
 
 

 

 
 

 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
เรื่อง   นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน   

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปการศึกษา  2562 
 

 

๑.  หลักการ 
เพ่ือใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  

สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาชาติ        
พ.ศ. ๑๔๖๐-๒๕๗๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
พระราชบัญญั ติการ ศึกษาภาคบั ง คับ   พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติ ระเบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ      
ท่ี 28/๒๕๕๙  เรื่อง ใหจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ท่ี 16/๒๕60 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ   ท่ี 19/2560  เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐          
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เรื่อง กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐  

อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  กฎกระทรวงวาดวย           
การแบงสวนราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ปการศึกษา  2562  ไวดังนี้ 
 

๒.  นโยบาย 
 ๒.๑ สงเสริมใหทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนท่ีโปรงใส  ตรวจสอบได  เปนธรรม  และ
เสมอภาค 
 ๒.2 ประกันโอกาสเด็กท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขารับการศึกษาภาคบังคับ         
ครบทุกคน 
 ๒.3 สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กพิการและผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.4 สงเสริมผู มีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสมและไดรับ              
การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.5 สงเสริมใหเด็กไดรับการศึกษาตามความถนัด  ความสนใจ  และเต็มตามศักยภาพ 
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 ๒.6 สงเสริม สนับสนุนการดําเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
ไดครบทุกคน ดังนี้  
   ๒.6.1 สนับสนุนใหสถานศึกษาสรางภาคีเครือขายการรับนักเรียน และประสานการรับ
นักเรียนระหวางหนวยงานท่ีมีบทบาทในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกสังกัด  และสนับสนุนใหสถานศึกษาเอกชน  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือองคกรอ่ืน  มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางกวางขวาง  ท้ังนี้ ในการกําหนด
แผนการรบันักเรียนของรัฐใหคํานึงถึงผลกระทบตอสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหนวยงานอ่ืนดวย 
   2.6.๒ ใหโรงเรียน  ดําเนินการรับนักเรียนภายในเขตพ้ืนท่ีบริการ รวมกัน และดูแลการ
รับนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย  รวมท้ังกําหนดแนวทางรณรงคใหเด็กท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาค
บังคับไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ ครบทุกคน   
   2.6.3 ใหโรงเรียน แจงเด็ก เยาวชน และผูปกครอง ท่ีนักเรียนจะเขาเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนทราบลวงหนาเก่ียวกับสถานท่ีเรียน 
   2.6.4 ใหโรงเรียน ดูแลจํานวนนักเรียนตอหองใหมีความเหมาะสม ไมเปนอุปสรรคตอ              
การจัด การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
   2.6.5 ใหมีการประชาสัมพันธการรับนักเรียนอยางหลากหลาย และเชิญชวนเด็ก  
ผูปกครอง  สื่อมวลชน  และผูเก่ียวของ  เยี่ยมชมโรงเรียนกอนการรับนักเรียน  เพ่ือประชาสัมพันธจุดเดน
ของแตละโรงเรียน 
  2.6.6 สนับสนุนใหโรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แตไมใหรับเงินบริจาคโดยมีเง่ือนไข
ผูกพันกับการเขาเรียน   
  2.6.7 ในกรณีท่ีมีปญหาตอการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ
นักเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปการศึกษา 2562 ใหโรงเรียน โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสนอ
คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทราบ  
  

๓. นิยามศัพท  
 3.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3.2 คณะกรรมการรับนักเรียน หมายถึง บุคคลท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
หรือสถานศึกษา มอบหมายใหทําหนาท่ี ใหคําปรึกษา ดําเนินงานการรับนักเรียน นํานโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติการรับนักเรียน มาวางแผนสูการปฏิบัติ กําหนดสัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือก
นักเรียน การรับนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ การรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ การประชาสัมพันธและวินิจฉัย
แกไขปญหาในการดําเนินการรับนักเรียนใหเปนไปตามนโยบาย ดวยความโปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได 
   3.2.1 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียน 
ท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายใหทําหนาท่ีดําเนินงานการรับนักเรียนใหเปนไปตามนโยบาย 
ของจังหวัด 
   3.2.2 คณะกรรมการรบันกัเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หมายถึง คณะกรรมการรับ
นักเรียนท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายใหทําหนาท่ีดําเนินงานการรับนักเรียนใหเปนไปตาม
นโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 
/3.๒.3 คณะกรรมการ… 
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   3.2.3 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียนท่ี
โรงเรียนมอบหมายใหทําหนาท่ีดําเนินงานการรับนักเรียนใหเปนไปตามนโยบายของโรงเรียน 
 3.3 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 3.4 โรงเรียนท่ีมีอัตราการแขงขันสูง หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจํานวนผูเขารับการคัดเลือกเกิน
กวาจํานวนนักเรียนท่ีโรงเรียนสามารถรับไดตามแผนการรับนักเรียนยอนหลัง ๒ ปตอเนื่องตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3.5 โรงเรียนท่ัวไป หมายถึง โรงเรียนท่ีมิใชโรงเรียนท่ีมีอัตราการแขงขันสูง  
 3.6 เขตพ้ืนท่ีบริการ หมายถึง เขตบริการท่ีโรงเรียนกําหนดข้ึนเพ่ือใชเปนขอบเขตในการรับ
นักเรียน โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนตามประกาศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 3.7 นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ หมายถึง นักเรียนท่ีมีชื่อในทะเบียนบานท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี
บริการของโรงเรียน อยางนอย 2 ป นับถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 และตองอาศัยอยูกับบิดา มารดา ปู 
ยา ตา ยาย ท่ีเปนเจาบานหรือเจาของบาน 
 3.8 นักเรียนท่ัวไป หมายถึง นักเรียนท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการหรือนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ 
ของโรงเรียน 
 
