
 

 

 
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
เรื่อง   นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน   

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา  2562 
 

 

๑.  หลักการ 
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่าง เต็มตามศักยภาพ  

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาชาติ        
พ.ศ. ๑๔๖๐-๒๕๗๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
พ ระราชบัญ ญั ติ การศึ กษ าภาคบั งคับ   พ .ศ . ๒๕๔๕  พระราชบัญญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ      
ที่ 28/๒๕๕๙  เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 16/๒๕60 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ 19/2560  เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐          
และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.)  
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประจ าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยคณะกรรมการการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กพฐ. พิจารณาและมีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 2 / 2562 วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562 

อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  กฎกระทรวงว่าด้วย           
การแบ่งส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ปีการศึกษา  2562  ไว้ดังนี้ 
 

๒.  นโยบาย 
 ๒.๑ ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เป็นธรรม  และ
เสมอภาค 
 ๒.2 ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ         
ครบทุกคน 
 ๒.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

/๒.4 ส่งเสริมผู้มี... 
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 ๒.4 ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่ เหมาะสมและได้รับ              
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.5 ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด  ความสนใจ  และเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.6 ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
ได้ครบทุกคน ดังนี้  
   ๒.6.1 สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรับ
นักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด  และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรอ่ืน  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง  ทั้งนี้ ในการก าหนด
แผนการรับนักเรียนของรัฐให้ค านึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอ่ืนด้วย 
   2.6.๒ ให้โรงเรียน  ด าเนินการรับนักเรียนภายในเขตพ้ืนที่บริการ ร่วมกัน และดูแลการ
รับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ ครบทุกคน   
   2.6.3 ให้โรงเรียน แจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน 
   2.6.4 ให้โรงเรียน ดูแลจ านวนนักเรียนต่อห้องให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อ              
การจัด การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
   2.6.5 ให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย และเชิญชวนเด็ก  
ผู้ปกครอง  สื่อมวลชน  และผู้เกี่ยวข้อง  เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน  เพ่ือประชาสัมพันธ์จุดเด่น
ของแต่ละโรงเรียน 
  2.6.6 สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไข
ผูกพันกับการเข้าเรียน   
  2.6.7 ในกรณีที่มีปัญหาต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ให้โรงเรียน โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอ
คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทราบ  
  

๓. นิยามศัพท ์  
 3.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 3.2 คณะกรรมการรับนัก เรียน  หมายถึง บุคคลที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
หรือสถานศึกษา มอบหมายให้ท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ด าเนินงานการรับนักเรียน น านโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติการรับนักเรียน มาวางแผนสู่การปฏิบัติ ก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือก
นักเรียน การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การประชาสัมพันธ์และวินิจฉัย
แก้ไขปัญหาในการด าเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 
   3.2.1 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียน 
ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
มอบหมายให้ท าหน้าที่ด าเนินงานการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับหลักการ นโยบาย แนวปฏิบัติและวิธีการ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
/3.2.2 คณะกรรมการ... 
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   3.2.2 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง คณะกรรมการรับ
นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ท าหน้าที่ด าเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติและ
วิธีการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3.2.3 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียนที่
โรงเรียนมอบหมายให้ท าหน้าที่ด าเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติและวิธีการ                 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
 3.3 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 3.4 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนผู้เข้ารับการคัดเลือกเกิน
กว่าจ านวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้ตามแผนการรับนักเรียนย้อนหลัง ๒ ปีต่อเนื่องตามประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.5 โรงเรียนทั่วไป หมายถึง โรงเรียนที่มิใช่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  
 3.6 เขตพื้นที่บริการ หมายถึง เขตบริการที่โรงเรียนก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นขอบเขตในการรับ
นักเรียน โดยค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนตามประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.7 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง  
    3.7.1 นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย 2 ปี 
นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการ
อาศัยอยู่จริง  
         กรณีที่นักเรียนมิได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพ้ืนที่บริการ ให้มีการ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของ
บ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 
    3.7.2 นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนั้น 
 3.8 นักเรียนทั่วไป  หมายถึง  นักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
 
4.  วิธีการ 
 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  ก าหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  
และด าเนินการให้โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  รับนักเรียน ปีการศึกษา 
2562  ในแต่ระดับ  ดังนี้ 

4.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
 4.1.๑ ให้โรงเรียน ส ารวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ภายในเขต
พ้ืนที่บริการ และจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่การศึกษาจะประกาศรับ
ในปีการศึกษา ๒๕62 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
1 พิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึงหลักการให้นักเรียนได้
เรียนใกล้บ้าน 
 
