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กระทรวงศึกษาธิการ
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สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปการศึกษา ๒๕๖๐ปการศึกษา ๒๕๖๐

การรับนักเรียนการรับนักเรียน

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



บรรณาธิการกิจ

ที่ปรึกษา  

	 นายการุณ	สกุลประดิษฐ์	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 นายอำานาจ	วิชยานุวัติ	 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
	 นายชลำา	อรรถธรรม	 ผู้อำานวยการสำานักนโยบาย
	 	 และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บรรณาธิการกิจและผู้จัดทำา  

	 นางกฤษณา	สว่างแสง	 ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบ		 	 	
	 	 การดำาเนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

ออกแบบปก/รูปเล่ม  

	 นางกฤษณา	สว่างแสง	 ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบ		 	 	
	 	 การดำาเนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
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สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

จำนวนพิมพ ๑๐,๐๐๐ เลม  

จัดทำโดย กลุมวิจัยและพัฒนานโยบาย    

 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

 กระทรวงศึกษาธิการ    

 โทร. ๐-๒๒๘๐-๕๕๓๐  

 โทรสาร ๐ ๒๒๘๑-๕๒๓๒ 

พิมพที ่ โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกัด   

 ๗๙ ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐   

 โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๕๖๗ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๑๐๑  

 นายโชคดี ออสุวรรณ ผูพิมพผูโฆษณา 
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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ที่สอดคลองกับเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไขเพิม่เตมิทกุฉบบั พระราชบญัญตักิารศกึษาภาคบงัคบั 
พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คำสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๘/
๒๕๕๙ เรื่อง ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ป โดยไมเก็บคาใชจาย และคำสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหนา 
คณะรกัษาความสงบแหงชาต ิที ่๑๐/๒๕๕๙ และคำสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ
ที่ ๑๑/๒๕๕๙ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคราวประชุม  
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙     



 สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึไดจดัทำหนงัสอืการรบันกัเรยีน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
และสถานศึกษา ถือปฏิบัติในการดำเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐  
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย เปนธรรม โปรงใส และเสมอภาค 
 
 
 
 (นายการุณ สกุลประดิษฐ) 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  



 “√∫—≠ 
หนา 

 
คำนำ  
สรปุสาระสำคญัการรบันกัเรยีน สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   
 ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๑  
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๑  
การรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงคพิเศษ   
 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๔๙  
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔   
 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๕๑  
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔   
 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  
 ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๖๑  
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔   
 ของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๗๑  
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
 ของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๗๗  
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔   
 ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๘๕  
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔   
 ของโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๙๑  
การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
 ของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  
 ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๙๗  
การรับนักเรียนหองเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอน   
 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ   
 (English Program or Mini English Program) ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๐๓  



  หนา 
 
การรับนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี   
 และสิ่งแวดลอม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเสริมสราง   
 ศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม  
 ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๐๙ 
โรงเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลาง   
 การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ๑๑๕  
โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๒๑  
ตัวอยางการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑   
 ของโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง ๑๓๕  
คำถามการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๔๑  
ปฏิทินการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๕๑  
หนวยงานประสานงานการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๕๕  
ภาคผนวก ๑๕๙  
ประกาศหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเขารับการศึกษา  
 ระดับกอนประถมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๖๑  
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเด็ก 
 เพื่อเขารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ๑๖๒  
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา  
 เขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๖๓  
คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน   
 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๖๖ 
บรรณาธิการกิจ ๑๗๑ 

 “√∫—≠ (µàÕ) 



 

 √ÿª “√– ”§—≠°“√√—∫π—°‡√’¬π 
 

 —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π  

ªï°“√»÷°…“ Úıˆ 





3°“√√—∫π—°‡√’¬π  —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 

ªï°“√»÷°…“ Úıˆ 

 √ÿª “√– ”§—≠ 

°“√√—∫π—°‡√’¬π  —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 

ªï°“√»÷°…“ Úıˆ 
 
 
 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดำเนนิการดวยกระบวนการมสีวนรวมตามขัน้ตอน 
คือ ๑) คณะทำงาน ประกอบดวย ผูเกี่ยวของทุกระดับยกรางนโยบายและแนวปฏิบัติ 
๒) ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคราวประชุม ครั้งที ่ 
๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที ่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา  
ขัน้พืน้ฐานลงนามในประกาศ และประกาศใชนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการรบันกัเรยีน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่  
๑๖ กันยายน ๒๕๕๙  
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 ๑. สงเสริมใหทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปรงใส ตรวจสอบได
เปนธรรม และเสมอภาค  
 ๒. สนับสนุนใหเด็กกอนประถมศึกษาไดเขารับการศึกษาตามความเหมาะสม  
 ๓. ประกันโอกาสเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขารับการศึกษา 
ภาคบังคับครบทุกคน   
 ๔. สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กพิการและผูดอยโอกาสไดรับการศึกษา 
อยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ   
 ๕. สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ไดรับการศึกษาที่เหมาะสม 
และไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ   
 ๖. สงเสริมใหเด็กไดรับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตาม
ศักยภาพ 
 ๗. สงเสริมใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสนับสนุนการดำเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน  
เพื่อจัดสรรโอกาสทางการศึกษาไดครบทุกคน ดังนี้   

❖ ❖ ❖ 
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  ๗.๑ สนับสนุน ให ส ำนั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษาประถมศึ กษา 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสรางภาคีเครือขายการรับนักเรียน 
และประสานการรบันกัเรยีนระหวางหนวยงาน ทีม่บีทบาทในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ทกุสงักดั และสนบัสนนุใหสถานศกึษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรอืองคกรอืน่ 
มสีวนรวม ในการจดัการศกึษาอยางกวางขวาง ทัง้นี ้ ในการกำหนดแผนการรบันกัเรยีน
ของรฐัใหคำนงึถงึผลกระทบตอสถานศกึษาเอกชนหรอืสถานศกึษาของหนวยงานอืน่ดวย   
  ๗.๒ สงเสริมใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดำเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดรวมกันและดูแล 
การรับนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงคใหเด็กที่อยู
ในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน   
  ๗.๓ สนับสนุนใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจงเด็ก 
เยาวชน และผูปกครองที่นักเรียนจะเขาเรียนในระดับประถมศึกษา และสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแจงเด็ก เยาวชน และผูปกครอง ที่นักเรียนจะเขาเรียน 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนทราบลวงหนาเกี่ยวกับสถานที่เรียน   
  ๗.๔ ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาตดิตามและดแูลใหจำนวนนกัเรยีนตอหองมคีวามเหมาะสม  
ไมเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและมีประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการ   
  ๗.๕ สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธการรับนักเรียนอยางหลากหลาย 
และเชิญชวนเด็ก ผูปกครอง สื่อมวลชน และผูเกี่ยวของ เยี่ยมชมโรงเรียนกอนการรับ
นักเรียน เพื่อประชาสัมพันธจุดเดนของแตละโรงเรียน   
  ๗.๖ สนับสนุนใหโรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แตไมใหรับเงินบริจาค 
โดยมีเงื่อนไขผูกพันกับการเขาเรียน  
  ๗.๗ ในกรณทีีม่ปีญหาตอการปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั 
การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 
๒๕๖๐ ใหโรงเรียน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา 