4.  วิธีการ 
 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  กําหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  
และดําเนินการใหโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  รับนักเรียน ปการศึกษา 
2562  ในแตระดับ  ดังนี้ 

4.1  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ 
 4.1.๑ ใหโรงเรียน สํารวจรายชื่อนักเรียนท่ีอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖  ภายในเขต
พ้ืนท่ีบริการ และจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ท่ีโรงเรียนทุกสังกัดในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะประกาศรับ
ในปการศึกษา ๒๕62 เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
1 พิจารณาจัดหาท่ีเรียนท่ีเหมาะสมใหกับนักเรียนทุกคนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยคํานึงถึงหลักการใหนักเรียนได
เรียนใกลบาน 
 4.1.๒  ใหโรงเรียนท่ีไดรับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของ
นักเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนและผูปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพ่ือประกอบการตัดสินใจ   
 4.1.๓ ใหโรงเรียนประกาศเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน  สัดสวน  และวิธีการคัดเลือก
นักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 4.1.๔ โรงเรียนท่ัวไป ใหรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีมาสมัครเขาเรียนทุกคน             
ถายังไมเต็มใหรับเด็กนอกเขตพ้ืนท่ีบริการได  กรณีท่ีมีผูสมัครเกินจํานวนท่ีรับได  ใหใชวิธีการคัดเลือกตามท่ี
คณะกรรมการรับนักเรียนกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
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 ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เห็นชอบใหมีการสอบคัดเลือกนักเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหเสนอ
รอยละของการคัดเลือก และกําหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกผูสมัครจาก (๑) คะแนนสอบท่ีใชขอสอบของโรงเรียน
รอยละ 7๐  (๒) คะแนน O-NET รอยละ 3๐ โดยคํานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบท่ีใชขอสอบของโรงเรียน 5 
วิชาหลัก คิดคะแนนเปนรอยละ 7๐  (๒) คะแนน O-NET 4 กลุมสาระการเรียนรู   คิดคะแนนเปนรอยละ 3๐ เพ่ือให
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559  เรื่อง สัดสวนการใชผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เปนองคประกอบในการตัดสินผลการเรียน   ของผูเรียนท่ีจบการศึกษาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 4.1.๕ โรงเรียนท่ีมีอัตราการแขงขันสูง  มีจํานวนผูสมัครเกินกวาจํานวนนักเรียน                    
ท่ีโรงเรียนสามารถรับไดจํานวนมาก จะตองเสนอสัดสวนและวิธีการตอคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  โรงเรียนท่ีมีอัตราการแขงขันสูงใหกําหนดสัดสวนการรับนักเรียน ดังนี้ 
  

  ๑)  การรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  
             ใหรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการไมนอยกวารอยละ  4๐  ในกรณีมีนักเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีบริการไมถึงรอยละ  4๐  ใหรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการเขาเรียนทุกคน และนําสัดสวนท่ีเหลือ
ไปรับนักเรียนท่ัวไปในขอ ๒)  จนครบจํานวนท่ีประกาศรับ   
       ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เห็นชอบใหมีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาใหเสนอรอยละของการคัดเลือก และกําหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกผูสมัครจาก (๑) คะแนนสอบ     
ท่ีใชขอสอบของโรงเรียนรอยละ 7๐  (๒) คะแนน O - NET รอยละ 3๐ โดยคํานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนน
สอบท่ีใชขอสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเปนรอยละ 7๐  (๒) คะแนน O-NET 4 กลุมสาระการ
เรียนรู คิดคะแนนเปนรอยละ 3๐ เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   29 มกราคม 2559       
เรือ่ง สัดสวนการใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน
ของผูเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ท้ังนี้  จะตองมีโรงเรียนคูพัฒนา 
โรงเรียนคูสหกิจ โรงเรียนเครือขาย  โรงเรียนดีประจําตําบล  และโรงเรียนดีประจําอําเภอ รองรับนักเรียน    
ท่ีสอบคัดเลือกไมไดอยางเพียงพอภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 
      นักเรียนตองมีทะเบียนบานอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน  โดยตองอาศัย
อยูกับบิดา  มารดา  หรือปู  ยา  ตา  ยาย  ท่ีเปนเจาของบานหรือเจาบานท่ีมีหลักฐานอยูอาศัยชัดเจนอยาง
นอย  2  ป   นับถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม  256๒ 
                      กรณีนักเรียนมีปญหาเก่ียวกับคุณสมบัติดังกลาวขางตน   แตมีหลักฐานเชื่อถือ
ไดวามีถ่ินฐานอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการจริง  ก็ใหสิทธิเสมอกับนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติครบ  กรณีปญหาเก่ียวกับ
คุณสมบัติอ่ืนใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  โดยคํานึงถึงผูปกครองท่ีไม
สามารถเปนเจาบานได  แตอาศัยอยูจริงมาตั้งแตนักเรียนเกิดหรืออยูมานาน   และเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาในพ้ืนท่ีใกลบาน  ใหไดรับสิทธิการเปนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการดวย 
 