 

/4.1.2  ให้โรงเรียน... 
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 4.1.๒  ให้โรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของ
นักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพ่ือประกอบการตัดสินใจ   
 4.1.๓ ให้โรงเรียนประกาศเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน  สัดส่วน  และวิธีการคัดเลือก
นักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 4.1.๔ โรงเรียนทั่วไป ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน             
ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้  ให้ใช้วิธีการคัดเลือกตามที่
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
 ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอ
ร้อยละของการคัดเลือก และก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบทีใ่ช้ข้อสอบของโรงเรียน
ร้อยละ 7๐  (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ 3๐ โดยค านวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 
วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 7๐  (๒) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้   คิดคะแนนเป็นร้อยละ 3๐ เพ่ือให้
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียน   ของผู้เรียนที่จบการศึกษาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 4.1.๕ โรงเรียนที่มี อัตราการแข่งขันสูง  มีจ านวนผู้สมัครเกินกว่าจ านวนนักเรียน                    
ที่โรงเรียนสามารถรับได้ตามแผนการเรียน จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
โรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้ก าหนดสัดส่วนการรับ
นักเรียน ดังนี้ 
  

  ๑)  การรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  
             ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการร้อยละ 60 ในกรณีมีนักเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการไม่ถึงร้อยละ 60  ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนทุกคน และน าสัดส่วนที่เหลือไปรับ
นักเรียนทั่วไปในข้อ ๒)  จนครบจ านวนที่ประกาศรับ   
       ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน เห็นชอบให้มีการสอบ
คัดเลือกนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และก าหนด
เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 7๐  (๒) คะแนน O - NET      
ร้อยละ 3๐ โดยค านวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็น
ร้อยละ 7๐  (๒) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 3๐ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่   29 มกราคม 2559 เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1    
 
 

 /คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
       -  นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของ
บ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง  
           กรณีที่นักเรียนมิได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพ้ืนที่
บริการ ให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน และให้เจ้า
บ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 
        -  นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนนั้น 
 

  ๒)  การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ)  
           ให้รับนักเรียนทั่วไปร้อยละ 40 โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณา คัดเลือกผู้สมัครจาก        
   (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 7๐   
   (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ 3๐  
         โดยค านวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชา
หลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 7๐ (๒) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 3๐  เพ่ือให้
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551     
 

  ๓)  การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   
             การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น   ให้
โรงเรียนก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษ และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  ให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
แล้วแต่กรณีตามแผนการรับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ   
 

  ๔)  การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
           ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียนมีความ
จ าเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มเีงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้   
   (1) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้ง
โรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม) ณ วันที่  5  กุมภาพันธ์ 2562 
   (2) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
   (3) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับ
การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ    
   (4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น 
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    ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตามแผนการรับนักเรียน โดย
ประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษให้
สาธารณชนทราบ  
 

  ๕)   การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้รับรอบเดียว  ตาม
แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕6๒ เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้
ใกล้เคียงกัน  
  4.1.๖  กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ให้โรงเรียนด าเนินการ  ดังนี้ 

๑)   โรงเรียนจัดท าข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน  5  วิชาหลัก  คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และภาษาอังกฤษ  

ให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนนรวมใน 5 วิชาหลัก  โดยรวมกับ
คะแนน O-NET  โดยให้ทุกสถานศึกษาประกาศผลการสอบโดยเรียงตามล าดับคะแนนสอบของผู้ เข้าสอบ 
แข่งขันได้ทุกคน ทั้งประเภทในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนทั่วไป หากกรณีการประกาศผลการสอบมีรูปแบบ
เป็นอย่างอ่ืน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของสถานศึกษานั้น โดยเปิดเผยอย่างชัดเจนต่อ
สาธารณะ ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานศึกษามีการรับนักเรียนเพ่ิมเติมไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้ด าเนินการเรียกรับ
นักเรียนตามประกาศผลการสอบที่ได้เรียงรายชื่อตามล าดับคะแนนที่สอบแข่งขันได้ของแต่ละประเภท 