5°“√√—∫π—°‡√’¬π  —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 

ªï°“√»÷°…“ Úıˆ 

·π«ªØ‘∫—µ‘°“√√—∫π—°‡√’¬π ªï°“√»÷°…“ Úıˆ  
 ชั้นกอนประถมศึกษา   
 ใหรับเด็กกอนประถมศึกษาอายุ ๔-๕ ป ที่อยูในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
เขาเรียน โดยไมมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถายังไมเต็มใหรับเด็ก 
นอกเขตพื้นที่บริการได กรณีที่มีผูสมัครเกินจำนวนที่รับได ใหใชวิธีการจับฉลาก 
 ปฏิทิน 
 รับสมัคร   วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ-๓ มีนาคม ๒๕๖๐  
 จับฉลาก   วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐  
 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐   
 มอบตัว   วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐   
 ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑   
 ใหรับเด็กที่มีอายุยางเขาปที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นกอนประถมศึกษา 
ที่อยูในเขตพื้นที่ บริการของโรงเรียนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ทุกคน โดยไมมี
การสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถายังไมเต็มใหรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได 
กรณีที่มีผูสมัครเกินจำนวนที่รับได ใหใชวิธีการจับฉลาก และประสานกับโรงเรียน 
ใกลเคียง เพื่อจัดหาที่เรียนใหเด็กไดเขาเรียนทุกคน   
 ปฏิทิน 
 รับสมัคร   วันที่ ๖-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 จับฉลาก   วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 มอบตัว   วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑   
 โรงเรียนทั่วไป ใหรับนักเรียนทุกคนที่มาสมัครเขาเรียน กรณีที่มีผูสมัคร 
เกินจำนวนรับไดใหใชวิธีการจับฉลาก หรือคัดเลือกจาก (๑) สอบคัดเลือกรอยละ ๘๐ 
(๒) คะแนน O-NET รอยละ ๒๐   
 นักเรียนที่สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET   
 รับสมัคร   วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐   
 สอบคัดเลือก  วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐  
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 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐   
 มอบตัว   วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐   
 นักเรียนจับฉลาก   
 รับสมัคร   วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐   
 จับฉลาก   วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐   
 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐   
 มอบตัว   วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐   
 โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง ใหรับนักเรียนดังนี้   
 ๑) รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ไมนอยกวารอยละ ๔๐ โดยใชวิธีการ 
จบัฉลากและหรอืคดัเลอืก จาก (๑) สอบคดัเลอืกรอยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET รอยละ ๒๐  
 ๒) รบันกัเรยีนทัว่ไป ไมเกนิรอยละ ๖๐ โดยใชวธิกีารคดัเลอืก (๑) สอบคดัเลอืก
รอยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET รอยละ ๒๐   
 ปฏิทิน     
 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถามี)   
 รับสมัคร   วันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
 คัดเลือก   วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐   
 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐   
 มอบตัว   วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐   
 นักเรียนสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET   
 รับสมัคร   วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐   
 สอบคัดเลือก  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐   
 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐   
 มอบตัว   วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐   
 นักเรียนจับฉลาก   
 รับสมัคร   วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐   
 จับฉลาก   วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐   
 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐   
 มอบตัว   วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐   
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 จัดที่เรียนใหเด็กที่ยังไมมีที่เรียน   
 รับสมัคร   วันที่ ๕-๒๐ เมษายน ๒๕๖๐   
 ประกาศผล  วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐   
 รายงานตัว  วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔   
 โรงเรียนที่เปดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 รบันกัเรยีนทีจ่บชัน้มธัยมศกึษาปที ่๓ ทีม่ศีกัยภาพทีเ่หมาะสมของโรงเรยีนเขาเรยีน 
โดยกำหนดเกณฑพจิารณาคดัเลอืกนกัเรยีนทีม่ศีกัยภาพเหมาะสมจากคะแนนผลการเรยีน
เฉลีย่รวม ๕ ภาคเรยีน (ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๑ ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๒ และชัน้มธัยมศกึษา 
ปที่ ๓ ภาคเรียนที่หนึ่ง) ไมต่ำกวา ๒.๐๐   
 ปฏิทิน   
 รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม 
 รายงานตัว  วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
 มอบตัว   วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐  
 รับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม 
 รับสมัคร   วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 สอบคัดเลือก  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ 
 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐   
 มอบตัว   วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐   
 โรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
 รบันกัเรยีนจาก (๑) การคดัเลอืกไมนอยกวารอยละ ๘๐ จาก (๑.๑) สอบคดัเลอืก 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ (๑.๒) คะแนน O-NET ไมเกนิรอยละ ๒๐ (๒) โควตาไมเกนิรอยละ ๒๐   
 ปฏิทิน   
 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถามี)   
 รับสมัคร   วันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
 คัดเลือก   วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐   
 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐   
 มอบตัว   วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐   
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 นักเรียนที่สอบคัดเลือก และคะแนน O-NET   
 รับสมัคร   วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐   
 สอบคัดเลือก  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐   
 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐   
 มอบตัว   วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐   
 โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม (จัดเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กทั่วไป)  
 ใหรบัเดก็พกิารเรยีนรวมตามความพรอมของโรงเรยีน ทัง้ชัน้กอนประถมศกึษา
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หากโรงเรียนไมสามารถจัดการศึกษาได ใหประสานกับ
โรงเรยีนการศกึษาพเิศษ ศนูยการศกึษาพเิศษ หนวยงานทีจ่ดัการศกึษาสำหรบัเดก็พกิาร
หรอืสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพือ่จดัหาทีเ่รยีนใหเหมาะสมตอไป ทัง้นี ้ สถานศกึษาใด
ปฏเิสธไมรบัคนพกิารเขาศกึษา ใหถอืเปนการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตามกฎหมาย 
รวมทั้งใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมให
สาธารณชนทราบ   
 ปฏิทิน   
 รับตามปฏิทินที่รับนักเรียนทั่วไป   
 การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ   
 ใหรบัเดก็พกิารทกุคนทีไ่มสามารถเรยีนรวมกบัเดก็ปกตไิดตามประเภทความพกิาร
และความสามารถของแตละโรงเรียน ทั้งนี้ ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแสวงหา
และเขาถึงเด็กพิการ ที่ตกหลนที่ยังไมไดรับการศึกษาใหไดรับการศึกษาครบทุกคน   
 ปฏิทิน   
 รับสมัคร   วันที่ ๒๐ มีนาคม-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐   
 ประกาศผล  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐   
 รายงานตัว  ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐   
 มอบตัว   ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐   
 การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผูดอยโอกาส (กรณี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๑๙-๕๗ โรงเรียนสมเด็จ 
พระปยมหาราชรมณียเขต และโรงเรียนฟาใสวิทยา)   
 ใหรับผูดอยโอกาสที่อยูในสภาวะยากลำบาก ไมสามารถเขาเรียนในโรงเรียน
ปกตไิด และจำเปนตองไดรบัการชวยเหลอืเปนพเิศษ ไดเขาเรยีนอยางเสมอภาค เปนธรรม 
ทั่วถึง ทั้งระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามสภาพเหตุผล
และความจำเปนรายบคุคล โดยไมใชผลการเรยีนหรอืการทดสอบเปนเกณฑในการตดัสนิ 
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ทั้งนี้ ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แสวงหาและเขาถึงเด็กดอยโอกาสที่ตกหลน 
ที่ยังไมไดรับการศึกษาใหไดรับการศึกษาครบทุกคน  
 ปฏิทิน   
 รับสมัคร   วันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐   
 คัดเลือก   วันที่ ๒-๖ มีนาคม ๒๕๖๐   
 ประกาศผล  วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐   
 รายงานตัว  ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐   
 มอบตัว   ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐   
 การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาดวยวัตถุประสงคพิเศษ   
 ๑) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงคพิเศษ    
  โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั ๙ โรงเรยีน โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็
พระศรนีครนิทร ๑๒ โรงเรยีน โรงเรยีน ภ.ป.ร. ราชวทิยาลยั โรงเรยีนสรินิธรราชวทิยาลยั 
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร โรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย รวม ๒๖ โรงเรียน ใหรับนักเรียนตามวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งโรงเรียน    
  ปฏิทิน    
  รับสมัคร  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑   
    และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
    วันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
  สอบคัดเลือก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑   
    วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐   
  ประกาศผล ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑   
    วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐   
  รายงานตัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑   
    ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐     
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐  
  มอบตัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
    ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
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  โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั ๑๒ โรงเรยีน ใหรบัตามประกาศสำนกังาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และคณะกรรมการพฒันาโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั
ใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐   
 ๒) โรงเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษ 
  ใหรับนักเรียนตามวัตถุประสงคของการจัดหองเรียนพิเศษที่สงเสริม 
ความสามารถ ทางวิชาการและดานอื่น ๆ โดยรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ : หองปกติ 
ไมเกินสัดสวน ๒๐ : ๘๐ (รวมหองเรียนพิเศษทุกประเภทในแตละชั้น) หากโรงเรียน 
ที่เปดอยูแลวและมีความพรอมจะเปดเพิ่มไดถึงสัดสวน ๔๐ : ๖๐   
  ปฏิทิน   
  รับสมัคร ชั้นกอนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 
    วันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
    วันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
  สอบคัดเลือก ชั้นกอนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปที่ ๑   
    วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐  
  ประกาศผล ชั้นกอนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 
    วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐   
  รายงานตัว ชั้นกอนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปที่ ๑   
    ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐     
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
    ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐   
  มอบตัว ชั้นกอนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปที่ ๑   
    ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐     
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔   
    ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
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เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐  
 
 

Ò. À≈—°°“√ 
 เพื่อใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็ม 
ตามศักยภาพ สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข 
เพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 
คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อน  
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คำสั่งหัวหนาคณะรักษา 
ความสงบแหงชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภมูภิาค คำสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิที ่๒๘/๒๕๕๙ เรือ่ง ใหจดัการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๕ ป โดยไมเก็บคาใชจาย และคำสั่งหัวหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ
ที ่๓๘/๒๕๕๙ เรือ่ง แกไขเพิม่เตมิคำสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิที ่๑๐/๒๕๕๙ 
และคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ กฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และประกาศสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรือ่ง กระจายอำนาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน 
ไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษาในสงักดัสำนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐  
 อาศยัอำนาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แหงพระราชบญัญตัิ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 
กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการ สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จงึกำหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการรบันกัเรยีน สงักดัสำนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ไวดังนี้ 

❖ ❖ ❖ 
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 ๒.๑ สงเสริมใหทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปรงใส ตรวจสอบได 
เปนธรรม และเสมอภาค 
 ๒.๒ สนบัสนนุใหเดก็กอนประถมศกึษาไดเขารบัการศกึษาตามความเหมาะสม 
 ๒.๓ ประกันโอกาสเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขารับการศึกษา
ภาคบังคับ ครบทุกคน 
 ๒.๔ สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กพิการและผูดอยโอกาสไดรับการศึกษา 
อยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๕ สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ไดรับการศึกษาที่เหมาะสม
และไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๖ สงเสริมใหเด็กไดรับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตาม
ศักยภาพ 
 ๒.๗ สงเสริมใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสนับสนุนการดำเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน  
เพื่อจัดสรร โอกาสทางการศึกษาไดครบทุกคน ดังนี้  
  ๒.๗.๑ สนับสนุนใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสรางภาคีเครือขายการรับนักเรียน และ
ประสานการรับนักเรียนระหวางหนวยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทกุสงักดั และสนบัสนนุใหสถานศกึษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรอืองคกรอืน่ 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางกวางขวาง ทั้งนี้ ในการกำหนดแผนการรับนักเรียน
ของรฐัใหคำนงึถงึผลกระทบตอสถานศกึษาเอกชนหรอืสถานศกึษาของหนวยงานอืน่ดวย 
  ๒.๗.๒ ส ง เสริม ใหสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา  
และสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาดำเนนิการรบันกัเรยีนภายในจงัหวดัรวมกนั
และดูแลการรับนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงค
ใหเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ ครบทุกคน  
  ๒.๗.๓ สนับสนุนใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจงเด็ก 
เยาวชน และผูปกครองที่นักเรียนจะเขาเรียนในระดับประถมศึกษา และสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแจงเด็ก เยาวชน และผูปกครอง ที่นักเรียนจะเขาเรียน 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนทราบลวงหนาเกี่ยวกับสถานที่เรียน 
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  ๒.๗.๔ ส ง เสริม ใหสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ติดตามและดูแลใหจำนวนนักเรียน 
ตอหองมีความเหมาะสม ไมเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน 
เปนสำคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  ๒.๗.๕ สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธการรับนักเรียนอยางหลากหลาย 
และเชิญชวนเด็ก ผูปกครอง สื่อมวลชน และผูเกี่ยวของ เยี่ยมชมโรงเรียน 
กอนการรับนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธจุดเดนของแตละโรงเรียน 
  ๒.๗.๖ สนบัสนนุใหโรงเรยีนมกีารระดมทรพัยากร แตไมใหรบัเงนิบรจิาค
โดยมีเงื่อนไขผูกพันกับการเขาเรียน  
  ๒.๗.๗ ในกรณีที่มีปญหาตอการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกีย่วกบัการรบันกัเรยีน สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปการศกึษา 
๒๕๖๐ ใหโรงเรียน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา  
  