/๒) การรับนักเรียน... 
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  ๒)  การรับนักเรียนท่ัวไป (นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการรวมกับนักเรียนนอก     
เขตพ้ืนท่ีบริการ)  
            ใหรับนักเรียนท่ัวไปไมเกินรอยละ 60  โดยกําหนดเกณฑพิจารณา        
คัดเลือกผูสมัครจาก    (๑) คะแนนสอบท่ีใชขอสอบของโรงเรียน รอยละ 7๐   
   (๒) คะแนน O-NET รอยละ 3๐ โดยคํานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบท่ี
ใชขอสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเปนรอยละ 7๐ (๒) คะแนน O-NET 4 กลุมสาระการเรียนรู คิดคะแนน
เปนรอยละ 3๐  เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 เรื่อง สัดสวนการใช
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนท่ีจบ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551     
 

  ๓)  การรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   
             การรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ เชน ดนตรี กีฬา ศิลปะ เปนตน   ให
โรงเรียนกําหนดหลกัเกณฑการพิจารณาความสามารถพิเศษใหชัดเจนไมเกินรอยละ ๕ ของแผนการรับนักเรียนโดย
ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษรวมกับ
นักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ ไมเกินรอยละ ๒๐ ของแผนการรับนักเรียน    
 

  ๔)  การรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ  
           ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นวาโรงเรียนมีความ
จําเปนจะตองรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษเขาเรียนใหใชหลักเกณฑ ดังนี้   
   (๑)  นักเรียนท่ีไดคะแนนสอบเทากันในลําดับสุดทาย 
   (๒)  นักเรียนท่ีอยูในความอนุเคราะหของผูบริจาคท่ีดินเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน 
   (๓)  นักเรียนท่ีเปนผูยากไรและดอยโอกาส 
   (๔)  นักเรียนท่ีเปนบุตรผูเสียสละเพ่ือชาติหรือผูประสบภัยพิบัติท่ีตอง
ไดรับการสงเคราะหดูแลเปนพิเศษ 
   (๕)  นักเรียนโควตาตามขอตกลงของโรงเรียนคูสหกิจ หรือโรงเรียน              
คูพัฒนา หรือโรงเรียนเครือขาย 
   (๖)  นักเรียนท่ีเปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
   (๗)  นักเรียนท่ีอยูในอุปการะของผู ทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียน           
อยางตอเนื่อง   
    ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ รวมกับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไมเกินรอยละ 20 ของแผนการรับ
นักเรียนโดยประกาศหลักเกณฑกอนการพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีไดรับการพิจารณาตาม
เง่ือนไขพิเศษใหสาธารณชนทราบ  
 

  ๕)   การรับนักเรียนของโรงเรียนท่ีมีอัตราการแขงขันสูงใหรับรอบเดียว  ตาม
แผนการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕6๒ เพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียนให
ใกลเคียงกัน  
 
 
 

/4.1.6 กรณีมี... 
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  4.1.๖  กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑  ใหโรงเรยีนดําเนินการ  ดังนี้ 
๑)   โรงเรียนตองออกขอสอบใหอยูในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษา                  

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

๒)  โรงเรียนตองควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกให เปนไปดวย           
ความโปรงใส  ถูกตอง  และยุติธรรม  ท้ังนี้  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กํากับและดูแล
โรงเรียน  เพ่ือตรวจสอบวาผลการดําเนินงานเปนไปดวยความถูกตองและยุติธรรม   
   4.1.๗  ในการดําเนินงานตามแนวทางขางตน  ใหดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
    ๑)   ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแจงชื่อโรงเรียนท่ีไดจัดท่ีเรียน
ใหกับนักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖  ใหผูปกครองทราบ 
    ๒)   นักเร ียนสามารถเร ียนในโรงเร ียนที ่ได ร ับการจ ัดสรรโอกาสหร ือ
โรงเรียนอ่ืนโดยท้ังสองกรณีตองผานวิธีการท่ีโรงเรียนกําหนด  
  ๓)   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อํานวยความสะดวกดาน
ขอมูลและประชาสัมพันธการรับนักเรียน  ท้ังนี้ใหเปนไปตามความพรอมและความเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี   
    ๔)  นักเรียนท่ีพลาดจากการสอบคัดเลือก สามารถยื่นความจํานงขอใหจัดสรรท่ี
เรียนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หรือโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 

 4.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔ 
 4.2.๑ โรงเรียนท่ีเปดสอนท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย     
ในแผนการรับนักเรียน โรงเรียนตองกําหนดแผนการรับนักเรียนใหสามารถรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพเหมาะสม                
จากนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากโรงเรียนเดิมตามเกณฑท่ีกําหนด คิดเปนไมนอยกวารอยละ 80             
ของแผนการรับนักเรียน และรับนักเรียนท่ัวไปอีกไมเกินรอยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน 
  ๑)   การรับนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓ จากโรงเรียนเดิม 
     ใหรับนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมไมนอยกวา
รอยละ 80  โดยโรงเรียนกําหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน                  
(ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ีหนึ่ง) ไมต่ํากวา 2.00                     
โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยและผานความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
  ๒)   การรับนักเรียนท่ัวไป  