๒)  โรงเรียนต้องควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส  ถูกต้อง  และยุติธรรม  ทั้งนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ก ากับและดูแลโรงเรียน  
เพ่ือตรวจสอบว่าผลการด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม   
   4.1.๗  ในการด าเนินงานตามแนวทางข้างต้น  ให้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
    ๑)   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 แจ้งชื่อโรงเรียนที่ได้จัดที่
เรียนให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ให้ผู้ปกครองทราบ 
    ๒)   นักเรียนสามารถสมัครเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรโอกาสหรือ
โรงเรียนอ่ืนโดยทั้งสองกรณีต้องผ่านวิธีการที่โรงเรียนก าหนด  
  ๓)   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อ านวยความสะดวกด้าน
ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความพร้อมและความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่   
    ๔)  นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก สามารถยื่นความจ านงขอให้จัดสรรที่
เรียนทีส่ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หรือโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 

 4.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
 4.2.๑ โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     
รับนักเรียนจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม  ให้เต็มแผนการรับนักเรียน  และกรณีไม่เต็ม
แผนการรับ ให้รับนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืนได้อีก 
  ๑)   การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ จากโรงเรียนเดิม 
     ให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนให้
เต็มแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน  โดยโรงเรียนก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียน 
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  ๒)   การรับนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืน 
     ให้รับนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืนเข้าเรียน ได้ กรณีรับนักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมไม่เต็มแผนการรับ 
  3) กรณีรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอ่ืนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   
  ให้ก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก  
   (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 7๐ (๒) คะแนน O-NET 
ร้อยละ 3๐ โดยค านวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดคะแนนเป็น ร้อยละ 70 

  (๒) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 3๐ โดยให้
ทุกสถานศึกษาประกาศผลการสอบโดยเรียงตามล าดับคะแนนสอบของผู้เข้าสอบแข่งขันได้ทุกคนโดยเปิดเผยอย่าง
ชัดเจนต่อสาธารณะ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานศึกษามีการรับนักเรียนเพ่ิมเติมไม่ว่าในกรณีใด ๆ  ให้ด าเนินการเรียก
รับนักเรียนตามประกาศผลการสอบที่ได้เรียงรายชื่อตามล าดับคะแนนที่สอบแข่งขันได้ 
  4) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   
   การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น              
ให้โรงเรียนก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถ    โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน 
ระดับโรงเรียน โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รวมกับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ตามแผนการรับนักเรียน 
  5) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
   ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียนมีความ
จ าเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มเีงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้   
   (1) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้ง
โรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม) ณ วันที่  5  กุมภาพันธ์ 2562 
   (2) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
   (3) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับ
การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ    
   (4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น 
    ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตามแผนการรับนักเรียน โดย
ประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษให้
สาธารณชนทราบ  
  6) ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
จัดหาที่เรียนให้เด็กที่ประสงค์จะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและ
สายอาชีพ โดยวางแผนการรับนักเรียนร่วมกันกับโรงเรียนทุกสังกัด  ทั้งนี้   ในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อ
โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการส ารองไว้ด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา   
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 4.2.2  โรงเรียนที่ เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา)   
             ให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตาม
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๔๖๒ ประกาศ 
ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ กรณีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562   
 4.3  โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม  (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กท่ัวไป)   
 ให้รับเด็กพิการเรียนร่วมตามความพร้อมของโรงเรียน  ในระดับมัธยมศึกษา  หาก
โรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้  ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
หน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป รวมทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ 
 4.4  โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ  
   การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนที่จัด
ห้องเรียนพิเศษ) 
   4.4.๑  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
    ให้รับนักเรียนตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรื่อง  การ
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  ประจ าปีการศึกษา  2562 
   4.4.๒ ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program) 
      ให้โรงเรียนในโครงการรับนักเรียนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
   4.๔.๓  ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub)   
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้รับนักเรียนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทย  เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education 
Hub)  ปีการศึกษา 2562 
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   4.4.4  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้แก่  โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียน
สามเสนวิทยาลัย โรงเรียนศึกษานารี และโรงเรียนทวีธาภิเศก ให้รับนักเรียนตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การรับนักเรียน  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 
 