Û. «‘∏’°“√ 
 คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
คณะกรรมการรบันกัเรยีนของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา กำหนดแนวปฏบิตัิ
การรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา และดำเนินการใหโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ในแตละระดับ ดังนี้ 
 ๓.๑ ชั้นกอนประถมศึกษา  
  ๓.๑.๑ ใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจัดหาที่ เรียนให เด็ก  
กอนประถมศึกษาไดเขาเรียนตามความเหมาะสม 
  ๓.๑.๒ ใหรับเด็กกอนประถมศึกษาอายุ ๔-๕ ป ที่อยูในเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรยีนเขาเรยีนโดยไมมกีารสอบวดัความสามารถทางวชิาการ ถายงัไมเตม็ใหรบัเดก็
นอกเขตพื้นที่บริการได กรณีที่มีผูสมัครเกินจำนวนที่รับได ใหใชวิธีการจับฉลาก 
  ๓.๑.๓ สนับสนุนใหสถานศึกษาเอกชน ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ 
ในศาสนสถาน องคกรปกครองสวนทองถิน่ ชมุชน และศนูยพฒันาเดก็ตาง ๆ รบัเดก็อายุ
ไมต่ำกวา ๓ ป เขาเรียน 
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  ๓.๑.๔ สงเสริมใหเด็กกอนประถมศึกษาไดรับการพัฒนาดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญา เพื่อใหมีความพรอมในการศึกษาตอระดับประถมศึกษา
อยางทั่วถึง   
 ๓.๒ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 
  ๓.๒.๑ ใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจัดหาที่ เรียนให เด็ก 
ที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ครบทุกคน  
ตามความเหมาะสม 
  ๓.๒.๒ ใหรับเด็กที่มีอายุยางเขาปที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นกอน 
ประถมศกึษา ทีอ่ยูในเขตพืน้ทีบ่รกิารของโรงเรยีนเขาเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่๑ ทกุคน 
โดยไมมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถายังไมเต็มใหรับเด็กนอกเขตพื้นที่
บริการได กรณีที่มีผูสมัครเกินจำนวนที่รับได ใหใชวิธีการจับฉลาก และประสานกับ
โรงเรียนใกลเคียง เพื่อจัดหาที่เรียนใหเด็กไดเขาเรียนทุกคน 
 ๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
  ๓.๓.๑ ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำรวจรายชื่อนักเรียนที่อยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
ภายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และจำนวนนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ ๑ ทีโ่รงเรยีนทกุสงักดั
ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจะประกาศรบั ในปการศกึษา ๒๕๖๐ เพือ่นำเสนอตอคณะกรรมการ
รับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการ 
รบันกัเรยีนของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา พจิารณาจดัหาทีเ่รยีนทีเ่หมาะสม
ใหกบันกัเรยีนทกุคนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา โดยคำนงึถงึหลกัการใหนกัเรยีนไดเรยีนใกลบาน 
  ๓.๓.๒ ใหโรงเรียนที่ไดรับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทาง 
การศกึษาของนกัเรยีนเปดโอกาสใหนกัเรยีนและผูปกครองเยีย่มชมโรงเรยีน เพือ่ประกอบ
การตัดสินใจและรับนักเรียนทุกคนที่ไดรับการจัดสรรโอกาส โดยไมมีการคัดเลือก 
  ๓.๓.๓ ใหโรงเรียนกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สัดสวนจำนวน
นักเรียน ในเขตพื้นที่บริการที่จะเปดโอกาสใหมีการจับฉลาก และสัดสวนจำนวน
นกัเรยีนทีจ่ะรบัจากการคดัเลอืก ทัง้นี ้ จะตองเสนอสดัสวนและวธิกีารตอคณะกรรมการ
รับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ 
คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
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  ๓.๓.๔ โรงเรียนทั่วไป ใหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัคร 
เขาเรยีนทกุคน ถายงัไมเตม็ใหรบัเดก็นอกเขตพืน้ทีบ่รกิารได กรณทีีม่ผีูสมคัรเกนิจำนวน
ที่รับได ใหใชวิธีการจับฉลาก  
   ในกรณทีีค่ณะกรรมการรบันกัเรยีนของโรงเรยีน โดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบใหมีการสอบคัดเลือกนักเรียน  
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหเสนอรอยละของการคัดเลือก และกำหนด
เกณฑพจิารณาคดัเลอืกผูสมคัรจาก (๑) คะแนนสอบทีใ่ชขอสอบของโรงเรยีนรอยละ ๘๐ 
(๒) คะแนน O-NET รอยละ ๒๐ โดยคำนวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช
ขอสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเปนรอยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET  
๕ กลุมสาระการเรยีนรู คดิคะแนนเปนรอยละ ๒๐ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
รับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการ 
รับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
  ๓.๓.๕ โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง มีจำนวนผูสมัครเกินกวาจำนวน
นักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับไดจำนวนมาก จะตองเสนอสัดสวนและวิธีการตอ 
คณะกรรมการรบันกัเรยีนของโรงเรยีน โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียน 
ที่มีอัตราการแขงขันสูงใหกำหนดสัดสวนการรับนักเรียน ดังนี้  
   ๑) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  
     ใหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไมนอยกวารอยละ ๔๐  
โดยวิธีการจับฉลาก ในกรณี มีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไมถึงรอยละ ๔๐  
ใหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเขาเรียนทุกคน และนำสัดสวนที่เหลือไปรับนักเรียน
ทั่วไปในขอ ๒) จนครบจำนวนที่ประกาศรับ  
    ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบใหมีการสอบคัดเลือก
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหเสนอรอยละ 
ของการคัดเลือก และกำหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกผูสมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช
ขอสอบของโรงเรยีนรอยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET รอยละ ๒๐ โดยคำนวณคะแนนรวม
จาก (๑) คะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเปนรอยละ ๘๐ 
(๒) คะแนน O-NET ๕ กลุมสาระการเรยีนรู คดิคะแนนเปนรอยละ ๒๐ โดยความเหน็ชอบ 
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ของคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ 
คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทัง้นี ้ จะตองมี
โรงเรียนคูพัฒนา โรงเรียนคูสหกิจ โรงเรียนเครือขาย โรงเรียนดีประจำตำบล  
และโรงเรียนดีประจำอำเภอ รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไมไดอยางเพียงพอภายใน 
เขตพื้นที่การศึกษา  
   ๒) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)  
     ใหรับนักเรียนทั่วไปไมเกินรอยละ ๖๐ โดยกำหนดเกณฑ
พิจารณาคัดเลือกผูสมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียน รอยละ ๘๐ 
(๒) คะแนน O-NET รอยละ ๒๐ โดยคำนวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช
ขอสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเปนรอยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET  
๕ กลุมสาระการเรียนรู คิดคะแนนเปนรอยละ ๒๐  
   ๓) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
    ใหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เชน ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ เปนตน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรวมกับ
นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ ตามแนวทางที่กำหนดไวในขอ ๕  
   ๔) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
    ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นวาโรงเรียนมีความจำเปน 
จะตองรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเขาเรียน ซึ่งอาจมีไดหลายกรณี เชน  
    ๔.๑) นักเรียนที่ไดคะแนนสอบเทากันในลำดับสุดทาย 
    ๔.๒) นักเรียนที่มีขอตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน 
    ๔.๓) นักเรียนที่เปนผูยากไรและดอยโอกาส 
    ๔.๔) นักเรียนที่เปนบุตรผูเสียสละเพื่อชาติหรือผูประสบ
ภัยพิบัติที่ตองไดรับการสงเคราะหดูแลเปนพิเศษ 
    ๔.๕) นักเรียนโควตาตามขอตกลงของโรงเรียนคูสหกิจ 
หรือโรงเรียนคูพัฒนา หรือโรงเรียนเครือขาย 
    ๔.๖) นักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของ
โรงเรียน 
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    ๔.๗) นักเรียนที่อยูในอุปการะของผูทำคุณประโยชนใหกับ
โรงเรียนอยางตอเนื่อง   
     ใหคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดหลักเกณฑและวิธีการ 
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ พรอมประกาศหลักเกณฑกอนการพิจารณาและผล 
หลังการพิจารณาใหสาธารณชนทราบ และเมื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองแลว  
ใหประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไดรับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี ้ การพิจารณา 
เพิม่จำนวนนกัเรยีนตอหอง ใหพจิารณาตามความจำเปน ตามแนวทางทีก่ำหนดไวในขอ ๕  
   ๕) การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง 
ใหรับรอบเดียว ตามแผนการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อยกระดับคุณภาพ 
ผูเรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียนใหใกลเคียงกัน  
  ๓.๓.๖ กรณมีกีารสอบคดัเลอืกนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ ๑ ใหโรงเรยีน
ดำเนินการ ดังนี้ 
   ๑) โรงเรียนตองออกขอสอบใหอยูในกรอบเนื้อหาของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเนื้อหาไมเกินชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ใน ๕ วิชาหลัก คือ 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ โดยใหมีระดับ
ความยากงายพอเหมาะสำหรับเด็กทั่วไปจะสามารถทำได โดยไมจำเปนตองกวดวิชา
เพิ่มเติม รวมทั้งใหประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนรวมใน ๕ วิชาหลัก 
โดยรวมกับคะแนน O-NET  
   ๒) โรงเรียนตองควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือก 
ใหเปนไปดวย ความโปรงใส ถกูตอง และยตุธิรรม ทัง้นี ้ ใหสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำกับและดูแลโรงเรียน 
เพื่อตรวจสอบวาผลการดำเนินงานเปนไปดวยความถูกตองและยุติธรรม  
  ๓.๓.๗ ในการดำเนนิงานตามแนวทางขางตน ใหดำเนนิการตามขัน้ตอน 
ดังนี้ 
   ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแจงชื่อโรงเรียนที่ไดจัดที่เรียนใหกับนักเรียนที่จบ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ใหผูปกครองทราบ 
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   ๒) นกัเรยีนสามารถเลอืกทีจ่ะรายงานตวัเพือ่สมคัรเรยีนทีโ่รงเรยีน
ที่ไดรับการจัดสรรโอกาส หรือสมัครเรียนที่โรงเรียนอื่นโดยวิธีการจับฉลาก หรือ 
คัดเลือกจากวิธีการอื่น ๆ  
   ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจารณาจัดระบบใหนักเรียนสามารถยื่นใบสมัคร
สำหรับทางเลือกทุกทางไดพรอมกันที่โรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู หรือ
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดรับการจัดสรรโอกาส ทั้งนี้ ใหเปนไปตามความพรอม 
และความเหมาะสมในแตละพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแกนักเรียน และใน 
การสมัครเรียน ใหนักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงคจะเขาเรียนเปนการสำรองไวดวย  
เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา  
   ๔)  นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก คะแนน O-NET 
หรือการจบัฉลาก สามารถกลบัไปเรยีนในโรงเรยีนทีไ่ดรบัการประกาศชือ่ในการจดัสรร
โอกาสของนักเรียนตามขอ ๑) หรือเสนอชื่อใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอำนวยความสะดวก ในการจัดหา
โรงเรียนอื่นใหตามความเหมาะสม แตไมผูกพันที่จะตองจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียน 
ที่พึงประสงคเทานั้น 
 ๓.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
  ๓.๔.๑ โรงเรียนที่เปดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
   ๑) การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม 
    ใหรบันกัเรยีนทีจ่บชัน้มธัยมศกึษาปที ่๓ ทีม่ศีกัยภาพเหมาะสม 
ของโรงเรียนเขาเรียน โดยโรงเรียนและคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษากำหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม
จากคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชัน้มธัยมศกึษาปที ่ ๑ ชัน้มธัยมศกึษา 
ปที ่๒ และชัน้มธัยมศกึษาปที ่๓ ภาคเรยีนทีห่นึง่) ไมต่ำกวา ๒.๐๐  
    ในกรณีที่คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวมต่ำกวา ๒.๐๐  
แตสูงกวา ๑.๕๐ โรงเรียนหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศกึษาประถมศกึษาหรอืคณะกรรมการรบันกัเรยีนของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษาอาจกำหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจาก 
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    (๑) จัดสอบประมวลความรู หากผานเกณฑใหถือวาเปน
นักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม  
    (๒) ประเมินความสามารถพิเศษ เชน ดนตรี กีฬา ศิลปะ 
เปนตน โดยกำหนดหลักเกณฑการพิจารณาความสามารถพิเศษใหชัดเจน  
   ๒)  การรับนักเรียนทั่วไป  
    ใหรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเขาเรียนดวย แตตอง 
ไมเกินรอยละ ๒๐ ของแผนการรับนักเรียน  
    ในการกำหนดแผนการรับนักเรียน โรงเรียนตองกำหนด
แผนการรับนักเรียนใหสามารถรับนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจากนักเรียนที่จบ 
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่ ๓ จากโรงเรยีนเดมิตามเกณฑทีก่ำหนดคดิเปนไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
ของแผนการรับนักเรียน และรับนักเรียนทั่วไปอีกไมเกินรอยละ ๒๐ ของแผนการรับ
นักเรียน ในกรณีที่รับนักเรียนตามขอ ๑) และ ขอ ๒) แลว ยังรับนักเรียนไดไมครบ 
ตามแผนการรบันกัเรยีน ใหนำสดัสวนทีเ่หลอืไปรบันกัเรยีนทัว่ไปจนครบจำนวนทีป่ระกาศรบั 
ทั้งนี้ ใหโรงเรียนมีโครงการชวยเหลือนักเรียนใหมีศักยภาพเหมาะสมตามที่กำหนด 
และจัดการแนะแนวการศึกษาตออยางกวางขวาง โดยที่นักเรียนทุกคนจะตองไดรับ
การชวยเหลือ ดูแล แกไขปญหา อยางจริงจัง  
   ๓) กรณรีบันกัเรยีนทัว่ไปจากโรงเรยีนอืน่เขาเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปที่ ๔ ใหกำหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกผูสมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใชขอสอบของ
โรงเรียนรอยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET รอยละ ๒๐ โดยคำนวณคะแนนรวม 
จาก (๑) คะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียน คิดคะแนนเปนรอยละ ๘๐  
(๒) คะแนน O-NET ๕ กลุมสาระการเรียนรู คิดคะแนนเปนรอยละ ๒๐ 
   ๔) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
    ใหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เชน ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ เปนตน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรวมกับ
นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ หรืออื่น ๆ ตามแนวทางที่กำหนดไวในขอ ๕  
   ๕) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
    ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นวาโรงเรียนมีความจำเปน 
จะตองรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเขาเรียน ซึ่งอาจมีไดหลายกรณี เชน  
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    ๕.๑) นักเรียนที่ไดคะแนนสอบเทากันในลำดับสุดทาย 
    ๕.๒) นักเรียนที่มีขอตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน 
    ๕.๓) นักเรียนที่เปนผูยากไรและดอยโอกาส 
    ๕.๔) นักเรียนที่เปนบุตรผูเสียสละเพื่อชาติหรือผูประสบ
ภัยพิบัติที่ตองไดรับการสงเคราะหดูแลเปนพิเศษ 
    ๕.๕) นักเรียนโควตาตามขอตกลงของโรงเรียนคูสหกิจ 
โรงเรียนคูพัฒนา หรือโรงเรียนเครือขาย 
    ๕.๖) นักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของ
โรงเรียน 
    ๕.๗) นักเรียนที่อยูในอุปการะของผูทำคุณประโยชนใหกับ
โรงเรียนอยางตอเนื่อง   
     ใหคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดหลักเกณฑและวิธีการ 
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ พรอมประกาศหลักเกณฑกอนการพิจารณาและผล 
หลังการพิจารณาใหสาธารณชนทราบ และเมื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองแลว  
ใหประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไดรับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้ การพิจารณา
เพิม่จำนวนนกัเรยีนตอหอง ใหพจิารณาตามความจำเปน ตามแนวทางทีก่ำหนดไวในขอ ๕  
   ๖) ใหคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศกึษาประถมศกึษาและคณะกรรมการรบันกัเรยีนของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา จดัหาทีเ่รยีนใหเดก็ทีป่ระสงคจะเขาเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ไดเขาเรียน 
ตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยวางแผนการรับนักเรียนรวมกัน
กับโรงเรียนทุกสังกัด ทั้งนี้ ในการสมัครเรียนใหนักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค 
จะเขาเรยีนเปนการสำรองไวดวย เพือ่เปนขอมลูประกอบการจดัสรรโอกาสทางการศกึษา  
  ๓.๔.๒ โรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   ใหรบันกัเรยีนเขาเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๔ จาก (๑) นกัเรยีนทัว่ไป
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ โดยใหกำหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกผูสมัครจาก (๑.๑) 
คะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ (๑.๒) คะแนน O-NET  
ไมเกินรอยละ ๒๐ โดยคำนวณคะแนนรวมจาก (๑.๑) คะแนนสอบที่ใชขอสอบ 
ของโรงเรยีน คดิคะแนนเปนรอยละ ๘๐ (๑.๒) คะแนน O-NET ๕ กลุมสาระการเรยีนรู 
คิดคะแนนเปนรอยละ ๒๐ (๒) นักเรียนโควตาไมเกินรอยละ ๒๐ 
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   ในกรณทีีค่ณะกรรมการรบันกัเรยีนของโรงเรยีน โดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบใหโรงเรียนรับนักเรียนที่มี 
ความสามารถพเิศษ ใหรบันกัเรยีนความสามารถพเิศษรวมอยูในรอยละของการสอบคดัเลอืก 
ทัง้นี ้ตองไมเกนิรอยละ ๕ หากโรงเรยีนมคีวามจำเปนจะตองรบันกัเรยีนทีม่เีงือ่นไขพเิศษ
ในการรับเขาเรียน ใหดำเนินการเชนเดียวกับ ขอ ๓.๔.๑ ๔) ซึ่งโรงเรียนที่เปดสอน 
เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดสกลนคร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี โรงเรียนนานประชาอุทิศ 
จังหวัดนาน โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 
จังหวัดรอยเอ็ด ทั้งนี้ ในการสมคัรเรยีน ใหนกัเรยีนระบชุือ่โรงเรยีนทีป่ระสงคจะเขาเรยีน
เปนการสำรองไวดวย เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา  
 ๓.๕ โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม (จัดเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กทั่วไป)  
  ใหรับเด็กพิการเรียนรวมตามความพรอมของโรงเรียน ทั้งระดับ 
กอนประถมศกึษา ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา หากโรงเรยีนไมสามารถจดัการศกึษาได 
ใหประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนยการศึกษาพิเศษ หนวยงานที่จัดการศึกษา
สำหรับเด็กพิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อจัดหาที่เรียนใหเหมาะสมตอไป ทั้งนี้ สถานศึกษาใดปฏิเสธ
ไมรับคนพิการเขาศึกษา ใหถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามกฎหมาย  
รวมทั้ง ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมใหสาธารณชนทราบ 
 ๓.๖ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ  
  ๓.๖.๑ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ  
   ใหรับเด็กพิการทุกคนที่ไมสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได 
ตามประเภท ความพกิารและความสามารถของแตละโรงเรยีน ทัง้นี ้ ใหสำนกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แสวงหาและ 
เขาถึงเด็กพิการที่ตกหลนที่ยังไมไดรับการศึกษา ใหไดรับการศึกษาครบทุกคน 
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  ๓.๖.๒ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผูดอยโอกาส 
(กรณีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๑๙-๕๗ โรงเรียน 
พิบูลประชาสรรค โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต และโรงเรียนฟาใสวิทยา) 
   ใหรบัผูดอยโอกาสทีอ่ยูในสภาวะยากลำบาก ไมสามารถเขาเรยีน
ในโรงเรยีนปกตไิด และจำเปนตองไดรบัการชวยเหลอืเปนพเิศษ ไดเขาเรยีนอยางเสมอภาค 
เปนธรรม ทัว่ถงึ ทัง้ระดบักอนประถมศกึษา ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา ตามสภาพ 
เหตุผลและความจำเปนรายบุคคล โดยไมใชผลการเรียนหรือการทดสอบเปนเกณฑ 
ในการตัดสิน ทั้งนี้ ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แสวงหาและเขาถึงเด็กดอยโอกาสที่ตกหลนที่ยังไมได
รับการศึกษาใหไดรับการศึกษาครบทุกคน 
  ๓.๖.๓ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาดวยวัตถุประสงคพิเศษ 
   ๑) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงคพิเศษ 
    ๑.๑) โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ 
จงัหวดันครปฐม โรงเรยีนสรินิธรราชวทิยาลยั จงัหวดันครปฐม โรงเรยีนมธัยมสงัคตีวทิยา 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี 
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
(จำนวน ๙ โรง) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร (จำนวน ๑๒ โรง)  
ซึง่เปนโรงเรยีนทีม่วีตัถปุระสงคพเิศษใหรบันกัเรยีนตามวตัถปุระสงคของการจดัตัง้โรงเรยีน 
โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใชแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ทางวิชาการของโรงเรียน 
    ๑.๒) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (จำนวน ๑๒ โรง)  
ซึง่เปนโรงเรยีนทีม่วีตัถปุระสงคพเิศษ ใหรบันกัเรยีนตามประกาศสำนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเปน
โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ประจำป 
การศึกษา ๒๕๖๐ และ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ประจำปการศึกษา 
๒๕๖๐ โดยรับนักเรียนหองละ ๒๔ คน 
   ๒)  โรงเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษ 
    ๒.๑) หองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยกำกับดูแล 
ของมหาวิทยาลัย 
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     ใหรับนักเรียนตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกำกับดูแล
ของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒” ของกระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ประจำป 
การศึกษา ๒๕๖๐  
    ๒.๒) หองเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดลอม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     ใหโรงเรียนในโครงการ ๒๑๙ โรงเรียน รับนักเรียน
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียน
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
    ๒.๓) หองเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  
     ใหโรงเรียนในโครงการ ๑๔ โรงเรียน รับนักเรียน 
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียน
หองเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education 
Hub) โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education 
Hub) ปการศึกษา ๒๕๖๐  
    ๒.๔)  หองเรียนพิเศษอื่น ๆ 
     ใหรับนักเรียนตามวัตถุประสงคของการจัดหองเรียน
พิเศษ ที่สงเสริมความสามารถทางวิชาการและดานอื่น ๆ โดยกำหนดใหรับนักเรียน
หองเรียนพิเศษ : หองปกติ ไมเกินสัดสวน ๒๐ : ๘๐ (รวมหองเรียนพิเศษทุกประเภท
ในแตละชั้น) หากโรงเรียนที่เปดหองเรียนพิเศษอยูแลว มีความประสงคที่จะเพิ่ม
หองเรียนพิเศษ สามารถเปดรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ : หองปกติ ไดไมเกินสัดสวน 
๔๐ : ๖๐ ในปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจาณา
การขอเปดหองเรียนพิเศษ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ 
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ทั้งนี้ โรงเรียนที่เปดหองเรียน
พิ เศษจะตองจัดบริการการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และจัดบริการการศึกษาหองเรียนปกติ
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อยางมีคุณภาพดวยเชนกัน รวมทั้งจะตองมีโรงเรียนรองรับนักเรียนหองเรียนปกติ 
ในเขตพื้นที่ บริการของโรง เรี ยนที่ จะ เปดหอง เรี ยนพิ เศษไดอย าง เพียงพอ  
หองเรยีนพเิศษอืน่ ๆ ไดแก หองเรยีนทีจ่ดัการเรยีนการสอน โดยใชภาษาองักฤษเปนสือ่ 
หองเรียนที่จัดการเรียนการสอนสงเสริมความสามารถทางดานวิทยาศาสตร
คณติศาสตร หองเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร-กฬีา หองเรยีนพเิศษศลิปภาษา-กฬีา เปนตน 
และใหโรงเรียนในโครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  
ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา และโรงเรยีนในโครงการพฒันาและสงเสรมิผูมคีวามสามารถพเิศษ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท. และ พสวท. สมทบ) รับนักเรียนตามโครงการ 
โดยใหนับจำนวนนักเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษรวมอยูในแผนชั้นเรียนของโรงเรียน  
และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใชแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ทางวิชาการของโรงเรียน ทั้งนี้ การเปดหองเรียนพิเศษตองไดรับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการพิจาณาการขอเปดหองเรียนพิเศษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยกเวนหองเรียนพิเศษ English Program ตองไดรับการอนุมัติจากรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงศึกษาธิการ และหองเรียนพิเศษ Mini English Program ตองไดรับ
การอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
Ù. °“√„™â§–·ππ O-NET   
 ๔.๑ นักเรียนตองนำผลคะแนน O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๙ ไปยื่นให
โรงเรียนที่มีความประสงคจะสมัครเขาเรียน  
 ๔.๒ ในกรณทีีน่กัเรยีนไมมผีลคะแนน O-NET ปการศกึษา ๒๕๕๙ ใหอนโุลมใช
ในปการศึกษาที่นักเรียนมีอยู 
 ๔.๓ ในกรณทีีน่กัเรยีนไมมผีลคะแนน O-NET ปการศกึษา ๒๕๕๙ หรอืปอืน่ ๆ 
ใหถือวาคะแนน O-NET เปนศูนย 
 
