นกรรมการ (๔) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ (๕) เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วย เลขานุการ ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งตามความเหมาะสม  
 8.3 ก ากับ ดูแล ติดตามการด าเนินงานการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
9. บทบาทขอาคณะกรรมการรกบนักกเรียนัระดกบจกาหวกด 
           9.1 ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการรับ
เด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม 
          9.2 ส่งเสริม สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก 
          9.3 ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ โรงเรียนเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 
          9.6 ดูแลการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้
เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
         9.5 แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ภายในจังหวัด 
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10. บทบาทขอาคณะกรรมการรกบนักกเรียนัขอาส านักกาานัเขตพื้นัที่การศึกษามกธยมศึกษา เขต 9 
 10.1 ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9  ปีการศึกษา ๒๕62   
 10.2 ดูแลการรับนักเรียนภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และร่วมกับเขต
พ้ืนที่การศึกษาอ่ืนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ใน
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคนและจัดหาที่เรียนให้เด็กที่จะประสงคเ์ข้า
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม  
 10.3 ก าหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ก ากับติดตามให้การรรับนักเรียนเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้ 
 10.6 ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 10.5 แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10.6 รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสิ้นสดุการรับนักเรียน 
  
11. บทบาทขอาส านักกาานัเขตพื้นัที่การศึกษามกธยมศึกษา เขต 9 
 11.๑ ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ปีการศึกษา ๒๕62 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันประกาศ
น โยบายและแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บการรับนั ก เรียน  สั งกั ดส านั ก งานคณ ะกรรมการการศึ กษ า  
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕62 โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 11.2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 11.3 ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส ารวจ
จ านวนนักเรียนที่จะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน  
 11.6 ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ  
โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพ้ืนที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละ
โรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า 
          11.5 ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบ 
 11.6 ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนที่ไม่มีที่เรียน  
 11.๗ ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนการศึกษาภาค
บังคับอย่างทั่วถึง 
 11.๘ ควบคุม ดูแลให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามนโยบายที่ก าหนด และให้โรงเรียนที่มี
อัตราการแข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว 
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 11.๙ ควบคุม ดูแล และประสานไม่ให้โรงเรียน องค์กรอ่ืนใด เช่น สมาคมผู้ปกครองและครู 
สมาคมศิษย์เก่าของสถานศึกษา มูลนิธิ หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับ เงินบริจาคจาก
ผู้ปกครองนักเรียน ในช่วงการรับนักเรียนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ 
 11.10 ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ โรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 
 
๑2.  บทบาทขอาคณะกรรมการรกบนักกเรียนัขอาโราเรียนั 
 ๑2.1 ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕62 ของโรงเรียน 
 ๑2.2 ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
 ๑2.3 ก าหนดมาตรการป้องกัน ป้องปรามก ากับติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ยุติธรรมและตรวจสอบได้  
 ๑2.6 ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียน
ของโรงเรียน 
 12.5 แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕62 ภายในของโรงเรียน 
          12.6 รายงานผลการด าเนินงานให้โรงเรียนทราบ ภายใน 7 วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน 
 12.7 การพิสูจน์สิทธิ์ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
 
13.  บทบาทขอาโราเรียนั 
 13.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน จากผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการ       
รับนักเรียน  และเป็นที ่ยอมรับของสาธารณชนในเรื ่องหลักธรรมาภิบาลร่วมเป็นกรรมการ โดย  
ขอความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 13.๒ ประกาศการรับสมัครนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 13.๓ ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ด าเนินการรับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม  
 13.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก   
 13.๕ ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ โรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 
 13.๖ ประกาศผลการรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ นักเรียนที่สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ (ถ้ามี) 
 13.๗ สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
 13.๘ ส่งเสริมให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้
มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
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13.9 ให้โรงเรียนแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ไว้ในประกาศการ    
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อของแต่ละโรงเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครองของนักเรียนได้รับทราบไว้โดยชัดเจน 

13.10 ห้ามมิให้โรงเรียนด าเนินการเอ้ือประโยชน์  โดยให้สิทธิพิเศษหรือโควตา แก่สมาคม
ผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า หรือสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านการศึกษาของแต่ละโรงเรียน ในลักษณะ
ที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการฝากเด็กเข้าเรียนหรือในลักษณะการมีผลประโยชน์ต่างตอบแทน 
 ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕62 ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด พิจารณาและมีอ านาจในการตัดสินปัญหา
ดังกล่าว  
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62  
 
 
 

 
(นายนิพนธ์  ก้องเวหา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  