   4.๔.5  ห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ 
       ให้ รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ ของการจัดห้องเรียนพิ เศษที่ ส่ งเสริม
ความสามารถทางวิชาการและด้านอ่ืน ๆ โดยก าหนดให้รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ไม่เกินสัดส่วน  
๒๐ : ๘๐ (รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภทในแต่ละชั้น)  หากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษอยู่แล้ว  มีความประสงค์
ที่จะเพ่ิมห้องเรียนพิเศษ  สามารถเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ได้ไม่เกินสัดส่วน  ๔๐ : ๖๐  ตาม
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙  กรณีโรงเรียนมีศักยภาพและมีความ
พร้อมที่จะด าเนินการเกินกว่าสัดส่วนที่ก าหนด ให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาเป็น
รายกรณี  ทั้งนี้  โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษจะต้องจัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และจัดบริการการศึกษาห้องเรียนปกติอย่างมีคุณภาพ
ด้วยเช่นกัน  รวมทั้งจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนห้องเรียนปกติในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิด
ห้องเรียนพิเศษได้อย่างเพียงพอ ห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ ได้แก่ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ  ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-กีฬา ห้องเรียนพิเศษศิลป์ภาษา-กีฬา ห้องเรียนพิเศษดนตรี 
ห้องเรียนพิเศษอาชีพ เป็นต้น   และให้โรงเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  (พสวท.  และ  พสวท. สมทบ)  รับนักเรียนตามโครงการ  โดยให้นับจ านวนนักเรียนที่จัด
ห้องเรียนพิเศษรวมอยู่ในแผนชั้นเรียนของโรงเรียน และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใช้แบบทดสอบ
วัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ทั้งนี้ การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
พิจาณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ English Program   ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ต้องได้รับการ
อนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 

5.  การใช้คะแนน O-NET   
 5.๑ นักเรียนต้องน าผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 ไปยื่นให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะ
สมัครเข้าเรียน  
 5.2 ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษาที่
นักเรียนมีอยู่ 
 5.3 ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 หรือปีอ่ืน ๆ ให้ถือว่า
คะแนน O-NET เป็นศูนย์ 
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6.  จ านวนการรับนักเรียนต่อห้อง  
 6.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กปกติ 
   6.1.1  ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ห้องละ  ๔๐  คน 
   6.1.2   ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ ห้องละ  ๔๐  คน 
     

 ในการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ หากมีความ
จ าเป็นต้องรับเกิน ให้รับได้ไม่เกินห้องละ ๕ คน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้ 
ให้ค านึงถึงนโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม โดยโรงเรียนประกาศแผนการ
รับนักเรียนเพียงคราวเดียว 
 6.2  โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ 
 6.๒.๑  ให้โรงเรียนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ระดับ
มัธยมศึกษา ห้องละไม่เกิน  ๓๐  คน 
 6.๒.๒  ให้ห้องเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องละ ๒๕ คน 
 6.๒.๓  ให้ห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องละ ๓๐ คน 
 6.๒.๔  ให้ห้องเรียนพิเศษอ่ืนๆรับนักเรียน ห้องละ ๓๖ คน ตามแนวทางการเปิด
ห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
7.  วันและเวลาการรับนักเรียน 
 7.๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ  โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ  เขตพ้ืนที่บริการของแต่ละ
โรงเรียน  และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน  ภายในวันที่   มีนาคม  2562 
 7.๒  ให้โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนดตรงกันทั่วประเทศ  ดังนี้ 
    7.๒.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
  ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน  วันที่  ๑๐  มีนาคม  2562 
 ๑)   โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
 ๑.1)  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
   1.1.๑)  สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET  (ถ้ามี) 
    รับสมัคร  วันที่  ๒2 – ๒๗ มีนาคม 2562   
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     (งดรับสมัครวันที่ ๒4 มีนาคม 2562) 
     สอบคัดเลือก  วันที่ 30 มีนาคม 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
      โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
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     ประกาศผลและรายงานตัว       
      วันที่  3  เมษายน  ๒๕62    
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
     มอบตัว       วันที่  8  เมษายน  ๒๕62 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
    1.๑.๒)  จับฉลาก  (ถ้ามี) 
    รับสมัคร  วันที่  22-27  มีนาคม  ๒๕62      
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562) 
     จับฉลาก วันที่  4  เมษายน  ๒๕62 
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว           
      วันที่  4  เมษายน  ๒๕62 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
     มอบตัว       วันที่  8  เมษายน  ๒๕62 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
 1.๒)  นักเรียนทั่วไป    
    สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET 
    รับสมัคร  วันที่  22 – 27  มีนาคม  ๒๕62      
     เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562) 
     สอบคัดเลือก  วันที่  30  มีนาคม  ๒๕62           
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
      โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว       
      วันที่  3  เมษายน  ๒๕62    
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
     มอบตัว       วันที่  8  เมษายน  ๒๕62 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
 1.๓)  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
    รบัสมัคร  วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2562  
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     คัดเลือก วันที่ 2๕ มีนาคม 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 

 
/ประกาศผล... 