ı. ®”π«π°“√√—∫π—°‡√’¬πµàÕÀâÕß  
 ๕.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาสำหรับ 
ผูดอยโอกาส 
  ๕.๑.๑ ใหโรงเรียนรับนักเรียนชั้นกอนประถมศึกษาหองละ ๓๐ คน 
หากมีความจำเปนตองรับเกิน ใหรับไมเกินหองละ ๔๐ คน โดยใหเสนอสำนักงาน 
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑที่คณะกรรมการรับนักเรียนของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำหนด  
  ๕.๑.๒ ใหโรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ หองละ ๔๐ คน 
หากมีความจำเปนตองรับเกิน ใหรับไมเกินหองละ ๕๐ คน โดยใหเสนอสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑที่คณะกรรมการรับนักเรียนของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำหนด  
  ๕.๑.๓ ใหโรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๔ หองละ ๔๐ คน หากมีความจำเปนตองรับเกิน ใหรับไมเกินหองละ ๕๐ คน  
โดยใหเสนอสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหรอืสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
มัธยมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑที่คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษากำหนด  
  ทั้งนี้ ใหคำนึงถึงนโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียนและขนาดหองเรียน
ใหเหมาะสม 
 ๕.๒ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 
  ใหโรงเรยีนรบันกัเรยีนพกิารหองละ ๑๐ คน หากมคีวามจำเปนตองรบัเกนิ 
ใหรับไมเกินหองละ ๑๕ คน 
 ๕.๓ โรงเรียนที่จัดการศึกษาดวยวัตถุประสงคพิเศษ 
  ใหโรงเรียนรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ EP MEP ระดับกอนประถมศึกษา 
หองละไมเกิน ๒๕ คน หองเรียนพิเศษ EP MEP ระดับประถมศึกษา หองละไมเกิน 
๓๐ คน หองเรียนพิเศษ EP และ MEP ระดับมัธยมศึกษา หองละไมเกิน ๓๐ คน  
  ใหโรงเรียนรับนักเรียนหองเรียนพิเศษอื่น ๆ ๓๖ คน หากมีความจำเปน
ตองรับเกินใหรับหองเรียนพิเศษอื่น ๆ ไดไมเกินหองละ ๔๐ คน โดยใหเสนอสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติ 
ตามเกณฑที่คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำหนด  
 ๕.๔ โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูงที่จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
และประถมศึกษา ที่มีความประสงคจะรับนักเรียนตอหองสูงกวาเกณฑปกติ ใหเสนอ
แผนการรบันกัเรยีนระดบักอนประถมศกึษา ไมเกนิหองละ ๔๐ คน หรอืระดบัประถมศกึษา 
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ไมเกินหองละ ๕๐ คน โดยใชวิธีการจับฉลาก เพื่อรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
หรือนักเรียนทั่วไป ตามวิธีการที่กำหนด โดยรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา  
ไมนอยกวา หองละ ๓๐ คน หรือรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ไมนอยกวาหองละ 
๔๐ คน นอกจากนั้น ใหรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ หรืออื่น ๆ โดยใหประกาศ 
รับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียว และแยกประกาศแตละประเภท ใหชัดเจน ทั้งนี้  
ใหเสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑที่คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษากำหนด  
 ๕.๕ โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูงที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ที่มีความประสงคจะรับนักเรียนตอหองสูงกวาเกณฑปกติ ใหเสนอแผนการรับนักเรียน
ไมเกินหองละ ๕๐ คน โดยใชวิธีการสอบคัดเลือก การใชคะแนน O-NET การจับฉลาก 
เพื่อรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป ตามวิธีการ ที่กำหนดสำหรับ
แตละประเภท ไมนอยกวาหองละ ๔๐ คน นอกจากนัน้ ใหรบันกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ 
นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ หรืออื่น ๆ โดยใหประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียว 
และแยกประกาศแตละประเภทใหชัดเจน ทั้งนี้ ใหเสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑที่ 
คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ 
คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำหนด  
 