     ใหรบันกัเรียนท่ัวไปจากโรงเรียนอ่ืนเขาเรียนดวย แตตองไมเกินรอยละ ๒๐ 
ของแผนการรับนักเรียน   
    ในกรณีท่ีรับนักเรียนตามขอ 1) และ ขอ 2) แลว ยังรับนักเรียนไดไมครบตาม
แผนการรับนักเรียน ใหนําสัดสวนท่ีเหลือไปรับนักเรียนท่ัวไปจนครบจํานวนท่ีประกาศรับ 
  3) กรณีรับนักเรียนท่ัวไปจากโรงเรียนอ่ืนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔   
  ใหกําหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกผูสมัครจาก (๑) คะแนนสอบท่ีใชขอสอบของ
โรงเรียน รอยละ 7๐ (๒) คะแนน  O-NET รอยละ 3๐ โดยคํานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบท่ีใชขอสอบ
ของโรงเรียน คิดคะแนนเปน รอยละ 70 (๒) คะแนน O-NET 4 กลุมสาระการเรียนรู คิดคะแนนเปนรอยละ 3๐ 
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  4) การรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   
   การรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ เชน ดนตรี กีฬา ศิลปะ เปนตน              
ใหโรงเรียนกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาความสามารถพิเศษใหชัดเจนไมเกินรอยละ ๕ ของแผนการรับนักเรียน
โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ         
รวมกับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ ไมเกินรอยละ ๒๐ ของแผนการรับนักเรียน    
  5) การรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ  
   ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นวาโรงเรียนมีความ
จําเปนจะตองรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษเขาเรียนใหใชหลักเกณฑ ดังนี้   
   (๑)  นักเรียนท่ีไดคะแนนสอบเทากันในลําดับสุดทาย 
   (๒)  นักเรียนท่ีอยูในความอนุเคราะหของผูบริจาคท่ีดินเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน 
   (๓)  นักเรียนท่ีเปนผูยากไรและดอยโอกาส 
   (๔)  นักเรียนท่ีเปนบุตรผูเสียสละเพ่ือชาติหรือผูประสบภัยพิบัติท่ีตอง
ไดรับการสงเคราะหดูแลเปนพิเศษ 
   (๕)  นักเรียนโควตาตามขอตกลงของโรงเรียนคูสหกิจ หรือโรงเรียน              
คูพัฒนา หรือโรงเรียนเครือขาย 
   (๖)  นักเรียนท่ีเปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
   (๗)  นักเรียนท่ีอยูในอุปการะของผู ทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียน           
อยางตอเนื่อง   
    ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ รวมกับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไมเกินรอยละ 20 ของแผนการรับ
นักเรียนโดยประกาศหลักเกณฑกอนการพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีไดรับการพิจารณาตาม
เง่ือนไขพิเศษใหสาธารณชนทราบ  
  6) ใหคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
จัดหาท่ีเรียนใหเด็กท่ีประสงคจะเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔  ไดเขาเรียนตามความเหมาะสม ท้ังสายสามัญและ
สายอาชีพ โดยวางแผนการรับนักเรียนรวมกันกับโรงเรียนทุกสังกัด  ท้ังนี้   ในการสมัครเรียนใหนักเรียนระบุชื่อ
โรงเรียนท่ีประสงคจะเขาเรียนเปนการสํารองไวดวย เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา   
 4.2.๒ โรงเรียนท่ีเปดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา)  ใหรับนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔  จาก  
  (๑)  นักเรียนท่ัวไปไมนอยกวารอยละ ๘๐  โดยใหกําหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือก
ผูสมัครจาก  
   ๑.1) คะแนนสอบท่ีใชขอสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก   คิดคะแนนเปน
รอยละ 7๐  
     1.2) คะแนน O-NET 4 กลุมสาระการเรียนรู คิดคะแนนเปนรอยละ 3๐ 

        ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 29 มกราคม 
2559  เรื่อง  สัดสวนการใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสิน
ผลการเรียนของผูเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551     
 
 

/(๒) นักเรียนโควตา... 
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  (๒) นักเรียนโควตาไมเกินรอยละ  ๒๐ 
       ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเห็นชอบใหโรงเรียน        
รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ใหรับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยูในรอยละของการสอบคัดเลือก ท้ังนี้  
ตองไมเกินรอยละ  ๕  หากโรงเรียนมีความจําเปนจะตองรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษในการรับเขาเรียน ใหดําเนินการ
เชนเดียวกับ ขอ  4.2.1  ๕) การรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ (โรงเรียนท่ีเปดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)  ท้ังนี้  ในการสมัครเรียนใหนักเรียนระบุชื่อโรงเรียนท่ีประสงคจะเขา
เรียนเปนการสํารองไวดวย  เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา   
 4.3  โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม  (จัดเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กท่ัวไป)   
 ใหรับเด็กพิการเรียนรวมตามความพรอมของโรงเรียน  ในระดับมัธยมศึกษา  หาก
โรงเรียนไมสามารถจัดการศึกษาได  ใหประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  ศูนยการศึกษาพิเศษ  
หนวยงานท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือจัดหาท่ีเรียนใหเหมาะสมตอไป รวมท้ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ประกาศรายชื่อโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมใหสาธารณชนทราบ 
 4.4  โรงเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ  
   การรับนักเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาดวยวัตถุประสงคพิเศษ (โรงเรียนท่ีจัด
หองเรียนพิเศษ) 
   4.4.๑  หองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
    ใหรับนักเรียนตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เรื่อง  การ
สอบคัดเลือกนักเรียนเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔  ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียน
วิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะท่ี 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา  2562 
   4.4.๒ หองเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program) 
      ใหโรงเรียนในโครงการรับนักเรียนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การรับนักเรียนหองเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program) ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
   4.๔.๓  หองเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub)   
    สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ไดแก โรงเรียนโยธินบูรณะ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รับนักเรียนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เรื่อง การรับนักเรียนหองเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทย  เปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  
โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภมิูภาค (Education Hub)  ปการศึกษา 2562 
   4.4.4  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ไดแก  สวนกุหลาบวิทยาลัย 
สตรีวิทยา เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ เทพศิรินทร สามเสนวิทยาลัย ศึกษานารี และทวีธาภิเศก) 
ใหรับนักเรียนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การรับนักเรียน                                                        
 