 

 

- 12 – 
 
     ประกาศผลและรายงานตัว       
      วันที่ ๒๗ มีนาคม 2562  
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
     มอบตัว       วันที่ ๘ เมษายน 2562  
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
 1.๔)  นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)  
    รับสมัคร  วันที่  22 – 27  มีนาคม  ๒๕62  
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562) 
     สอบคัดเลือก วันที่ 30 มีนาคม 2562 
       เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน  
     ประกาศผลและรายงานตัว       
      วันที่ 3 เมษายน 2562  
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
     มอบตัว       วันที่ ๘ เมษายน 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
 2)   โรงเรียนทั่วไป 
 2.1)  สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET  (ถ้ามี) 
    รับสมัคร  วันที่ 22 – 2๗ มีนาคม 2562  
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562) 
     สอบคัดเลือก  วันที่ ๕ เมษายน 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
      โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว       
      วันที่ ๗ เมษายน 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
     มอบตัว       วันที่ ๘ เมษายน 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
 2.2)  จับฉลาก (ถ้ามี)   
    รับสมัคร  วันที่ ๒2 – ๒๗ มีนาคม 2562  
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562) 
     จับฉลาก วันที่ 6 เมษายน 2562  
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
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     ประกาศผลและรายงานตัว           
      วันที่ 6 เมษายน 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
     มอบตัว       วันที่ ๘ เมษายน 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 

 3)   นักเรียนที่มีความประสงค์ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1     
           จัดหาที่เรียนให้ 

    ยื่นความจ านง วันที่ ๗ – ๙ เมษายน 2562 
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนที่สอบ หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     มัธยมศึกษา เขต 1 
     ประกาศผล วันที่ ๑๑ เมษายน 2562 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   
     ณ  โรงเรียนที่สอบ หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     มัธยมศึกษา เขต 1 
     รายงานตัวและมอบตัว  
      วันที่  18  เมษายน  ๒๕62 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
  7.๒.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
   ๑)  โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๑.๑)  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ของโรงเรียนเดิม 
     การรับสมัคร ประกาศผลและรายงานตัว 
     ให้เป็นไปตามก าหนดการของโรงเรียนเดิม 
     มอบตัว       วันที่ 9 เมษายน 2562 
       เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียนเดิม 
   ๑.๒)  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนเดิม  
      ที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET     
      รับสมัคร     วันที่  22-27  มีนาคม  ๒๕62 
       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562) 
      สอบคัดเลือก  วันที่  31  มีนาคม 2562 
       เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
       โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      
      วันที่  6  เมษายน  ๒๕62 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น. ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
 

/มอบตัว... 
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     มอบตัว       วันที่  9  เมษายน  ๒๕62 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
   1.3) นักเรียนความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
     รับสมัคร      วันที่ 22 – 2๔ มีนาคม 2562  
       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562) 
     คัดเลือก วันที่  2๕ มีนาคม 2562 
      เวลา  ๐9.0๐-๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว 
       วันที่ 2๗ มีนาคม 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
     มอบตัว       วันที่   9  เมษายน  ๒๕61 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
    ๑.4)  นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) 
    รับสมัคร   วันที่ ๒2 - ๒๗ มีนาคม 2562  
      เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
      ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
      (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562) 
       สอบคัดเลือก  วันที่ 31 มีนาคม 2562  
      เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว     
      วันที่ ๖ เมษายน 2562  
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
     มอบตัว       วันที่ ๙ เมษายน 2562 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
   7.๒.3  โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ (ห้องเรียนพิเศษ) 
          โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ  (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  และ
ห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ) 
     รับสมัคร     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   
     วันที่ ๒3 – ๒7 กุมภาพันธ์ 2562 
        เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     สอบคัดเลือก    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ วันที่  9  มีนาคม  ๒๕62 
       เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  วันที่  10  มีนาคม  ๒๕62 
       เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
 

/ประกาศผล... 
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      ประกาศผลและรายงานตัว 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  วันที่ ๑3 มีนาคม 2562 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  วันที่ ๑4 มีนาคม 2562 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
      มอบตัว     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  วันที่ ๑6 มีนาคม 2562 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  วันที่ ๑7 มีนาคม 2562 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
     ทั้ งนี้  ในระดับชั้นที่ เปิดรับสมัครให้ เป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโครงการห้องเรียนพิเศษแต่ละประเภทที่ก าหนดรับไว้ตามประกาศ 
  7.๒.๔  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  
     รับสมัคร วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 
        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
        ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
     สอบคัดเลือก วันที่ ๑๐ มีนาคม 2562  
        เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
     ประกาศผล  วันที่ ๑๔ มีนาคม 2562 
        เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
     รายงานตัว  วันที่ ๑๖ มีนาคม 2562 
        เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
     มอบตัว  วันที่ 1๗ มีนาคม 2562 
        เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

