
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรยีนของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี   

ปีการศึกษา 2564 (จังหวัดสุพรรณบุรี) 
..................................................... 

 
1. หลกัการ 

เพ่ือให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียน 
ที่เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักด าเนินการแบบมีส่วนร่วม  
สร้างโอกาสที่เป็นธรรม บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล 
สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 มาตรา 54 
ที่รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา  
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔6 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ  
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 28/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา  
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/๒๕60 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการ  
ป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา
และมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงว่าด้วย
การแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการแบ่ งส่ วนราชการส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการ 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕6๔ โดยมีหลักการ ดังนี้ 
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1) การมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการรับนักเรียน เพ่ือให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม 
เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 

2) การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพ่ือให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีโอกาสได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ ของแต่ละบุคคล 

3) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการท างานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
มุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างการรับรู้ เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่น สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือลดความขัดแย้ง มีการประยุกต์ใช้  
สื่อเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายต่าง ๆ ที่สามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิผล 
 

2. นิยามศัพท์ 
 2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.2 คณะกรรมการรับนักเรียน หมายถึง บุคคลที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือ
สถานศึกษา มอบหมายให้ท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ด าเนินงานการรับนักเรียน น านโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติการรับนักเรียน มาวางแผนสู่การปฏิบัติ ก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน   
การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การประชาสัมพันธ์และวินิจฉัยแก้ไข
ปัญหาในการด าเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 
  2.2.1 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง คณะกรรมการรับ
นักเรียนที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้ท าหน้าที่ด าเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตาม
นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.2.2 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียน    
ที่โรงเรียนมอบหมายให้ท าหน้าที่ด าเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 
 2.3 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี 
 2.4 เขตพ้ืนที่บริการ หมายถึง เขตบริการที่โรงเรียนก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นขอบเขตในการรับ
นักเรียนโดยค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนตามประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.5 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ หมายถึง 
  2.5.1 นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนอย่างน้อย 2 
ปีนับถึงวันที่  16 พฤษภาคม 2564 และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านโดยให้เจ้าบ้านหรือ
เจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง  
  กรณีท่ีนักเรียนมิได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพ้ืนที่บริการ ให้มีการ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของ
บ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 
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  2.5.2 นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนั้น  
(ในกรณีท่ีโรงเรียนไม่ได้ประกาศรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียน) 
 2.6 นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
 