/หองเรียน... 
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หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ
เสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม  ปการศึกษา 2562 
 

   4.๔.5  หองเรียนพิเศษอ่ืน ๆ 
       ใหรับนักเรียนตามวัต ถุประสงคของการจัดหอง เรียนพิเศษท่ีส ง เสริม
ความสามารถทางวิชาการและดานอ่ืน ๆ โดยกําหนดใหรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ : หองปกติ ไมเกินสัดสวน  
๒๐ : ๘๐ (รวมหองเรียนพิเศษทุกประเภทในแตละชั้น)  หากโรงเรียนท่ีเปดหองเรียนพิเศษอยูแลว  มีความประสงค
ท่ีจะเพ่ิมหองเรียนพิเศษ  สามารถเปดรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ : หองปกติ ไดไมเกินสัดสวน  ๔๐ : ๖๐  ตาม
แนวทางการเปดหองเรียนพิเศษในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙  กรณีโรงเรียนมีศักยภาพและมีความ
พรอมท่ีจะดําเนินการเกินกวาสัดสวนท่ีกําหนด ใหโรงเรียนเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณาเปน
รายกรณี  ท้ังนี้  โรงเรียนท่ีเปดหองเรียนพิเศษจะตองจัดบริการการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด และจัดบริการการศึกษาหองเรียนปกติอยางมีคุณภาพ
ดวยเชนกัน  รวมท้ังจะตองมีโรงเรียนรองรับนักเรียนหองเรียนปกติในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนท่ีจะเปด
หองเรียนพิเศษไดอยางเพียงพอ หองเรียนพิเศษอ่ืน ๆ ไดแก หองเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อ  หองเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนสงเสริมความสามารถทางดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-กีฬา หองเรียนพิเศษศิลปภาษา-กีฬา หองเรียนพิเศษดนตรี 
หองเรียนพิเศษอาชีพ เปนตน   และใหโรงเรยีนในโครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนในโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  (พสวท.  และ  พสวท. สมทบ)  รับนักเรียนตามโครงการ  โดยใหนับจํานวนนักเรียนท่ีจัด
หองเรียนพิเศษรวมอยูในแผนชั้นเรียนของโรงเรียน และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใชแบบทดสอบ
วัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ท้ังนี้ การเปดหองเรียนพิเศษตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
พิจาณาการขอเปดหองเรียนพิเศษของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ยกเวนหองเรียนพิเศษ English Program   ตอง
ไดรับการอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และหองเรียนพิเศษ Mini English Program ตองไดรับการ
อนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 

5.  การใชคะแนน O-NET   
 5.๑ นักเรียนตองนําผลคะแนน O-NET ปการศึกษา 2561 ไปยื่นใหโรงเรียนท่ีมีความประสงคจะ
สมัครเขาเรียน  
 5.2 ในกรณีท่ีนักเรียนไมมีผลคะแนน O-NET ปการศึกษา 2561 ใหอนุโลมใชในปการศึกษาท่ี
นักเรียนมีอยู 
 5.3 ในกรณีท่ีนักเรียนไมมีผลคะแนน O-NET ปการศึกษา 2561 หรือปอ่ืน ๆ ใหถือวา
คะแนน O-NET เปนศูนย 
 

6.  จํานวนการรับนักเรียนตอหอง  
 6.๑ โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กปกติ 
   6.1.1  ใหโรงเรียนรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ หองละ  ๔๐  คน 
   6.1.2   ใหโรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔ หองละ  ๔๐  คน 
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    ในการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔  
หากมีความจําเปนตองรับเกิน ใหรับไดไมเกินหองละ ๕ คน โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
รับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงนโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียนและขนาดหองเรียนใหเหมาะสม    
 6.2  โรงเรียนท่ีมีหองเรียนพิเศษ 
 6.๒.๑  ใหโรงเรียนรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ  EP/MEP ระดับมัธยมศึกษา                      
หองละไมเกิน  ๓๐  คน 
 6.๒.๒  ใหหองเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) รับนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ หองละ ๒๕ คน 
 6.๒.๓  ใหหองเรียนโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ หองละ ๓๐ คน 
 6.๒.๔  ใหหองเรียนพิเศษอ่ืนๆรับนักเรียน หองละ ๓๖ คน ตามแนวทางการเปด
หองเรียนพิเศษในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
7. คุณสมบัติของผูสมัคร  และหลักฐานการสมัคร 
 7.1  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  
          7.1.1  คุณสมบัติ 
       1) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 256๑                 
หรือเทียบเทา           
                                   2)   ไมจํากัดอายุ 

    3)   เปนโสด 
                         7.1.2  หลักฐานการสมัคร 

    1)  ใบสมัคร 
2)   สําเนาทะเบียนบาน  (ใหนําตัวจริงมาแสดง  พรอมถายเอกสาร  1  ชุด) 
3)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา หรือ 

หลักฐาน   ท่ีแสดงวากําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   ปการศึกษา  256๑  หรือเทียบเทา 
4)   รูปถายขนาด  2  นิ้ว   จํานวน  3  รูป  (แตงเครื่องแบบนักเรียน) 
5)   หลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