ˆ. «—π·≈–‡«≈“°“√√—∫π—°‡√’¬π 
 ๖.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้ง
ดวยวตัถปุระสงคพเิศษ โรงเรยีนทีจ่ดัหองเรยีนพเิศษ เขตพืน้ทีบ่รกิารของแตละโรงเรยีน 
และสัดสวนการรับนักเรียนของแตละโรงเรียน ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 ๖.๒ ใหโรงเรียนดำเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่กำหนดตรงกัน 
ทั่วประเทศ ดังนี้ 
  ๖.๒.๑ ระดับกอนประถมศึกษา  
   รับสมัคร  วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ-๓ มีนาคม ๒๕๖๐   
    เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ  
    ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค จะสมคัรเขาเรยีน 
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   จับฉลาก วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐   
    เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน 
   ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก  
    วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
   ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
    วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
   มอบตัว  วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
  ๖.๒.๒  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  
   ประกาศชื่อโรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดสงเด็กเขาเรียนใน 
   วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
   รับสมัคร วันที่ ๖-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐   
    เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ  
    ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงคจะสมคัรเขาเรยีน 
   จับฉลาก วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐   
    เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน 
   ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก  
    วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐  
    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
   ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
    วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
   มอบตัว  วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 
    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
  ๖.๒.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
   ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐  
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   ๑) โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง 
    ๑.๑) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
     ๑.๑.๑) สอบคัดเลือกและใชคะแนน O-NET (ถามี) 
      รับสมัคร วนัที ่๒๗-๓๐ มนีาคม ๒๕๖๐ 
       เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
       ไมเวนวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียน 
       มคีวามประสงคจะสมคัรเขาเรยีน 
      สอบคัดเลือก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐   
       เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรยีน  
       โดยใชแบบทดสอบ 
       ของโรงเรียน 
      ประกาศผลและรายงานตัว  
       วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐   
       เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
       ณ โรงเรียน 
      มอบตัว  วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
       เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
       ณ โรงเรียน 
     ๑.๑.๒) จับฉลาก  
      รับสมัคร  วนัที ่๒๗-๓๐ มนีาคม ๒๕๖๐ 
       เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
       ไมเวนวันหยุดราชการ  
       ณ โรงเรียนที่นักเรียน 
       มีความประสงค 
       จะสมัครเขาเรียน 
      จับฉลาก วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ 
       เวลา ๐๙.๐๐ น.  
       ณ โรงเรียน 
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      ประกาศผลและรายงานตัว  
       วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ 
       เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  
       น. ณ โรงเรียน 
      มอบตัว  วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
       เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
       ณ โรงเรียน 
    ๑.๒) นกัเรยีนทัว่ไป ทีใ่ชคะแนนสอบจากขอสอบของโรงเรยีน 
     และใชคะแนน O-NET  
    รับสมัคร วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐   
      เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ  
      ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    สอบคัดเลือก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐   
      เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน  
      โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัว  
      วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐  
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    ๑.๓) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถามี) 
    รับสมัคร วันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐  
      เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ  
      ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
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    คัดเลือก วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐   
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    ประกาศผลและรายงานตัว  
      วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐   
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    ๑.๔) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ หรืออื่น ๆ (ถามี)  
    รับสมัคร  วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐  
      เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ  
      ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัว  
      วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐   
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐  
       เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
   ๒) โรงเรียนทั่วไป 
    ๒.๑) สอบคัดเลือกและใชคะแนน O-NET (ถามี) 
    รับสมัคร วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐   
      เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ  
      ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    สอบคัดเลือก วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน  
      โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียน 
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    ประกาศผลและรายงานตัว  
      วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    ๒.๒) จับฉลาก  
    รับสมัคร  วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐   
      เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ  
      ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    จับฉลาก วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐   
      เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัว  
      วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
   ๓) นักเรียนที่มีความประสงคจะใหสำนักงานเขตพื้นที่ 
    การศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    มัธยมศึกษา จัดหาที่เรียนให 
    รับสมัคร วันที่ ๕-๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไมเวนวนัหยดุราชการ  
      ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ประกาศผล วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
      ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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    รายงานตัว วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
    ประกาศการจดัหาทีเ่รยีนใหนกัเรยีนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทกุคน 
     อีกครั้งใน วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐   
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
      ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๖.๒.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
   ๑) โรงเรียนที่ เปดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๑.๑) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม 
     การรบัสมคัรและประกาศผลใหเปนไปตามกำหนดการ 
     ของโรงเรียน 
    รายงานตัว  วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
       เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    ๑.๒) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น 
     และโรงเรียนเดิม ที่ใชการสอบคัดเลือกและใช 
     คะแนน O-NET  
    รับสมัคร วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ 
      ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    สอบคัดเลือก  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน  
      โดยใชแบบทดสอบวดัความสามารถ 
      ทางวิชาการของโรงเรียน 
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    ประกาศผลและรายงานตัว  
      วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    ๑.๓) นักเรียนความสามารถพิเศษ (ถามี) 
    รับสมัคร  วันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐  
      เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ 
      ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    คัดเลือก วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    ประกาศผลและรายงานตัว  
      วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    ๑.๔) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ หรืออื่น ๆ (ถามี) 
    รับสมัคร  วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐  
      เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ  
      ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว  
      วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐   
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
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   ๒) โรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๒.๑) นักเรียนที่สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET 
    รับสมัคร  วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐  
      เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ 
      ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    สอบคัดเลือก วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐  
      เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยใช 
      แบบทดสอบวัดความสามารถ 
      ทางวิชาการของโรงเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัว  
      วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐   
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    ๒.๒) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถามี) 
    รับสมัคร  วันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
      เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ 
      ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    คัดเลือก วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐   
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
     ประกาศผลและรายงานตัว  
      วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
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    ๒.๓)  นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ (ถามี) 
    รับสมัคร  วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐   
      เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ  
      ณ โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัว  
      วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
       เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
  ๖.๒.๕  โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
   ๑) โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 
    รับสมัคร  วันที่ ๒๐ มีนาคม-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐   
      เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไมเวนวนัหยดุราชการ 
      ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    ประกาศผล วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐    
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
    รายงานตัว  ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
      (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
    มอบตัว  ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
      (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
   ๒) โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผูดอยโอกาส 
    รับสมัคร  วันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไมเวนวนัหยดุราชการ 
      ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
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    คัดเลือก วันที่ ๒-๖ มีนาคม ๒๕๖๐   
      เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
    ประกาศผล วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
    รายงานตัว ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
      (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
    มอบตัว  ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
      (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
   ๓) โรงเรียนที่จัดการศึกษาดวยวัตถุประสงคพิเศษ 
    ๓.๑) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงคพิเศษ 
    รับสมัคร วันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ ณ โรงเรียน 
      ที่นักเรียนมีความประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
    สอบคัดเลือก  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ และ 
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
      วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐  
      เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน 
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
      วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    ประกาศผล  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ และ 
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
       วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
       เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
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       ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
       วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
       เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    รายงานตัว  ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
      (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    มอบตัว  ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
      (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    ๓.๒) โรงเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษ (หองเรียนพิเศษ 
     วทิยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอม 
     ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ตามโครงการเสรมิสราง 
     ศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 
     และสิ่งแวดลอม และหองเรียนพิเศษอื่น ๆ) 
    รับสมัคร ระดับกอนประถมศึกษา และ 
      ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  
      วันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
       เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ ณ โรงเรียน 
      ที่นักเรียนมีความประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ 
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
      วันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  
       เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
      ไมเวนวันหยุดราชการ ณ โรงเรียน 
      ที่นักเรียนมีความประสงค 
      จะสมัครเขาเรียน 
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    สอบคัดเลือก  ระดับกอนประถมศึกษา และ 
      ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  
      วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน 
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
      วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
       เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
       ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
       วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
       เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    ประกาศผล  ระดับกอนประถมศึกษา และ 
      ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  
       วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  
       เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
      วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐  
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
      วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
    รายงานตัว  ระดับกอนประถมศึกษา และ 
      ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  
      ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐  
      (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ 
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
      ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
      (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
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    มอบตัว  ระดับกอนประถมศึกษา และ 
      ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  
      ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐   
      (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ 
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
      ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐  
      (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีน 
 ๖.๓ ชวงเวลาการรบันกัเรยีน ใหนบัวนัเริม่ตน คอื วนัแรกของการรบัสมคัรนกัเรยีน 
และวันสิ้นสุด คือ วันมอบตัวนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐  
 