3. วิธีการ 
 คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
ก าหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และด าเนินการ
ให้โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  รับนักเรียน ปีการศึกษา 2564     
ในแต่ละระดับ ดังนี้ 
 3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  3.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ให้โรงเรียนส ารวจรายชื่อ
นักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจะประกาศรับ ในปีการศึกษา 2564 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ      
รับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  พิจารณาจัดหาที่เรียน ที่เหมาะสม
ให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน 
  3.1.2 ให้โรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของ
นักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพ่ือประกอบการตัดสินใจและรับนักเรียน
ทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาส 
  3.1.3 ให้โรงเรียนแจ้งประกาศเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน สัดส่วนและวิธีการคัดเลือก
นักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
  3.1.4 โรงเรียนทั่วไปทีใ่ห้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน ถ้ายัง
ไมเ่ต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินกว่าจ านวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้ตาม
แผนการรับนักเรียน จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการคัดเลือกต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเ รียนของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ให้ก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้ 
  1) การรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
 ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในกรณีมีนักเรียนใน
เขตพ้ืนที่บริการไม่ถึงร้อยละ 50 ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนทุกคน และน าสัดส่วนที่เหลือไป
รับนักเรียนทั่วไป ในข้อ 2) จนครบจ านวนที่ประกาศรับ 
  ส าหรับการใช้คะแนนสอบให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครของโรงเรียน โดยไม่
น าผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มาใช้ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  2) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขต
พ้ืนที่บริการ) 
 ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ 50  
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 ส าหรับการใช้คะแนนสอบให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครของโรงเรียน โดยไม่
น าผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มาใช้ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  3) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
  การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น ให้
โรงเรียน ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
รับนักเรียนของโรงเรียน  
  ๔) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
  ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียนมีความ
จ าเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้     
   (๑) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้ง
โรงเรียนซึ่งมีเง่ือนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
   (๒) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
   (๓) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับ 
การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
   (๔) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น 
   ส าหรับเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจาก 4 ข้อข้างต้น หากโรงเรียนเห็นว่ามีความ
จ าเป็น ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบก่อนประกาศรับสมัครนักเรียน 
   ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับ
นักเรียนทั่วไป โดยประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณา
ตามเงื่อนไขพิเศษให้สาธารณชนทราบ 
   5) คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี จัดหาที่เรียนให้เด็กที่ประสงค์จะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม 
โดยวางแผนการรับนักเรียนร่วมกันกับโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่
ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการส ารองไว้ด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา   
 3.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
   3.2.๑ โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับนักเรียนจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนต่อในสถานศึกษา
เดิมตามศักยภาพของนักเรียน และตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน กรณีท่ียังมีนักเรียนไม่เต็มแผนการ
รับนักเรียน ให้สามารถรับนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืนได้ โดยสัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการคัดเลือกเป็นไป
ตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส  ตรวจสอบได้ และ
เสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล  โดย ได้ รั บความ เห็นชอบจากคณะกร รมการรับนัก เรี ยน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับ  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
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 ๑) การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม 
  ให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ
เรียนต่อในสถานศึกษาเดิมตามศักยภาพของนักเรียน และตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน  วิธีการ
คัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน โดยไม่น าผลคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มาใช้ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ๒) การรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่น 
 ให้ รั บนั ก เรี ยนจากโร ง เรี ยน อ่ืน เข้ า เ รี ยนได้  กรณี รับนั ก เ รี ยนที่ จบ              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมตามศักยภาพของนักเรียน และยังไม่เต็มแผนการรับนักเรียน       
ของโรงเรียน โดยสัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียน     
ของโรงเรียน โดยไม่น าผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มาใช้ในการรับ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 3) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
  การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น 
ให้โรงเรียนก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับ
นักเรียนของโรงเรียน โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ตามแผนการ
รับนักเรียน 
 4) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
 ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียน มีความจ าเป็น 
จะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   (๑) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้ง
โรงเรียนซึ่งมีเง่ือนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  
   (๒) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
   (๓) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับ 
การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
   (๔) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น 
    ส าหรับเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจาก 4 ข้อข้างต้น หากโรงเรียนเห็นว่ามีความ
จ าเป็นให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบก่อนประกาศรับสมัครนักเรียน 
   ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับ
นักเรียนทั่วไป โดยประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณา
ตามเงื่อนไขพิเศษให้สาธารณชนทราบ  
      5) คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 9 จัดหาที่เรียนให้เด็กที่ประสงค์จะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม     
ทั้งสายสามัญและสายอาชีพโดยวางแผนการรับนักเรียนร่วมกันกับโรงเรียนทุกสังกัด ทั้งนี้ในการสมัครเรียน
ให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการส ารองไว้ด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรร
โอกาสทางการศึกษา   