           7.2  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 
                 7.2.1  คุณสมบัติ 

      1)  สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการหรือเทียบเทา  หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา  256๑   หรือเทียบเทา 

     2)   ไมจํากัดอายุ 
     3)   เปนโสด 
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                           7.2.2  หลักฐานการสมัคร 
1)  ใบสมัคร 
2)   สําเนาทะเบียนบาน  (ใหนําตัวจริงมาแสดง พรอมถายเอกสาร 1 ชุด) 

    3)   หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  หรือเทียบเทา  หรือหลักฐาน       
ท่ีแสดงวากําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 256๑  หรือเทียบเทา 

  4)   รูปถายขนาด 2  นิ้ว   จํานวน 3 รูป  (แตงเครื่องแบบนักเรยีน) 
    5)   หลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีโรงเรียนกําหนด  

 

8.  วันและเวลาการรับนักเรียน 
 8.๑  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  โรงเรียนท่ีจัดตั้งดวยวัตถุประสงคพิเศษ  โรงเรียนท่ีจัดหองเรียนพิเศษ  เขตพ้ืนท่ีบริการของแตละ
โรงเรียน  และสัดสวนการรับนักเรียนของแตละโรงเรียน  ภายในวนัท่ี   มกราคม  2562 
 8.๒  ใหโรงเรียนดําเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาท่ีกําหนดตรงกันท่ัวประเทศ  ดังนี้ 
    8.๒.1  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ 
  ประกาศผลการจัดสรรท่ีเรียน  วันท่ี  ๑๐  มีนาคม  2562 
 ๑)   โรงเรียนท่ีมีอัตราการแขงขันสูง 
 ๑.1)  นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 
   1.1.๑)  สอบคัดเลือกและใชคะแนน O-NET  (ถามี) 
    รับสมัคร  วันท่ี  ๒๓ – ๒๗ มีนาคม 2562   
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไมเวนวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงคจะสมัครเขาเรียน 
     สอบคัดเลือก  วันท่ี 30 มีนาคม 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
      โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว       
      วันท่ี  3  เมษายน  ๒๕62    
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี  8  เมษายน  ๒๕62 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
    1.๑.๒)  จับฉลาก  (ถามี) 
    รับสมัคร  วันท่ี  23-27  มีนาคม  ๒๕62      
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไมเวนวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงคจะสมัครเขาเรียน 
     จับฉลาก วันท่ี  4  เมษายน  ๒๕62 
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว           
      วันท่ี  4  เมษายน  ๒๕62 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
 

/มอบตัว... 



 
 

- 12 - 
 

     มอบตัว       วันท่ี  8  เมษายน  ๒๕62 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
 1.๒)  นักเรียนท่ัวไป    
    สอบคัดเลือกและใชคะแนน O-NET 
    รับสมัคร  วันท่ี  23 – 27  มีนาคม  ๒๕62      
     เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.  ไมเวนวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงคจะสมัครเขาเรียน 
     สอบคัดเลือก  วันท่ี  30  มีนาคม  ๒๕62           
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
      โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      วันท่ี  3  เมษายน  ๒๕62    
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี  8  เมษายน  ๒๕62 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
 1.๓)  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  (ถามี) 
    รับสมัคร  วันท่ี 2๓ – 2๔ มีนาคม 2562  
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไมเวนวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงคจะสมัครเขาเรียน 
     คัดเลือก วันท่ี 2๕ มีนาคม 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว       
      วันท่ี ๒๗ มีนาคม 2562  
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี ๘ เมษายน 2562  
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
 1.๔)  นักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ (ถามี)  
    รับสมัคร  วันท่ี 2๓ – 2๗ มีนาคม 2562  
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไมเวนวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงคจะสมัครเขาเรียน 
     สอบคัดเลือก วันท่ี 30 มีนาคม 2562 
       เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน  
     ประกาศผลและรายงานตัว       
      วันท่ี 3 เมษายน 2562  
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี ๘ เมษายน 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
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 2)   โรงเรียนท่ัวไป 
 2.1)  สอบคัดเลือกและใชคะแนน O-NET  (ถามี) 
    รับสมัคร  วันท่ี 2๓ – 2๗ มีนาคม 2562  
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไมเวนวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงคจะสมัครเขาเรียน 
     สอบคัดเลือก  วันท่ี ๕ เมษายน 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
      โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว       
      วันท่ี ๗ เมษายน 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี ๘ เมษายน 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
 2.2)  จับฉลาก (ถามี)   
    รับสมัคร  วันท่ี ๒๓ – ๒๗ มีนาคม 2562  
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไมเวนวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงคจะสมัครเขาเรียน 
     จับฉลาก วันท่ี 6 เมษายน 2562  
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว           
      วันท่ี 6 เมษายน 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี ๘ เมษายน 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 

 3)   นักเรียนท่ีมีความประสงคใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1     
           จัดหาท่ีเรียนให 

