ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา ๒๕60
๑. หลักการ
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง และได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งเต็ ม ตามศั ก ยภาพ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คาสั่ง
หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อนการปฏิ รู ปการศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/๒๕๕๙ เรื่อง
แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ ที่ 11/2559 กฎกระทรวงกาหนดหลั กเกณฑ์และวิธี การกระจายอานาจการบริหารและการจั ด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอานาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ ห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ทุ ก ฉบั บ กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ย
การแบ่ ง ส่ ว นราชการ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน กระทรวงศึ กษาธิการ พ.ศ. 2546
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา ๒๕60 ไว้ดังนี้
๒. นโยบาย
๒.๑ ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และ
เสมอภาค
๒.2 ประกั น โอกาสเด็ ก ที่อยู่ ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้เข้ ารับการศึก ษาภาคบังคั บ
ครบทุกคน
๒.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รั บ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
๒.4 ส่ ง เสริ ม ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า นต่ า ง ๆ ได้ รั บ การศึ ก ษาที่ เ หมาะสมและได้ รั บ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
๒.5 ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ
/๒.6 ส่งเสริม…

-๒๒.6 ส่งเสริมให้สถานศึกษาสนับสนุนการดาเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อจัดสรรโอกาส
ทางการศึกษาได้ครบทุกคน ดังนี้
๒.๗.1 สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรับ
นักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ในการกาหนด
แผนการรับนักเรียนของรัฐให้คานึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย
2.7.๒ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดาเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัด
ร่วมกันและดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ใน
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ ครบทุกคน
2.7.3 ให้ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 1 แจ้ งเด็ ก เยาวชน และ
ผู้ปกครอง ที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน
2.7.4 ให้ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ติดตามและดูแลให้ จานวน
นักเรี ยนต่อห้องมีความเหมาะสม ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการจัด การเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.7.5 ให้ มีการประชาสั มพันธ์ การรับ นักเรีย นอย่างหลากหลาย และเชิญ ชวนเด็ ก
ผู้ปกครอง สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์จุดเด่น
ของแต่ละโรงเรียน
2.7.6 สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไข
ผูกพันกับการเข้าเรียน
2.7.7 ในกรณี ที่มีปั ญหาต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕60 ให้โรงเรียน โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับ
นักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพิจารณา
๓. วิธีการ
๓.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๓.1.๑ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สารวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่โรงเรียน
ทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศรับ ในปีการศึกษา ๒๕60 เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรียน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขต
พื้นที่การศึกษา โดยคานึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน
๓.1.๒ ให้ โ รงเรี ย นที่ ได้ รับการประกาศชื่ อในการจั ดสรรโอกาสทางการศึก ษาของ
นักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจและรับนักเรียน
ทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาส โดยไม่มีการคัดเลือก
๓.1.๓ ให้ โ รงเรี ย นก าหนดเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารของโรงเรี ย น สั ด ส่ ว นจ านวนนั ก เรี ย น
ในเขตพื้นที่บริการที่จะเปิดโอกาสให้มีการจับฉลาก และสัดส่วนจานวนนักเรียนที่จะรับจากการคัดเลือก
ทั้งนี้/...