6 
 

 3.3 โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กท่ัวไป) 
  ให้รับเด็กพิการเรียนร่วมในระดับมัธยมศึกษาตามความพร้อมของโรงเรียน หากโรงเรียน 
ไม่สามารถจัดการศึกษาได้ ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด 
หน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เพ่ือจัดหาที่
เรียนให้เหมาะสมต่อไป โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่
จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ  
 3.๔ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
 3.๔.๑ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 
        ให้รับเด็กพิการทุกคนที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ตามประเภทความพิการ
และความสามารถของแต่ละโรงเรียน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการ แสวงหาและเข้าถึงเด็กพิการที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้
รับการศึกษาให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน 
 3.๔.๒ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ 
 ๑) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
 ๑.๑) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของ การจัดตั้งโรงเรียน โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
จากการสอบและใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
 ๒) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ 
 ๒.๑) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
             ให้รับนักเรียนตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง   
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
                                2 .2 )  ห้อ ง เ รี ยนพิ เศษโครงการจัดการ เรี ยนการสอนตามหลั กสู ตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program) 
                                       ให้โรงเรียนในโครงการรับนักเรียนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program) 
                                2.3) ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา     
ในภูมิภาค (Education Hub)   
                                       ให้โรงเรียนในโครงการที่มีรายชื่อตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับนักเรียนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การรับ
นักเรียน ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
                                ๒.4) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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    ให้โรงเรียนในโครงการรับนักเรียนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  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 านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  พิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้ โรงเรียนที่
เปิดห้องเรียนพิเศษจะต้องจัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ส 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 ้นเร ียนของโรงเรียน และพิจารณาคัดเลือกนักเร ียนจากการสอบ และใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถ ทางวิชาการของโรงเรียน ทั้งนี้  การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจาณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน   
 

4. จ านวนการรับนักเรียนต่อห้อง 
     4.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส 
  4.๑.๑ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องละ ๔๐ คน  
                              ในการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 หากมีความ
จ าเป็นต้องรับนักเรียนมากกว่า 40 คน และเพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ให้โรงเรียนจัดท าแผนการรับนักเรียน เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

1) ปีการศึกษา 2564 ก าหนดห้องละไม่เกิน 40 คน 
    กรณีมีความจ าเป็นให้เพ่ิมได้อีกห้องละไม่เกิน 4 คน (ร้อยละ 10) 
2) ปีการศึกษา 2565 ก าหนดห้องละไม่เกิน 40 คน 
    กรณีมีความจ าเป็นให้เพ่ิมได้อีกห้องละไม่เกิน 2 คน (ร้อยละ 5) 
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3) ปีการศึกษา 2566 ก าหนดห้องละไม่เกิน 40 คน 
    โดยไม่ให้เพ่ิมจ านวนนักเรียนต่อห้อง  

     กรณีที่มีความจ าเป็นต้องรับนักเรียนมากกว่า 40 คน ให้โรงเรียนเสนอ
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนให้ความเห็น และเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบก่อนประกาศรับ
สมัครนักเรียนทั้งนี้ ต้องค านึงถึงคุณภาพในการจัดการศึกษา และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา โดยให้ค านึงถึงผลกระทบกับจ านวนนักเรียน
ที่จะเกิดข้ึนกับโรงเรียนที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรอบข้าง และโรงเรียนทุกสังกัดด้วย 
     4.๒ โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ และโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ 
  4.2.1 ให้โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ห้องเรียนละ ๓๖ คน  
  4.2.2 ให้โรงเรียนที่รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program)          
รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ห้องละไม่เกิน ๓๐ คน 
                     4.2.3 ให้โรงเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub)  รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องละ 25 คน 
  4.2.4 ให้ห้องเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องละ 30 คน 
  4.2.5 ให้ห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ รับนักเรียน ห้องละ  36 คน ตามแนวทางการเปิด
ห้องเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2559 
5. วันและเวลาการรับนักเรียน 
 5.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพ้ืนที่บริการของแต่ละ
โรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน  
 5.๒ ให้โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนดตรงกันทั่วประเทศ ดังนี้ 
 5.๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
  ๑) โรงเรียนทั่วไป 
 ๑.๑) นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
 ๑.๑.๑) สอบคัดเลือก (ถ้ามี) 
     รับสมัคร  วันที่ 24 – 28 เมษายน ๒๕๖4 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
       จะสมัครเข้าเรียน 
      สอบคัดเลือก วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
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                                 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน     
     มอบตัว  วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
 1.1.๒) จับฉลาก (ถ้ามี)    
     รับสมัคร  วันที่ 24 – 28 เมษายน ๒๕๖4 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
       จะสมัครเข้าเรียน 
     จับฉลาก วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
            ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
     มอบตัว  วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
 ๑.๒) นักเรยีนทั่วไป 
                                       สอบคัดเลือก (ถ้ามี) 
     รับสมัคร  วันที่ 24 – 28 เมษายน ๒๕๖4 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
       จะสมัครเข้าเรียน 
      สอบคัดเลือก วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
                                 ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน     
           มอบตัว วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 