7.๓   ช่วงเวลาการรับนักเรียน  ให้นับวันเริ่มต้น  คือ  วันแรกของการรับสมัครนักเรียน  และ           
วันสิ้นสุด  คือ  วันมอบตัวนักเรียน  ตามปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 

 

8.  บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 8.1  ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 8.2  ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนภายใน
จังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน  และจัดหาที่เรียนให้เด็กที่จะประสงค์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา              
ปีที่  ๔  ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม   
 8.3  ก าหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ก ากับติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ยุติธรรมและตรวจสอบได ้
   8.4  ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
    8.5  แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕62  ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 8.6  รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน  

/9.บทบาท... 
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9. บทบาทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
 9.๑  ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ปีการศึกษา 2562  โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เป็นผู้ลงนามในประกาศ 
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   
 9.๒  จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 9.๓  ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
เพ่ือส ารวจจ านวนนักเรียนที่จะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน  
 9.๔  ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ 
โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพ้ืนที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน
ให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า  
 9.๕  ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบ  
 9.๖  ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนที่ไม่มีที่เรียน  
 9.๗  ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็ก
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนการศึกษา
ภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
 9.๘  ควบคุม ดูแลให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามนโยบายที่ก าหนด และให้โรงเรียน      
ที่มีอัตราการแข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว 
 9.๙  ห้ามมิให้โรงเรียนด าเนินการเอ้ือประโยชน์โดยให้สิทธิพิเศษ หรือโควตาแก่สมาคม
ผู้ปกครองและครู  สมาคมศิษย์เก่า  หรือสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านการศึกษาของแต่ละโรงเรียน  ในลักษณะ
ที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการฝากเด็กเข้าเรียน หรือในลักษณะการมีผลประโยชน์ต่างตอบแทน 
 9.10 ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ โรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 
 

๑0.  บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
 ๑0.๑  ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ปีการศึกษา  ๒๕62 ของโรงเรียน 
 ๑0.๒ ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
 ๑0.๓ ก าหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ก ากับติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ยุติธรรมและตรวจสอบได ้
   ๑0.๔ ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียน  
    ๑0.๕ แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕6๒ ภายในโรงเรียน 
 ๑0.๖ รายงานผลการด าเนินงานให้โรงเรียนทราบ ภายใน ๗ วัน  หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน 
 10.7 การพิสูจน์สิทธิ์ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ โดยคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
โรงเรียน 
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๑1.  บทบาทของโรงเรียน 
 ๑1.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  จากผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรับ
นักเรียน   และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในเรื่องหลักธรรมาภิบาลร่วมเป็นกรรมการ  โดยขอความเห็นชอบ     
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 ๑1.๒  ประกาศการรับสมัครนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 1  
 ๑1.๓  ประสานโรงเรียนเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง               
เพ่ือด าเนินการรับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม  
 ๑1.๔  ส่งเสริม  สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก 
 ๑1.๕  ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ โรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 
 ๑1.๖  ประกาศผลนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  นักเรียนที่สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET  
นักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษ  
 ๑1.๗ สนับสนุน ให้ นั ก เรียนและผู้ปกครองมี โอกาส เยี่ ยมชมโรงเรียน เพ่ือประกอบ                  
การตัดสินใจ 
 ๑1.๘ ส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่าง
ทั่วถึง 
 11.9 ให้โรงเรียนแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาไว้ในประกาศ     
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อของแต่ละโรงเรียน  เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบไว้โดยชัดเจน 
 11.10 ห้ามมิให้โรงเรียนด าเนินการเอ้ือประโยชน์โดยให้สิทธิพิเศษ หรือโควตาแก่สมาคม
ผู้ปกครองและครู  สมาคมศิษย์เก่า  หรือสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านการศึกษาของแต่ละโรงเรียน  ในลักษณะ
ที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการฝากเด็กเข้าเรียน หรือในลักษณะการมีผลประโยชน์ต่างตอบแทน 
 ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕62  ให้ เสนอคณะกรรมการ                  
รับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  พิจารณาและมีอ านาจในการตัดสินปัญหา
ดังกล่าว  ยกเว้นกรณีที่ก าหนดให้เป็นอ านาจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พิจารณาสั่งการ  
 

ประกาศ  ณ  วันที่   14   มนีาคม   พ.ศ. 2562 
 

 
 
 

(นายกิตติ  บุญเชิด) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 
 