-3ทั้งนี้ จ ะต้ องเสนอสั ดส่ ว นและวิธี การต่อคณะกรรมการรับ นักเรีย นของโรงเรียน โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และคณะกรรมการรั บนั กเรี ยนของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 1
๓.1.๔ โรงเรี ย นทั่ ว ไป ให้ รับ นัก เรี ยนในเขตพื้น ที่บ ริก ารที่ม าสมัค รเข้า เรี ยนทุก คน
ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้
ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้
ข้ อสอบของโรงเรี ยน 5 วิ ชาหลั ก คิ ดคะแนนเป็ นร้ อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET 5 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1
๓.1.๕ โรงเรี ยนที่ มี อั ตราการแข่ งขั นสู ง มี จ านวนผู้ ส มั ครเกิ นกว่ า จ านวนนั ก เรี ย น
ที่โรงเรียนสามารถรับได้จานวนมาก จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้กาหนดสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้
๑) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ให้ รั บ นั ก เรี ย นในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 4๐ โดยวิ ธี ก าร
จั บ ฉลาก ในกรณี มี นั ก เรี ย นในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารไม่ ถึ ง ร้ อ ยละ 4๐ ให้ รั บ นั ก เรี ย นในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก าร
เข้าเรียนทุกคน และนาสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปในข้อ ๒) จนครบจานวนที่ประกาศรับ
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจั ดการศึกษาให้เสนอร้ อยละของการคัดเลื อก และกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลื อกผู้ ส มัครจาก
(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคานวณคะแนนรวมจาก
(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทั้งนี้ จะต้องมีโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนคู่สหกิจ โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนดี
ประจาตาบล และโรงเรียนดีประจาอาเภอ รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้อย่างเพียงพอภายในเขตพื้นที่
การศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
นักเรียนต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้ นที่บริการของโรงเรียน โดยต้องอาศัยอยู่กับบิดา
มารดา หรือปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านที่มีหลักฐานอยู่อาศัยชัดเจนอย่างน้อย 2 ปี
นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
กรณีนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น แต่มี หลักฐานเชื่อถือได้ว่ามีถิ่นฐาน
อยู่ในเขตพื้นที่บริการจริง ก็ให้สิทธิเสมอกับนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบ กรณีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยคานึงถึงผู้ปกครองที่ไม่สามารถเป็นเจ้าบ้านได้
แต่อาศัยอยู่จริงมาตั้งแต่นักเรียนเกิดหรืออยู่มานาน และเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้บ้าน ให้ได้รับ
สิทธิการเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการด้วย
/ 2) การรับนักเรียน...

-4๒) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขต
พื้นที่บริการ)
ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ 60 โดยกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคานวณ
คะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐
๓) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ให้ รั บ นั กเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยให้รับนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ 5
๔) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็ นว่าโรงเรีย นมีความจาเป็นจะต้องรับนั กเรียนที่มี เงื่อนไขพิเศษ
เข้าเรียน ซึ่งอาจมีได้หลายกรณี เช่น
๔.๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
๔.๒) นักเรียนที่มขี ้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
๔.๓) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
๔.๔) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้อง
ได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
๔.๕) นักเรียนโควตาตามข้ อตกลงของโรงเรียนคู่ส หกิจ หรือ โรงเรีย น
คู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย
๔.๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
๔.๗) นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ นอุ ป การะของผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ โรงเรี ย น
อย่างต่อเนื่อง
ให้ ค ณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารรั บ นั ก เรี ยนที่ มี เ งื่ อ นไขพิ เ ศษ
พร้ อ มประกาศหลั ก เกณฑ์ ก่ อ นการพิ จ ารณาและผลหลั ง การพิ จ ารณาให้ ส าธารณชนทราบ และเมื่ อ
ดาเนินการพิจารณากลั่นกรองแล้ว ให้ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้
การพิจารณาเพิ่มจานวนนักเรียนต่อห้อง ให้พิจารณาตามความจาเป็น ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ 5
๕) การรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นที่ มี อั ต ราการแข่ ง ขั น สู ง ให้ รั บ รอบเดี ย ว
ตามแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕60 เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ให้ใกล้เคียงกัน
๓.1.๖ กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้โรงเรียนดาเนินการ ดังนี้
๑) โรงเรี ย นต้ องออกข้ อสอบให้ อยู่ ในกรอบเนื้ อหาของหลั กสู ตรการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
สั งคมศึ กษา และภาษาอั งกฤษ โดยให้ มี ระดั บความยากง่ ายพอเหมาะส าหรั บเด็ กทั่ วไปจะสามารถท าได้
โดยไม่จาเป็นต้องกวดวิชาเพิ่มเติม รวมทั้ง ให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนรวมใน 5 วิชาหลัก
โดยรวมกับคะแนน O-NET
/ 2) โรงเรียนต้อง...