10 
 

   ๑.๓) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
     รับสมัคร  วันที่ 24 – 27 เมษายน ๒๕๖4 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
       จะสมัครเข้าเรียน 
      คัดเลือก วันที่ 29 เมษายน 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
                            ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่ 30 เมษายน 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน     
     มอบตัว  วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
   ๑.๔) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) 
     รับสมัคร  วันที่ 24 – 28 เมษายน ๒๕๖4 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
       จะสมัครเข้าเรียน 
      สอบคัดเลือก วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
                                 ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน     
     มอบตัว  วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
  2) นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
                       จัดหาที่เรียนให้ 
                                               ยื่นความจ านง    วนัที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
     ประกาศผล วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี
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     มอบตัว   วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
  5.๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
   ๑) โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
       ๑.๑) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม  
     การรับสมัคร ประกาศผล และรายงานตัวให้เป็นไปตามก าหนดการของ
โรงเรียนเดิม 
     มอบตัว  วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 
       เวลา 08.30 - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเดิม 
      ๑.๒) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนเดิม  
    ที่ใช้การสอบคัดเลือก (ถ้ามี) 
     รับสมัคร  วันที่ 24 – 28 เมษายน ๒๕๖4 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
       จะสมัครเข้าเรียน 
      สอบคัดเลือก วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
                                  ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน     
            มอบตัว วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
   ๑.๓) นักเรียนความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
          รับสมัคร วันที่ 24 – 27 เมษายน ๒๕๖4 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
       จะสมัครเข้าเรียน 
           คัดเลือก วันที่ 29 เมายน 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
                                  ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน     



12 
 

            มอบตัว วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
   ๑.4)   นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี) 
           รับสมัคร วันที่ 24 – 28 เมษายน ๒๕๖4 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
       จะสมัครเข้าเรียน 
      สอบคัดเลือก วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
                                  ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน     
            มอบตัว วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
  5.๒.๓ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
   ๑) โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ 
       ๑.๑) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
          รับสมัคร วันที่ 17-21 มีนาคม ๒๕๖4 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
       ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
       จะสมัครเข้าเรียน 
       โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
        วันที่ 19 – 23 มีนาคม ๒๕๖4 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
       ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
       จะสมัครเข้าเรียน 
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     สอบคัดเลือก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
       วันที่ 27 มีนาคม ๒๕๖4 
       เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
       วันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖4 
       เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 

ประกาศผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
       ภายในวันที่ 24 เมษายน 2564 
       เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียน 
                                                                   ทีส่มัครเข้าเรียน 
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
       ภายในวันที่ 25 เมษายน 2564 
       เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 

รายงานตัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
       ภายในวันที่ 25 เมษายน 2564 
       เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียน 

                   ที่สมัครเข้าเรียน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

       ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 
       เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียน 
                                                                   ทีส่มัครเข้าเรียน 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
       ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 
       เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 

มอบตัว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

       ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 
       เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียน 