    ยื่นความจํานง วันท่ี ๗ – ๙ เมษายน 2562 
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไมเวนวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนท่ีสอบ หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     มัธยมศึกษา เขต 1 
     ประกาศผล วันท่ี ๑๑ เมษายน 2562 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   
     ณ  โรงเรียนท่ีสอบ หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     มัธยมศึกษา เขต 1 
     รายงานตัวและมอบตัว  
      วันท่ี  18  เมษายน  ๒๕62 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
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   8.๒.2  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔ 
   ๑)  โรงเรียนท่ีเปดสอนท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๑.๑)  นักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ของโรงเรียนเดิม 
     การรับสมัคร ประกาศผลและรายงานตัวใหเปนไปตามกําหนดการของโรงเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี 9 เมษายน 2562 
       เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียนเดิม 
   ๑.๒)  นักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนเดิม  
      ท่ีใชการสอบคัดเลือกและใชคะแนน O-NET     
      รับสมัคร     วันท่ี  23-27  มีนาคม  ๒๕62 
       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไมเวนวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงคจะสมัครเขาเรียน 
      สอบคัดเลือก  วันท่ี  31  มีนาคม 2562 
       เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
       โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      
      วันท่ี  6  เมษายน  ๒๕62 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น. ณ  โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี  9  เมษายน  ๒๕62 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
   1.3) นักเรียนความสามารถพิเศษ  (ถามี) 
     รับสมัคร      วันท่ี 2๓ – 2๔ มีนาคม 2562  
       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไมเวนวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงคจะสมัครเขาเรียน 
     คัดเลือก วันท่ี  2๕ มีนาคม 2562 
      เวลา  ๐9.0๐-๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว 
       วันท่ี 2๗ มีนาคม 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี   8  เมษายน  ๒๕61 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน
    ๑.4)  นักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ (ถามี) 
    รับสมัคร   วันท่ี ๒๓ - ๒๗ มีนาคม 2562  
      เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไมเวนวันหยุดราชการ   
      ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงคจะสมัครเขาเรียน 
       สอบคัดเลือก  วันท่ี 31 มีนาคม 2562  
      เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
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     ประกาศผลและรายงานตัว     
      วันท่ี ๖ เมษายน 2562  
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี ๙ เมษายน 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
   ๒)  โรงเรียนท่ีเปดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๒.๑) นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET 
     รับสมัคร    วันท่ี ๒๓ - ๒๗ มีนาคม 2562  
       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไมเวนวันหยุดราชการ 
     ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงคจะสมัครเขาเรียน 
      สอบคัดเลือก วันท่ี ๒๓ - ๒๗ มีนาคม 2562 
       เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน  
       โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรยีน 
     ประกาศผลและรายงานตัว 
       วันท่ี ๖ เมษายน 2562  
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี ๙ เมษายน 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
   ๒.๒) นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  (ถามี) 
     รับสมัคร      วันท่ี ๒๓ – ๒๔ มีนาคม 2562  
       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไมเวนวันหยุดราชการ 
     ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงคจะสมัครเขาเรียน 
     คัดเลือก วันท่ี 2๕ มีนาคม 2562  
      เวลา  ๐9.0๐-๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว 
       วันท่ี 2๗ มีนาคม 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี ๙ เมษายน 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
 ๒.๓)   นักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ (ถามี) 
    รับสมัคร   วันท่ี ๒๓ - ๒๗ มีนาคม 2562  
      เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไมเวนวันหยุดราชการ   
      ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงคจะสมัครเขาเรียน 
       สอบคัดเลือก วันท่ี 31 มีนาคม 2562 
       เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
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     ประกาศผลและรายงานตัว       
       วันท่ี ๖ เมษายน 2562 
       เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
     มอบตัว       วันท่ี ๙ เมษายน 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
 
   8.๒.3  โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาดวยวัตถุประสงคพิเศษ (หองเรียนพิเศษ) 
          โรงเรียนท่ีจัดหองเรียนพิเศษ  (หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามโครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดลอม  และ
หองเรียนพิเศษอ่ืน ๆ) 
     รับสมัคร     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔   
     วันท่ี ๒3 – ๒7 กุมภาพันธ 2562 
        เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไมเวนวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงคจะสมัครเขาเรียน 
     สอบคัดเลือก    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ วันท่ี  9  มีนาคม  ๒๕62 
       เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔  วันท่ี  10  มีนาคม  ๒๕62 
       เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
      ประกาศผลและรายงานตัว 
        ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑  วันท่ี ๑๓ มีนาคม 2562 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
        ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔  วันท่ี ๑๔ มีนาคม 2562 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
      มอบตัว     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑  วันท่ี ๑6 มีนาคม 2562 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
        ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔  วันท่ี ๑7 มีนาคม 2562 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
   ท้ังนี้ ในระดับชั้นท่ีเปดรับสมัครใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ของโครงการหองเรียนพิเศษแตละประเภทท่ีกําหนดรับไวตามประกาศ 
  8.๒.๔  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  
     รับสมัคร วันท่ี 23 – 27 กุมภาพันธ 2562 
        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ 
        ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
     สอบคัดเลือก วันท่ี ๑๐ มีนาคม 2562  
        เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
     ประกาศผล  วันท่ี ๑๔ มีนาคม 2562 
        เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
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     รายงานตัว  วันท่ี ๑๖ มีนาคม 2562 
        เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
     มอบตัว  วันท่ี 1๗ มีนาคม 2562 
        เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

8.๓   ชวงเวลาการรับนักเรียน  ใหนับวันเริ่มตน  คือ  วันแรกของการรับสมัครนักเรียน  และ           
วันสิ้นสุด  คือ  วันมอบตัวนักเรียน  ตามปฏิทินการรับนักเรียน  ปการศึกษา  2562 

 