-5๒) โรงเรี ย นต้ อ งควบคุ ม ดู แ ลกระบวนการสอบคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น ไปด้ ว ย
ความโปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม ทั้งนี้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กากับและดูแล
โรงเรียน เพื่อตรวจสอบว่าผลการดาเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม
๓.1.๗ ในการดาเนินงานตามแนวทางข้างต้น ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑) ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแจ้งชื่อโรงเรียนที่ได้จัดที่เรียน
ให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้ผู้ปกครองทราบ
๒) นักเรียนสามารถเลือกที่จะรายงานตัวเพื่อ สมัครเรียนที่โรงเรียนที่ได้รับ
การจัดสรรโอกาส หรือสมัครเรียนที่โรงเรียนอื่นโดยวิธีการจับฉลาก หรือคัดเลือกจากวิธีการอื่น ๆ
๓) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 1 พิจารณาจัดระบบให้
นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครสาหรับทางเลือกทุกทางได้พร้อมกันที่โรงเรีย นประถมศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่
หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรโอกาส ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามความพร้อมและความเหมาะสมในแต่ละ
พื้นที่เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักเรียน และในการสมัครเรียน ให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียน
เป็นการสารองไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
๔) นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลื อก คะแนน O-NET หรื อการจับฉลาก
สามารถกลับไปเรียน ในโรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสของนักเรียนตามข้อ ๑) หรือเสนอชื่อ
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อานวยความสะดวกในการจัดหาโรงเรียนอื่นให้ตามความ
เหมาะสม แต่ไม่ผูกพันที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียนที่พึงประสงค์เท่านั้น
๓.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๓.2.๑ โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม
ให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียน
เข้าเรียน โดยโรงเรียนและคณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กาหนด
เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจากคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่หนึ่ง) ไม่ต่ากว่า 2.00
ในกรณี ที่ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ ยรวมต่ ากว่ า 2.00 แต่ สู งกว่ า 1.50
โรงเรียนและคณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อาจกาหนดเกณฑ์
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจาก
(๑) จัดสอบประมวลความรู้ หากผ่านเกณฑ์ให้ถือว่าเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพ
เหมาะสม
(๒) ประเมินความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น โดยกาหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษให้ชัดเจน
๒) การรับนักเรียนทั่วไป
ให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐
ของแผนการรับนักเรียน
ในการกาหนดแผนการรับนักเรียน โรงเรียนต้องกาหนดแผนการรั บนั กเรียนให้
สามารถรับนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิมตามเกณฑ์
ที่กาหนดคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการรับนักเรียน และรับนักเรียนทั่วไปอีกไม่เกินร้อยละ ๒๐
ของแผนการรับนักเรียน ในกรณีที่รับนักเรียนตามข้อ ๑) และ ข้อ ๒) แล้ว ยังรับนักเรียนได้ไม่ครบตาม
/ แผนการ...
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แผนการรับนักเรียน ให้นาสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปจนครบจานวนที่ประกาศรับ ทั้งนี้ ให้โรงเรียนมี
โครงการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่กาหนด และจัดการแนะแนวการศึกษาต่ออย่า ง
กว้างขวาง โดยที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหา อย่างจริงจัง
3) กรณีรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ให้กาหนด
เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน
O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดคะแนนเป็น ร้อยละ
๘๐ (๒) คะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐
4) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ให้ รั บ นั กเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น
โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการรั บนักเรียนของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยให้รับนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ 5
5) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็ นว่าโรงเรียนมีความจาเป็นจะต้องรับนั กเรียนที่มี เงื่อนไขพิเศษ
เข้าเรียน ซึ่งอาจมีได้หลายกรณี เช่น
5.๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
5.๒) นักเรียนที่มขี ้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
5.๓) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
5.๔) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้อง
ได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
5.๕) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ โรงเรียนคู่พัฒนา
หรือโรงเรียนเครือข่าย
5.๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
5.๗) นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ นอุ ป การะของผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ โรงเรี ย น
อย่างต่อเนื่อง
ให้ ค ณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารรั บ นั ก เรี ยนที่ มี เ งื่ อ นไขพิ เ ศษ
พร้ อ มประกาศหลั ก เกณฑ์ ก่ อ นการพิ จ ารณาและผลหลั ง การพิ จ ารณาให้ ส าธารณชนทราบ และเมื่ อ
ดาเนินการพิจารณากลั่นกรองแล้ว ให้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รั บการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้
การพิจารณาเพิ่มจานวนนักเรียนต่อห้อง ให้พิจารณาตามความจาเป็น ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ 5
6) ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
จัดหาที่เรียนให้เด็กที่ประสงค์จะเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและ
สายอาชีพ โดยวางแผนการรับนักเรียนร่วมกันกับโรงเรียนทุกสังกัด ทั้งนี้ ในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อ
โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการสารองไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
๓.2.๒ โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)
ให้รั บนั กเรี ยนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จาก (๑) นักเรียนทั่วไปไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ โดยให้กาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑.1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน
/ ไม่น้อยกว่า...