                   ที่สมัครเข้าเรียน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

       ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 
       เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียน 
                                                                   ทีส่มัครเข้าเรียน 
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   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 19 – 23 มีนาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
       จะสมัครเข้าเรียน  
     สอบคัดเลือก วันที่ 3 เมษายน 2564 
       เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
                                                 ประกาศผล ภายในวันที่ 25 เมษายน 2564 
       เวลา 08.30 - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
          รายงานตัว  ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 
       (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
       เวลา 08.30 - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
                                                     มอบตัว    ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 
       (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
       เวลา 08.30 - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
                        (2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
     รับสมัคร  วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564 
       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 
       จะสมัครเข้าเรียน  
     สอบคัดเลือก วันที่ 4 เมษายน 2564 
       เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
                                                 ประกาศผล ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 
       เวลา 08.30 - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
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          รายงานตัว  ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 
       (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
       เวลา 08.30 - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
                                                     มอบตัว    ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 
       (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
       เวลา 08.30 - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
                                                                         ที่สมัครเข้าเรียน 
                            ทั้งนี้ ในระดับชั้นที่เปิดรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโครงการห้องเรียนพิเศษแต่ละประเภทที่ก าหนดรับไว้ตามประกาศ 
  6.๓ ช่วงเวลาการรับนักเรียน ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียนและ
วันสิ้นสุดคือ วันมอบตัวนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

6. บทบาทขององค์กรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
การด าเนินการรับนักเรียนมีองค์กรและหรือคณะกรรมการกระท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ 

เพ่ือให้การรับนักเรียนมีความเป็นธรรม เสมอภาค สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 25๖0 มาตรา 54 

6.1 บทบาทของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
6.1.1 จัดท าประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6.1.๒ ก าหนดปฏิทินการรับนักเรียน และจ านวนนักเรียนต่อห้อง สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6.1.3 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคล คณะบุคคล องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เกิดการรับรู้ เข้าใจ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ และช่องทางการประชาสัมพันธ์   
ที่หลากหลาย 

6.1.4 ประสานการด าเนินการรับนักเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.1.5 จัดท าระบบ รวบรวม ประมวล แผนการรับนักเรียน รายงานผลการด าเนินการ 

รับนักเรียนในภาพรวม 
6.1.6 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการรับนักเรียนของหน่วยงานในสังกัด 

 

6.2 บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
6.2.1 ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ให้สอดคล้องกับประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ  
บริบทของจังหวัด 
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6.2.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ จ านวนไม่เกิน 9 คน โดยมี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นประธาน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นรองประธาน ผู้อ านวยการโรงเรียน  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่จัด 
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ โดยในจ านวนนี้ให้มีผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 1 คน และผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
โดยให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่ 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 โดยให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 
ในการด าเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล 

6.2.3 พิจารณาให้ความ เห็นชอบการเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (3 ปีบริบูรณ์) 
ขอ ง โ ร ง เ รี ยนสั ง กั ด ส า นั ก ง านคณะกรรมการก า รศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน  ทั้ ง นี้  ใ ห้ เ ป็ น ไปต าม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 มาตรา 54 วรรคสอง กฎกระทรวงว่าด้วยการ 
แบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา  
ในสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่  
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

6.2.4 ก ากับ ดูแล การด าเนินงานการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

6.3 บทบาทของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
6.3.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม

องค์ประกอบที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.2.2 ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ โดยให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม         
ของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือ         
ให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
2564 รวมทั้งให้พิจารณาและมีอ านาจในการตัดสินปัญหา ที่เกิดขึ้นภายใน เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ได้ข้อยุติ 
และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 

6.3.2 ประสานและสนับสนุนการด าเนินงานรับนักเรียนในจังหวัดร่วมกับทุก
หน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี 
และระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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6.4  บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
6.4.1 พิจารณาแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕64 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

6.4.2 ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและร่วมกับเขตพ้ืนที่
การศึกษาอ่ืนภายในจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบ ได้ เป็นธรรม และเสมอ
ภาคตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ อยู่ในระดับชั้น
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม 

6.4.3 ก าหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ก ากับ ติดตามให้การรับนักเรียน
เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 

6.4.4 ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 

6.4.5 ให้ความเห็นชอบเขตพ้ืนที่บริการ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน จ านวนนักเรียนต่อห้อง ของโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6.4.6 ป้องกัน วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕6๔ 
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ได้ข้อยุติ 

6.4.7 ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน     
ที่โรงเรียนเสนอตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละพ้ืนที่ โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง 

 