˜. ∫∑∫“∑¢Õß§≥–°√√¡°“√»÷°…“∏‘°“√®—ßÀ«—¥ 
 ๗.๑ แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จำนวนสิบหาคน ประกอบดวย (๑) กรรมการในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด จำนวนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ (๒) ผูอำนวยการสำนักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา จำนวนหนึง่คน เปนรองประธานกรรมการ (๓) กรรมการในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดหรือที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย จำนวนสามคน 
เปนกรรมการ (๔) ผูแทนเอกชน ทองถิ่น หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จำนวนสี่คน  
เปนกรรมการ (๕) ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา จำนวนหาคน เปนกรรมการ  
(๖) รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนหนึ่งคน เปนกรรมการ 
และเลขานุการ (๗) ผูรับผิดชอบเรื่องการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
จำนวนหนึ่งคนเปนผูชวยเลขานุการ โดยวิธีการไดมาของกรรมการในขอ (๔) และ (๕)   
ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม และกำหนดแนวทาง 
การดำเนินงานและการรายงานผลการรับนักเรียนใหคณะกรรมการรับนักเรียน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดำเนินการ  
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 ๗.๒  ดูแลการรับนักเรียนภายในจังหวัดใหเปนไปดวยความเรียบรอย  รวมทั้ง
กำหนดแนวทางรณรงคใหเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนการศึกษา
ภาคบังคับครบทุกคน 
 ๗.๓ แกปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ภายในจังหวัด 
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 ๘.๑  ใหความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติ เกี่ ยวกับการรับนัก เรียน  
สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปการศกึษา ๒๕๖๐ ของสำนกังาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 ๘.๒ ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและรวมกับเขตพื้นที่ 
การศึกษาอื่นภายในจังหวัดใหเปนไปดวยความเรียบรอย รวมทั้งกำหนดแนวทาง
รณรงคใหเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
ครบทกุคน และจดัหาทีเ่รยีนใหเดก็ทีจ่ะประสงคเขาเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปที ่๔ ไดเขาเรยีน
ตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 
 ๘.๓ กำหนดมาตรการปองกัน ปองปราม ที่จะไมใหเกิดเด็กฝากและการ 
รับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเขาเรียน รวมทั้งการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไข
พิเศษที่ตองมีเหตุผลอธิบายตอสาธารณชนได  
  ๘.๔  ใหความเหน็ชอบวธิกีารคดัเลอืกนกัเรยีนในเขตพืน้ทีบ่รกิารของโรงเรยีนทีม่ี
อตัราการแขงขนัสงู 
 ๘.๕ ใหความเห็นชอบการเปดหองเรียนพิเศษในโรงเรียนที่มีความพรอม 
ในการจดัการศกึษาอยางมคีณุภาพ โดยจะตองมโีรงเรยีนรองรบันกัเรยีนในเขตพืน้ทีบ่รกิาร 
ของโรงเรียนที่จะเปดหองเรียนพิเศษไดอยางเพียงพอ รวมทั้งตองเปดโอกาส 
ใหเด็กดอยโอกาสไดทุนเรียนโดยไมเก็บคาใชจายรอยละ ๓ ของจำนวนนักเรียน 
ที่เปดหองเรียนพิเศษในแตละชั้น 
 ๘.๖ ใหความเห็นชอบการเพิ่มจำนวนนักเรียนตอหองของโรงเรียนทั่วไป  
และควบคมุใหโรงเรยีนที่มีอัตราการแขงขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว 
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 ๘.๗ รายงานผลการดำเนินงานใหคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด และ
สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานทราบ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสิ้นสุด
การรับนักเรียน 
 ๘.๘ แกปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ภายในเขตพื้นที่ 
การศึกษา 
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 ๙.๑ ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปการศกึษา ๒๕๖๐ ของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไขเพิม่เตมิทกุฉบบั พระราชบญัญตักิารศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙  
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการ
ของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค คำสัง่หวัหนารกัษาความสงบแหงชาต ิที ่๒๘/๒๕๕๙ 
เรื่อง ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ป โดยไมเก็บคาใชจาย และคำสั่งหัวหนา 
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหนา 
คณะรักษาความสงบแหงชาต ิ ที ่ ๑๐/๒๕๕๙ และคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ 
แหงชาต ิ ที ่ ๑๑/๒๕๕๙ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจ  
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอำนาจ การบริหารและการจัดการศึกษา 
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษาในสงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให 
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูลงนามในประกาศตามที่ไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
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 ๙.๒  ประกาศรายละเอียดการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาและจัดสรร
โอกาสเขาศึกษาตอระหวางสถานศึกษาที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ และแจงเปน
หนังสือใหผูปกครองเด็กทราบ 
 ๙.๓  ประกาศการจัดหาที่เรียนใหนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน  
โดยกำหนดมาตรการดูแลนักเรียนและผูปกครองที่สอบคัดเลือกและหรือจับฉลากไมได
วาจะมีโรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษารองรับนักเรียนไดครบทุกคน  
 ๙.๔  จัดทำขอมูลสารสนเทศเด็กในเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๙.๕  ประสานโรงเรียนเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ เพื่อสำรวจจำนวนนักเรียนที่จะรองรับไดและวางแผนรับเด็กเขาเรียน  
 ๙.๖  ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งดวย
วัตถุประสงคพิเศษ โรงเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแตละโรงเรียน 
และสัดสวนการรับนักเรียนของแตละโรงเรียนใหผูปกครองนักเรียนและสาธารณชน
ทราบลวงหนา 
 ๙.๗  สงเสริมและประกันโอกาสใหเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ  
ทัง้เดก็ปกต ิ เดก็พกิาร ผูดอยโอกาส และผูมคีวามสามารถพเิศษ รวมทัง้ผูใหญทีย่งัไมจบ
การศึกษาภาคบังคับ ไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึง 
 ๙.๘  ควบคุม ดูแลใหโรงเรียนรับนักเรียนตอหองไมเกินตามที่กำหนด และให
โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว  
 ๙.๙  ควบคุม ดูแล และประสานไมใหโรงเรียน องคกรอื่นใด เชน สมาคม 
ผูปกครองและคร ูสมาคมศษิยเกาของสถานศกึษา มลูนธิ ิหรอืคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน รบัเงนิบรจิาคจากผูปกครองนกัเรยีน ในชวงการรบันกัเรยีนไมวารปูแบบใด ๆ 
 ๙.๑๐ ประสานกับสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยจังหวัดและศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 
ใหจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไมสามารถ เขาเรียนในโรงเรียนปกติได 
 