- 7ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (1.๒) คะแนน O-NET ไม่เกินร้อยละ ๒๐ โดยคานวณคะแนนรวมจาก (1.๑)
คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ (1.๒) คะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิด
คะแนนเป็นร้อยละ ๒๐ (๒) นักเรียนโควตาไม่เกินร้อยละ ๒๐
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้โรงเรียนรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้รับนักเรียน
ความสามารถพิเศษรวมอยู่ในร้อยละของการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ ๕ หากโรงเรียนมีความจาเป็น
จะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษในการรับเข้าเรียน ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ ๓.2.1 ๔)
ทั้งนี้ ในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการสารองไว้ด้วย เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
๓.3 โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป)
ให้ รั บ เด็กพิการเรี ย นร่ ว มตามความพร้อมของโรงเรียน ในระดับ มัธ ยมศึกษา หาก
โรงเรี ย นไม่ ส ามารถจั ด การศึ ก ษาได้ ให้ ป ระสานกั บ โรงเรี ย นการศึ ก ษาพิ เ ศษ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษ าพิ เ ศษ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้า
ศึก ษา ให้ ถื อเป็ น การเลื อกปฏิ บั ติโ ดยไม่เ ป็ น ธรรมตามกฎหมาย รวมทั้ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ
๓.4 โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษ)
3.4๑) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
ให้รับนักเรียนตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา ๒๕60
3.4.๒) ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนในโครงการ 219 โรงเรียน (สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้แก่ สวนกุหลาบวิยาลัย สตรีวิทยา เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เทพศิ ริ น ทร์ สามเสนวิ ท ยาลั ย ศึ ก ษานารี และทวี ธ าภิ เ ศก) ให้ รั บ นั ก เรี ย นตามประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อ ง การรั บ นั ก เรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560
๒.๓) ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษพั ฒ นาประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษา
ในภูมิภาค (Education Hub)
ให้โรงเรียนในโครงการ ๑๔ โรงเรียน (สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ) รับนักเรียนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(Education Hub) โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ปีการศึกษา
2560
/ 2.4) ห้องเรียนพิเศษ...
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๒.๔) ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ
ให้ รั บ นั ก เรี ย นตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ
ที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการและด้านอื่น ๆ โดยกาหนดให้รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ไม่เกิน
สัดส่ วน ๒๐ : ๘๐ (รวมห้องเรี ยนพิเศษทุกประเภทในแต่ละชั้น) หากโรงเรียนที่เปิดห้ องเรียนพิเศษอยู่แล้ ว
มีความประสงค์ที่จะเพิ่มห้องเรียนพิเศษ สามารถเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ได้ไม่เกินสัดส่วน
๔๐ : ๖๐ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจาณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ทั้งนี้ โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษจะต้องจัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด และจัดบริการการศึกษาห้องเรียนปกติอย่างมีคุณภาพ
ด้วยเช่นกัน รวมทั้งจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนห้องเรียนปกติในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิด
ห้ องเรี ย นพิเ ศษได้อ ย่ า งเพีย งพอ ห้ องเรี ยนพิเศษอื่ น ๆ ได้แ ก่ ห้ อ งเรีย นที่ จั ดการเรี ยนการสอน โดยใช้
ภาษาอั ง กฤษเป็ น สื่ อ ห้ อ งเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนส่ ง เสริ ม ความสามารถทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-กีฬา ห้องเรียนพิเศษศิลป์ภาษา-กีฬา เป็นต้น และให้โรงเรียน
ในโครงการส่ ง เสริ ม ความสามารถด้ านคณิตศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษา และโรงเรี ย น
ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท. และ พสวท.
สมทบ) รับนักเรียนตามโครงการ โดยให้นับจ านวนนักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษรวมอยู่ในแผนชั้นเรี ยนของ
โรงเรี ยน และพิจารณาคัดเลื อกนั กเรี ยนจากการสอบและใช้ แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิช าการของ
โรงเรียน ทั้งนี้ การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจาณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. การใช้คะแนน O-NET
๔.๑ นักเรียนต้องนาผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕9 ไปยื่นให้โรงเรียนที่มีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
๔.2 ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕9 ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษา
ที่นักเรียนมีอยู่
๔.3 ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕9 หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่า
คะแนน O-NET เป็นศูนย์
5. จานวนการรับนักเรียนต่อห้อง
5.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กปกติ
ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องละ ๔๐
คน หากมีความจาเป็นต้องรับเกิน ให้รับไม่เกินห้องละ 50 คน โดยให้เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 อนุ มั ติ ตามเกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กาหนด
ทั้งนี้ ให้คานึงถึงนโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม
/5.2 โรงเรียนที่จัด...
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ให้โรงเรียนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ระดับมัธยมศึกษา ห้องละ
ไม่เกิน ๓๐ คน ให้โรงเรียนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ ห้องละ 36 คน หากมีความจาเป็นต้องรับเกิน ให้รับ
ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ ได้ไม่เกินห้องละ 40 คน โดยให้เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
อนุมัติ ตามเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กาหนด
5.3 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่มีความประสงค์จะรับ
นักเรียนต่อห้องสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ให้เสนอแผนการรับนักเรียนไม่เกินห้องละ 50 คน โดยใช้วิธีการสอบ
คัดเลือก การใช้คะแนน O-NET การจับฉลาก เพื่อรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป ตามวิธีการ
ที่กาหนดสาหรับแต่ละประเภท ไม่ น้อยกว่าห้องละ ๔๐ คน นอกจากนั้น ให้รับ นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ นั กเรี ย นที่ มี เงื่อนไขพิเศษ หรื ออื่น ๆ โดยให้ ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียว และแยก
ประกาศแต่ละประเภทให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กาหนด
6. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
6.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
6.1.1 คุณสมบัติ
1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือ
เทียบเท่า
2) ไม่จากัดอายุ
3) เป็นโสด
6.1.2 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) สาเนาทะเบียนบ้าน (ให้นาตัวจริงมาแสดง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด)
3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ
หลักฐาน ที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
4) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
5) หลักฐานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนกาหนด
6.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
6.2.1 คุณสมบัติ
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
2) ไม่จากัดอายุ
3) เป็นโสด
6.2.2 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) สาเนาทะเบียนบ้าน (ให้นาตัวจริงมาแสดง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด)
/3) หลักฐานการจบ...