๙.  บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
 ๙.1  ใหความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปการศึกษา  2562  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 ๙.2  ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและรวมกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนภายใน
จังหวัดใหเปนไปดวยความเรียบรอย  รวมท้ังกําหนดแนวทางรณรงคใหเด็กท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
ไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน  และจัดหาท่ีเรียนใหเด็กท่ีจะประสงคเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษา              
ปท่ี  ๔  ไดเขาเรียนตามความเหมาะสม   
 ๙.3  กําหนดมาตรการปองกัน ปองปราม กํากับติดตามใหการรับนักเรียนเปนไปดวยความโปรงใส
ยุติธรรมและตรวจสอบได 
   ๙.4  ใหความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียน
ของโรงเรยีนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
    ๙.5  แกปญหาเรื่องการรับนักเรียน  ปการศึกษา ๒๕62  ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
 ๙.6  รายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน  

 

1๐. บทบาทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
 1๐.๑  ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   
โดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เปนผูลงนามในประกาศ ตามท่ีไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   
 ๑๐.๒  จัดทําขอมูลสารสนเทศเด็กในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 ๑๐.๓  ประสานโรงเรียนเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
เพ่ือสํารวจจํานวนนักเรียนท่ีจะรองรับไดและวางแผนรับเด็กเขาเรียน  
 ๑๐.๔  ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียนท่ีจัดตั้งดวยวัตถุประสงคพิเศษ 
โรงเรียนท่ีจัดหองเรียนพิเศษ เขตพ้ืนท่ีบริการของแตละโรงเรียน และสัดสวนการรับนักเรียนของแตละโรงเรียน
ใหผูปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบลวงหนา  
 ๑๐.๕  ประกาศรายละเอียดการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ
ระหวางสถานศึกษาท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ และแจงเปนหนังสือใหผูปกครองเด็กทราบ  
 ๑๐.๖  ประกาศการจัดหาท่ีเรียนใหนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคนท่ีไมมีท่ีเรียน  
 ๑๐.๗  สงเสริมและประกันโอกาสใหเด็กท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ท้ังเด็กปกติ เด็ก
พิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ รวมท้ังผูท่ียังไมจบการศึกษาภาคบังคับ ไดเขาเรียนการศึกษา
ภาคบังคับอยางท่ัวถึง 
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 ๑๐.๘  ควบคุม ดูแลใหโรงเรียนรับนักเรียนตอหองไมเกินตามนโยบายท่ีกําหนด และใหโรงเรียน      
ท่ีมีอัตราการแขงขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว 
 ๑๐.๙  ควบคุม ดูแล และประสานไมใหโรงเรียน องคกรอ่ืนใด เชน สมาคมผูปกครองและครู  
สมาคมศิษยเกาของสถานศึกษา มูลนิธิ หรือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รับเงินบริจาคจาก
ผูปกครองนักเรียน ในชวงเวลาการรับนักเรียนไมวารูปแบบใดๆ 
 ๑๐.10 ประสานกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
ศูนยการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ โรงเรียนเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีไมสามารถเขาเรียนในโรงเรียนปกติได 
 

๑๑.  บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
 ๑๑.๑  ใหความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ปการศึกษา  ๒๕62 ของโรงเรยีน 
 ๑๑.๒ ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย    
 ๑๑.๓ กําหนดมาตรการปองกัน ปองปราม กํากับติดตามใหการรับนักเรียนเปนไปดวยความโปรงใส
ยุติธรรมและตรวจสอบได 
   ๑๑.๔ ใหความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียน  
    ๑๑.๕ แกปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕6๒ ภายในโรงเรียน 
 ๑๑.๖ รายงานผลการดําเนินงานใหโรงเรียนทราบ ภายใน ๗ วัน  หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน 
 
๑๒.  บทบาทของโรงเรียน 
 ๑๒.๑ แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  จากผูท่ีไมไดรับผลประโยชนจากการรับ
นักเรียนครั้งนี้   และเปนท่ียอมรับของสาธารณชนในเรื่องหลักธรรมาภิบาลรวมเปนกรรมการ  โดยขอ                  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 ๑๒.๒  ประกาศการรับสมัครนักเรียนใหสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ
นักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 1  
 ๑๒.๓  ประสานโรงเรียนเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ               
เพ่ือดําเนินการรับเด็กเขาเรียนอยางเหมาะสม  
 ๑๒.๔  สงเสริม  สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการท่ีจัดการศึกษาทางเลือก 
 ๑๒.๕  ประสานกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
และศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ โรงเรียนเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ใหจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีไมสามารถเขาเรียนในโรงเรียนปกติได 
 ๑๒.๖  ประกาศผลนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET  
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  และนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ  (ถามี)   
 ๑๒.๗ สนับสนุนใหนัก เรียนและผูปกครองมีโอกาสเยี่ ยมชมโรงเรียนเ พ่ือประกอบ                  
การตัดสินใจ 
 
 

/๑๒.๘ สงเสริม... 
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 ๑๒.๘ สงเสริมใหเด็กท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ท้ังเด็กปกติ เด็กพิการ ผูดอยโอกาส 
และผูมีความสามารถพิเศษ รวมท้ังผูท่ียังไมจบการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับอยาง
ท่ัวถึง 
 
 ในกรณีท่ีมีปญหาเรื่องการรับนักเรียน  ปการศึกษา ๒๕62  ใหเสนอคณะกรรมการ                  
รับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  พิจารณาและมีอํานาจในการตัดสินปญหา
ดังกลาว  ยกเวนกรณีท่ีกําหนดใหเปนอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พิจารณาสั่งการ  

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๑   มกราคม   พ.ศ. 2562 

 
 
 
 

 

                               (นายกิตติ  บุญเชิด) 
         ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 

 