Ò. ∫∑∫“∑¢Õß‚√ß‡√’¬π 
 ๑๐.๑ แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน จากผูที่ไมไดรับ 
ผลประโยชนจากการรับนักเรียนครั้งนี้ และเปนที่ยอมรับของสาธารณชนในเรื่อง 
หลกัธรรมาภบิาลรวมเปนกรรมการ โดยขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน  
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 ๑๐.๒  ประกาศการรับสมัครนักเรียนใหสอดคลองกับเจตนารมณของ
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๙ พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  
พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และทีแ่กไขเพิม่เตมิทกุฉบบั คำสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการ 
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ป โดยไมเก็บคาใชจาย  
และคำสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ ที ่ ๓๘/๒๕๕๙ เรือ่ง แกไขเพิม่เตมิคำสัง่
หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิที ่๑๐/๒๕๕๙ และคำสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบ 
แหงชาต ิ ที ่ ๑๑/๒๕๕๙ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจ 
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบัติของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  
 ๑๐.๓  ประสานโรงเรียนเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อดำเนินการรับเด็กเขาเรียนอยางเหมาะสม  
 ๑๐.๔  สงเสริมสนับสนุนครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษา
ทางเลือก  
 ๑๐.๕  ประสานกับสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยจังหวัดและศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 
ใหจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไมสามารถเขาเรียนในโรงเรียนปกติได 
 ๑๐.๖  ประกาศผลนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนที่สอบคัดเลือกและ
คะแนน O-NET นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถามี)  
 ๑๐.๗ สนับสนุนใหนักเรียนและผูปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
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 ๑๐.๘ ใหโรงเรียนมีบทบาทหนาที่ที่จะตองสงเสริมใหเด็กที่อยูในเกณฑ 
การศกึษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ 
รวมทัง้ ผูใหญทีย่งัไมจบการศกึษาภาคบงัคบัไดเขาเรยีนการศกึษาภาคบงัคบัอยางทัว่ถงึ 
 ในกรณีที่มีปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ใหเสนอ 
คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ 
คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจารณา และ
มีอำนาจในการตัดสินปญหาดังกลาว ยกเวนกรณีที่กำหนดใหเปนอำนาจของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาการใหเปนไป 
ตามประกาศนี้ หากมีปญหาที่ไมเปนไปตามประกาศ ใหเลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาสั่งการ  
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 (นายการุณ สกุลประดิษฐ) 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ปการศึกษา 

๒๕๕๙  
ปการศึกษา ๒๕๖๐  เหตุผล 

ไมมี เพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ในหลักการและบทบาทหนาที่ 

- คำสั่งหัวหนาคณะรักษา 

ความสงบแหงชาต ิที ่๑๐/๒๕๕๙ 

เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาของกระทรวง

ศึกษาธิการในภูมิภาค 

- คำสั่งหัวหนาคณะรักษา 

ความสงบแหงชาต ิที ่๑๑/๒๕๕๙ 

เรื่อง การบริหารราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

- คำสั่งหัวหนาคณะรักษา 

ความสงบแหงชาต ิที ่๒๘/๒๕๕๙ 

เรือ่ง ใหจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

๑๕ ป โดยไมเก็บคาใชจาย 

- คำสั่งหัวหนาคณะรักษา 

ความสงบแหงชาต ิที ่๓๘/๒๕๕๙ 

เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหนา

คณะรักษาความสงบแหงชาติ 

ที ่๑๐/๒๕๕๙ และคำสัง่หวัหนา

คณะรักษาความสงบแหงชาติ 

ที่ ๑๑/๒๕๕๙ 

ขอ ๔ ใหยุบ เลิกคณะกรรมการ

เขตพื้นที่การศึกษา 

ตามกฎหมายวาดวยการศึกษา 

แหงชาติและกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการและ 

ใหโอนอำนาจหนาที่ของ 

คณะกรรมการเขตพื้นที่ 

การศึกษาของแตละเขตพื้นที่

การศึกษาตามกฎหมาย 

วาดวยการศึกษาแหงชาติ 

และกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ ไปเปนอำนาจ

หนาที่ของ กศจ. ของจังหวัด 

นั้น ๆ ตามคำสั่งนี้ 

เปรียบเทียบสวนที่มีการปรับ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปการศึกษา ๒๕๕๙ กับ ปการศึกษา ๒๕๖๐  



ปการศึกษา 

๒๕๕๙  
ปการศึกษา ๒๕๖๐  เหตุผล 

คณะกรรมการ 

เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาและ 

คณะกรรมการ 

เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา 

๑. อำนาจหนาทีข่อง 

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ตามกฎหมายวาดวยการศึกษา

แหงชาติและกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ปรับให 

ไปเปนอำนาจหนาที่ของ 

คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั 

๒. ในกรณีเสนอใหขอความ 

เห็นชอบจากคณะกรรมการ 

เขตพื้นที่การศึกษาของแตละ 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา นอกเหนอืจาก

กฎหมายวาดวยการศึกษา 

แหงชาติและกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการใหปรับเปน

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ

รับนักเรียนของสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

และคณะกรรมการรับนักเรียน

ของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มธัยมศกึษาทีไ่ดรบัความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัด 

๑. เดินไปตามกฎหมาย 

๒. ลาออก รวดเร็ว คลองตัว 
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เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 

ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๐  
 
 
 โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยัจดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสที่พระองคทรงครอง 
สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป และมุงเนนใหมีลักษณะเชนเดียวกับโรงเรียน ภ.ป.ร.  
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ และจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรู 
ทางวชิาการเปนอยางด ี มคีวามประพฤตเิปนทีพ่งึประสงคของสงัคม และสามารถดำรงตน
อยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจำและไป-กลับ โดยมี
โรงเรียนจำนวน ๙ โรงเรียน คือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ดังนั้น เพื่อใหการรับนักเรียน ปการศึกษา 
๒๕๖๐ เปนไปดวยความเรียบรอย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  
ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยมีพื้นที่บริการแตละโรงเรียน ดังนี้ 
  ๑.๑ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม (พระตำหนกัสวนกหุลาบมธัยม) 
รับนักเรียนในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ  