-103) หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่
แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
4) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
5) หลักฐานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนกาหนด
7. วันและเวลาการรับนักเรียน
7.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 1 ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละ
โรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕60
7.๒ ให้โรงเรียนดาเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่กาหนดตรงกันทั่วประเทศ ดังนี้
7.๒.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕60
๑) โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
๑.1) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1.1.๑) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 27-30 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
ของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 19 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
1.๑.๒) จับฉลาก
รับสมัคร วันที่ 27-30 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ 7 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 7 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 19 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
1.๒) นักเรียนทั่วไป ที่ใช้คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียนและใช้
คะแนน O-NET
รับสมัคร วันที่ 27-30 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
/ ณ โรงเรียนที่...
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สอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
ของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 19 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
1.๓) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 27-28 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
คัดเลือก วันที่ 30 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 19 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
1.๔) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 27-30 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 19 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
2) โรงเรียนทั่วไป
2.1) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 27-30 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 8 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
ของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 12 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 19 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
/2.2) จับสลาก
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รับสมัคร วันที่ 27-30 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ 8 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 8 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 19 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
3) นักเรียนที่มีความประสงค์ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
จัดหาที่เรียนให้
รับสมัคร วันที่ 5-20 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศผล วันที่ 23 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานตัว วันที่ 23 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน
อีกครั้งในวันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.๒.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑) โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑.๑) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม
การรับสมัครและประกาศผลให้เป็นไปตามกาหนดการของโรงเรียน
รายงานตัว วันที่ 4 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 20 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๑.๒) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม
ที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ 27-30 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 2 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
/ประกาศผล...
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เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 20 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
1.3) นักเรียนความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 27-28 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
คัดเลือก
วันที่ 30 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐9.0๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 20 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๑.4) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 27-30 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 6 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 20 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๒) โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.๑) นักเรียนทีส่ อบคัดเลือกและคะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ 27-30 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 2 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 6 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 20 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๒.๒) นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 27-28 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
/ คัดเลือก...