   6.5 บทบาทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    6.5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
จ านวนไม่เกิน 9 คน โดยมี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธาน รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นรองประธาน ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่จัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่
เกิน 3 คน เป็นกรรมการ โดยในจ านวนนี้ให้มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 1 คน และ
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาในพื้นที่ เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    6.5.2 จัดท าแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕6๔ ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
    6.5.3 ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕6๔ ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
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    6.5.4 รวบรวม ประมวลแผนการรับนักเรียน จ านวนห้อง เรียนและจ านวน
นักเรียนต่อห้อง เขตพ้ืนที่บริการ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรี ยน 
วิธีการคัดเลือกนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    6.5.5 จัดท าส ามะโนประชากร และข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    6.5.6 ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือส ารวจจ านวนนักเรียนที่จะรองรับได้ และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน 
    6.5.7 ประกาศ รายชื่อโรง เรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วย 
วัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพ้ืนที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรั บ
นักเรียนของแต่ละโรงเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า 
    6.5.8 ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาส
เข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครอง  
ของเด็กทราบ 
    6.5.9 ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนที่ไม่มีที่
เรียน 
    6.5.10 ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้ง
เด็กปกติเด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้า
เรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
    6.5.11 ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามนโยบาย 
ที่ก าหนด และจ านวนห้องเรียนไม่เกินตามแผนการรับนักเรียน 
    6.5.12 ประสานกับ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัด โรงเรียนเอกชน ครอบครัวและสถานประกอบการที่ จัดการศึกษาทางเลือก องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 
    6.5.๑3 รายงานผลการด าเนินงานการรับนักเรียนให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบตามล าดับ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวัน
สิ้นสุดการรับนักเรียน 
    6.5.14 ด าเนินการใด ๆ เพ่ือการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นไปด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   6.5.15 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนต่อคณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง 
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   6.6 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    6.6.1 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประกาศเขตพ้ืนที่บริการ แผนการ
รับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
    6.6.2 ให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบการรับนักเรียนของโรงเรียนในปี
การศึกษา 256๔ ให้มีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    

   6.7 บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
    6.7.1 กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือก
นักเรียนของโรงเรียน เพ่ือคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอต่อไปยังคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 
    6.7.2 ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    6.7.3 ก าหนดมาตรการป้องกัน ก ากับ ติดตามให้การรับนักเรียนของโรงเรียน 
เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรม และเสมอภาค 
    6.7.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕6๔ ภายใน
โรงเรียนให้ได้ข้อยุติ 

 

  6.8 บทบาทของโรงเรียน 
    6.8.1 เสนอรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม
ของบริบทแต่ละพ้ืนที่ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง 
    6.8.2 จัดท าแผนการรับนักเรียน เขตพ้ืนที่บริการ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้า
เรียนในเขตพ้ืนที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการต่อนอกเขตพ้ืนที่บริการ รวมถึง
ความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน จ านวนห้องเรียนและ
จ านวนนักเรียนต่อห้องเพ่ือเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ 
ปีบริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอต่อไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 
    6.8.3 จัดท าประกาศและด าเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน ให้เป็นไปตาม
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256๔ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา และรายงานให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ โดย แจ้งค่าใช้จ่าย และรายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาไว้ใน
ประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบไว้โดยชัดเจน 
     6.8.4 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองและ
ประชาชน 
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    6.8.5 ประสานโรงเรียนสังกัดอ่ืน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือด าเนินการรับเด็กเข้าเรียน และจัดหาที่เรียนให้เด็กอย่างเหมาะสม 
    6.8.6 ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดโรงเรียนเอกชน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 
    6.8.7 ประกาศผลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    6.8.8 สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ 
    6.8.9 ส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษา   
ภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
    6.8.1๐ ด าเนินการใด ๆ เพ่ือการรับนักเรียนที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็น
ธรรมและเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบ          
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
   ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕64 ที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ให้
เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาและมีอ านาจในการตัดสินปัญหาดังกล่าวและให้รายงานให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ  
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕64  
 
 
  

(นางนิสา บรรจงการ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 