-13คัดเลือก

วันที่ 30 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐9.0๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 20 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๒.๓) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 27-30 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 6 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 20 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
7.๒.3 โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ (ห้องเรียนพิเศษ)
โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และ
ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ)
รับสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ ๒๕60
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ 4 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ 5 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ 9 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ 10 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภายในวันที่ 12 มีนาคม ๒๕60
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภายในวันที่ 19 เมษายน ๒๕60
(ตามที่โรงเรียนกาหนด) เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
/7.3 ช่วงเวลา..

-147.๓ ช่วงเวลาการรั บนักเรียน ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน และ
วันสิ้นสุด คือ วันมอบตัวนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕60
8. บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
8.๑ แต่ งตั้ งคณะกรรมการรั บนั กเรี ยนของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาและ
คณะกรรมการรั บนั กเรี ยนของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา จ านวนสิ บห้ าคน ประกอบด้ วย
(๑) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จานวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ (๒) ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จานวนหนึ่งคน เป็นรองประธานกรรมการ (๓) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
หรือที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย จานวนสามคน เป็นกรรมการ (๔) ผู้แทนเอกชน ท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวนสี่คน เป็นกรรมการ (๕) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา จานวนห้าคน เป็นกรรมการ
(6) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ (7) ผู้รับผิดชอบ
เรื่องการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวนหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยวิธีการได้มาของ
กรรมการในข้อ (4) และ (๕) ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม และกาหนดแนวทาง
การดาเนินงานและการรายงานผลการรับนักเรียนให้คณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดาเนินการ
8.2 ดูแลการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกาหนดแนวทาง
รณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน
8.3 แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕60 ภายในจังหวัด
9. บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
9.1 ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕60 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
9.2 ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นภายใน
จังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ได้เข้าเรียนการศึ กษาภาคบังคับครบทุกคน และจัดหาที่เรียนให้เด็กที่จะประสงค์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
9.3 กาหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยน
กับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้ง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้
9.4 ให้ ความเห็ น ชอบวิ ธี การคั ด เลื อกนั กเรี ยนในเขตพื้ นที่ บ ริ การของโรงเรี ยนที่ มี อั ตรา
การแข่งขันสูง
9.5 ให้ความเห็นชอบการเปิดห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ โดยจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษได้
อย่างเพียงพอ รวมทั้ง ต้องเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสได้ทุนเรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายร้อยละ ๓ ของจานวน
นักเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษในแต่ละชั้น
9.6 ให้ความเห็นชอบการเพิ่มจานวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนทั่วไป และควบคุมให้โรงเรียน
ที่มีอัตราการแข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว
9.7 รายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน
9.8 แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕60 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
/10. บทบาท...

-1510. บทบาทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
10.๑ ประกาศแนวปฏิบัติการรั บนักเรี ยน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕60 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันประกาศ
นโยบายและแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การรั บ นั กเรี ยน สั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕60 ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง
การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
38/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และคาสั่ง หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
กระจายอ านาจ การบริ หารและการจั ดการศึ กษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานไปยั ง
คณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
10.๒ ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบ
10.๓ ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน โดยกาหนดมาตรการ
ดูแลนักเรียนและผู้ปกครองที่สอบคัดเลือกและหรือจับฉลากไม่ได้ว่าจะมีโรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษา
รองรับนักเรียนได้ครบทุกคน
10.๔ จัดทาข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพื้นที่การศึกษา
10.๕ ประสานโรงเรี ย นเอกชน องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสารวจจานวนนักเรียนที่จะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน
10.๖ ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
โรงเรี ยนที่จั ดห้องเรี ยนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสั ดส่ว นการรับนักเรียนของแต่ล ะ
โรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า
10.๗ ส่ งเสริ มและประกัน โอกาสให้ เ ด็ก ที่อ ยู่ในเกณฑ์ การศึ กษาภาคบั งคั บ ทั้ งเด็ก ปกติ
เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
10.๘ ควบคุ ม ดู แ ลให้ โ รงเรี ยนรั บนั กเรี ยนต่ อห้ อ งไม่เ กิ นตามที่ กาหนด และให้ โรงเรี ยน
ที่มีอัตราการแข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว
10.9 ควบคุม ดูแล และประสานไม่ให้โรงเรียน องค์กรอื่นใด เช่น สมาคมผู้ปกครองและครู
สมาคมศิษย์ เก่าของสถานศึกษา มูล นิธิ หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเงินบริจาคจาก
ผู้ปกครองนักเรียน ในช่วงการรับนักเรียนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ
/10.10 ประสาน...

-1610.10 ประสานกับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอให้จัดการศึกษาสาหรับเด็กที่ไม่สามารถ
เข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้
11. บทบาทของโรงเรียน
11.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการรั บนักเรียนของโรงเรียน จากผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรั บ
นั กเรี ยนครั้ งนี้ และเป็ น ที่ ยอมรั บของสาธารณชนในเรื่ องหลั กธรรมาภิ บาลร่ ว มเป็ น กรรมการ โดยขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.๒ ประกาศการรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่ อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
และคาสั่ งหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 38/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหั วหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 กฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
11.๓ ประสานโรงเรี ย นเอกชน องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง
เพื่อดาเนินการรับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม
11.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก
11.๕ ประสานกับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอให้จัดการศึกษาสาหรับเด็กที่ไม่สามารถ
เข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้
11.๖ ประกาศผลนั กเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนที่สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
11.๗ สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นและผู้ ป กครองมี โ อกาสเยี่ ย มชมโรงเรี ย นเพื่ อ ประกอบ
การตัดสินใจ
11.๘ ให้ โ รงเรี ย นมี บ ทบาทหน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก ที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ก ารศึ ก ษา
ภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ มีความสามารถพิเศษ รวมทั้ง ผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง

/ในกรณี...

-17ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเรื่ อ งการรั บ นั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕60 ให้ เ สนอคณะกรรมการ
รับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พิจารณา และมีอานาจ ในการตัดสินปัญหา
ดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่กาหนดให้เป็นอานาจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