❖ ❖ ❖ 
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  ๑.๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี รับนักเรียน 
ในจังหวัด สุราษฎรธานี สงขลา ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง และกระบี่ 
  ๑.๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ รับนักเรียนในจังหวัดกระบี่ 
ภูเก็ต ตรัง พังงา ระนอง ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล นครศรีธรรมราช และพัทลุง 
  ๑.๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รับนักเรียนในจังหวัด
สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงหบุรี 
และอางทอง 
  ๑.๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี รับนักเรียนในจังหวัด
อุทัยธานี นครสวรรค กำแพงเพชร ตาก ลำปาง ลำพูน เชียงใหม และแมฮองสอน  
  ๑.๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ รับนักเรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ พิษณุโลก เลย พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ แพร นาน พะเยา และเชียงราย 
  ๑.๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ รับนักเรียนในจังหวัด
กาฬสินธุ อุบลราชธานี นครพนม มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร รอยเอ็ด 
อำนาจเจริญ สกลนคร และอุดรธานี 
  ๑.๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รับนักเรียนในจังหวัด
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย ศรีสะเกษ สุรินทร ขอนแกน หนองบัวลำภู เลย 
หนองคาย และบึงกาฬ 
  ๑.๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา รับนักเรียนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว 
 ๒. จำนวนนักเรียนที่จะรับ 
  ๒.๑ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม (พระตำหนกัสวนกหุลาบมธัยม)  
   หองปกติ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓๖๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๓๒๔ คน 
   หองพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๖๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๓๐ คน 
   หองพิเศษ Mini English Program  
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๖๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๓๐ คน 
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  ๒.๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี 
   หองปกติ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๑๔๔ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๑๐๘ คน 
   หองพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๙๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๖๐ คน 
  ๒.๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 
   หองปกติ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๑๘๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๑๐๘ คน 
   หองพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๓๐ คน 
  ๒.๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
   หองปกติ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓๒๔ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๑๘๐ คน 
   หองพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๖๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๖๐ คน 
   หองพิเศษ Mini English Program 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓๐ คน 
  ๒.๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 
   หองปกติ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๗๒ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๗๒ คน 
   หองพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๓๐ คน 
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   หองพิเศษ Mini English Program 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓๐ คน 
   หองพิเศษสงเสริมอาชีพ (ปวช.) 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๓๐ คน 
  ๒.๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ 
   หองปกติ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๑๔๔ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๑๔๔ คน 
   หองพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๓๐ คน 
  ๒.๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ 
   หองปกติ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๑๐๘  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๑๐๘  คน 
   หองพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓๐  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๓๐ คน 
  ๒.๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 
   หองปกติ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๑๐๘ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๗๒ คน 
   หองพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๓๐ คน 
  ๒.๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 
   หองปกติ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๑๔๔ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๑๐๘ คน 
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   หองพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๓๐ คน 
 การรับนักเรียนของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ๘ โรง ยกเวนโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีการกำหนด
สัดสวน ดังนี้ 
 ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
  หองเรียนปกติ 
  ๑.๑) รับนักเรียนโควตาทุกจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ  รอยละ ๒๐ 
  ๑.๒) รับนักเรียนโควตาทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ของจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู   รอยละ ๒๕ 
  ๑.๓) รับนักเรียนในพื้นที่บานใกลโรงเรียน   รอยละ ๑๐ 
  ๑.๔) รับนักเรียนสอบคัดเลือก   รอยละ ๔๕ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบใหโรงเรียนรับนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ ใหรับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยูในการสอบคัดเลือก 
ทั้งนี้ ตองไมเกินรอยละ ๕ และในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นวา
โรงเรยีนมคีวามจำเปนจะตองรบันกัเรยีนทีม่เีงือ่นไขพเิศษในการรบัเขาเรยีน ใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักเกณฑและวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
พรอมประกาศหลกัเกณฑกอนการพจิารณาและผลหลงัการพจิารณาใหสาธารณชนทราบ 
และเมื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองแลว ใหประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไดรับ  
การพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้ การพิจารณาเพิ่มจำนวนนักเรียนตอหอง 
ใหพิจารณาตามความจำเปน ตามแนวทางที่กำหนดไวในเรื่องจำนวนนักเรียนตอหอง 
  หองเรยีนพเิศษสงเสรมิความเปนเลศิดานวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 
  รับนักเรียนสอบคัดเลือก  
 ๒) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
  หองปกติ 
  รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียน
เขาเรียนโดยกำหนดเกณฑการคัดเลือกที่เปนธรรม เชน พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย 
ผลคะแนน O-NET คุณความดี เปนตน รวมทั้งใหมีโครงการชวยเหลือนักเรียนใหมี
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ศักยภาพเหมาะสมตามที่กำหนด และเปดโอกาสใหรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่น
เขาเรียนดวย นอกจากนี้ใหโรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาตออยางกวางขวาง โดยที่
นักเรียนทุกคนจะตองไดรับการชวยเหลือ ดูแล แกไขปญหาอยางจริงจัง 
  หองเรยีนพเิศษสงเสรมิความเปนเลศิดานวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 
  รับนักเรียนสอบคัดเลือก  
  การรบันกัเรยีนของโรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม (พระตำหนกั
สวนกุหลาบมัธยม) มีการกำหนดสัดสวน ดังนี้ 
  ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
   ๑.๑) ประเภทบตุรขาราชบรพิาร รบันกัเรยีนจากโรงเรยีนพระตำหนกั
สวนกหุลาบบตุรขาราชบรพิาร บตุรขาราชการครแูละลกูจางโรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั 
นครปฐม บุตรทหารที่กำลังปฏิบัติราชการเปนประจำที่ชายแดน และบุตรตำรวจ
ตระเวนชายแดน (ต.ช.ด.) ที่กำลังปฏิบัติราชการเปนประจำที่ชายแดน  รอยละ ๓๐ 
   ๑.๒) ประเภทนักเรียนในพื้นที่ใกลโรงเรียน รอยละ ๑๐ 
   ๑.๓) ประเภทสอบคัดเลือก รอยละ ๔๕ 
   ๑.๔) ประเภทโควตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
    ของจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ รอยละ ๑๕  
   ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบใหโรงเรียน
รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ใหรับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยูใน 
การสอบคัดเลือก ทั้งนี้ ตองไมเกินรอยละ ๕ และในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเห็นวาโรงเรียนมีความจำเปนจะตองรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษใน 
การรบัเขาเรยีน ใหคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน กำหนดหลกัเกณฑและวธิกีาร 
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ พรอมประกาศหลักเกณฑกอนการพิจารณาและผล 
หลังการพิจารณาใหสาธารณชนทราบ และเมื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองแลว  
ใหประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไดรับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้ การพิจารณา
เพิ่มจำนวนนักเรียนตอหองใหพิจารณาตามความจำเปน ตามแนวทางที่กำหนดไว 
ในเรื่องจำนวนนักเรียนตอหอง 
  ๒) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
   รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมของ
โรงเรียนเขาเรียนโดยกำหนดเกณฑการคัดเลือกที่เปนธรรม เชน พิจารณาจากผล 
การเรียนเฉลี่ย ผลคะแนน O-NET คุณความดี เปนตน รวมทั้งใหมีโครงการชวยเหลือ



59°“√√—∫π—°‡√’¬π  —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 

ªï°“√»÷°…“ Úıˆ 

นักเรียนใหมีศักยภาพเหมาะสมตามที่กำหนด และเปดโอกาสใหรับนักเรียนทั่วไปจาก
โรงเรยีนอืน่เขาเรยีนดวย นอกจากนีใ้หโรงเรยีนจดัการแนะแนวการศกึษาตออยางกวางขวาง 
โดยที่นักเรียนทุกคนจะตองไดรับการชวยเหลือ ดูแล แกไขปญหา อยางจริงจัง 
 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน  
  ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
   ๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเทา 
   ๓.๑.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และ 
ชัน้ประถมศกึษาปที ่ ๕ ไมตำ่กวา ๒.๕๐ และมผีลการเรยีนเฉลีย่ในกลุมสาระการเรยีนรู
วิทยาศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในแตละกลุมสาระการเรียนรู  
ไมต่ำกวา ๒.๕๐  
   ๓.๑.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๑.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
   ๓.๑.๕ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
   ๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  
ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเทา 
   ๓.๑.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๒ ไมต่ำกวา ๒.๕๐ (เฉพาะนักเรียนใหมที่จะมีการสอบคัดเลือก) 
   ๓.๒.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๒.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
   ๓.๒.๕ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
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 ๔. กำหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รบัสมคัร วนัที ่๒๐-๒๔ กมุภาพนัธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
(ไมเวนวันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๔.๓ ประกาศผล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ และ 
ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ ๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๔ รายงานตัว ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ (ตามที่โรงเรียน
กำหนด) เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
  ๔.๕ มอบตัว ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 (นายการุณ สกุลประดิษฐ) 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 

ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
ตอการศึกษาของชาติ และทรงสงเสริมสนับสนุนเยาวชนในทุกพื้นที่ที่พระองคเสด็จ 
ใหไดรับการศึกษา โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูทางวิชาการ
เปนอยางดี มีคุณธรรม จริธรรม มีความประพฤติที่พึงประสงค และสามารถดำรงตน
อยูในสังคมไทยไดอยางมีคุณภาพ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจำและไป-กลับ 
โดยมโีรงเรยีน จำนวน ๑๒ โรงเรยีน คอื โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร 
สมุทรสาคร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ยะลา โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร นครศรีธรรมราช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 
กาญจนบุรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ลพบุรี โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กำแพงเพชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรนีครนิทร พะเยา โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร หนองบวัลำภู 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร รอยเอ็ด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร 
ระยอง ดังนั้น เพื่อใหการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนไปดวยความเรียบรอย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร ดังนี้ 
 

❖ ❖ ❖ 
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 ๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรมีพื้นที่บริการของแตละ
โรงเรียน ดังนี้ 
  ๑.๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร  
รับนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ  
  ๑.๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ยะลา รับนักเรียน
ในจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี และสตูล  
  ๑.๓ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร นครศรีธรรมราช 
รับนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง และสุราษฎรธานี 
  ๑.๔ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต รับนักเรียน 
ในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา และระนอง 
  ๑.๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี  
รับนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และ
สุพรรณบุรี 
  ๑.๖ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ลพบรุ ี รบันกัเรยีน 
ในจังหวัดลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงหบุรี อางทอง และอุทัยธานี  
  ๑.๗ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กำแพงเพชร  
รับนักเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก นครสวรรค พิจิตร เพชรบูรณ 
สุโขทัย และอุตรดิตถ  
  ๑.๘ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร พะเยา รบันกัเรยีน 
ในจังหวัดพะเยา เชียงใหม เชียงราย นาน แพร แมฮองสอน ลำปาง และลำพูน 
  ๑.๙ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร หนองบัวลำภู  
รับนักเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแกน เลย สกลนคร หนองคาย และ
บึงกาฬ  
  ๑.๑๐ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร รอยเอด็ รบันกัเรยีน 
ในจังหวัดรอยเอ็ด อุบลราชธานี กาฬสินธุ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร 
และอำนาจเจริญ 
  ๑.๑๑ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ศรสีะเกษ รบันกัเรยีน 
ในจังหวัดศรีสะเกษ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร 
  ๑.๑๒ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ระยอง รบันกัเรยีน 
ในจังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแกว 
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 ๒. จำนวนนักเรียนที่จะรับ 
  ๒.๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๒๕๒ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๑๐๘ คน 
  ๒.๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ยะลา 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๑๔๔ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๗๒ คน 
  ๒.๓ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร นครศรีธรรมราช 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๒๘๘ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๑๐๘  คน 
  ๒.๔ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๔๒๖ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๓๙๐ คน 
  ๒.๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๒๕๒ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๑๔๔ คน 
  ๒.๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ลพบุรี 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๑๔๔ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๑๐๘ คน 
  ๒.๗ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กำแพงเพชร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๒๑๖ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๗๒ คน 
  ๒.๘ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน  ๑๗๓ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน  ๗๒ คน 
  ๒.๙ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร หนองบัวลำภู 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๑๐๘ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๗๒ คน 
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  ๒.๑๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร รอยเอ็ด 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน  ๑๔๔ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน  ๑๐๘ คน 
  ๒.๑๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน  ๑๓๘ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน  ๗๒ คน 
  ๒.๑๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ระยอง 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน  ๑๘๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน  ๑๐๘ คน 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต พะเยา และศรีสะเกษ 
รับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ หองเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program : EP) โรงเรียนละ 
๑ หองเรียน จำนวน ๓๐ คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 
กาญจนบุรี และรอยเอ็ด รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ หองเรียนพิเศษหลักสูตร GP 
โรงเรยีนละ ๑ หองเรยีน จำนวน ๓๖ คน โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร 
พะเยา รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ตามโครงการ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ หองเรียน จำนวน ๓๕ คน และ
โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ภเูกต็ รบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ ๑ 
หองเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ตามโครงการของสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
๒ หองเรียน จำนวน ๗๒ คน   
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี และรอยเอ็ด  
รับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ หองเรียนพิเศษหลักสูตร GP โรงเรียนละ ๑ 
หองเรียน จำนวน ๓๖ คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี 
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ หองเรียนพิเศษ MLP ๑ หองเรียน จำนวน ๓๖ คน 
และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๔ หองเรียนพิเศษ MLP ๑ หองเรียน จำนวน ๓๐ คน 
 การรบันกัเรยีนของโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทรมกีารกำหนด
สัดสวน ดังนี้ 
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 ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
  ๑.๑) รับนักเรียนโควตาในทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในทุกจังหวัดที่อยูในพื้นที่บริการของโรงเรียน รอยละ ๒๐ (ไมรวมจังหวัดที่ตั้งของ
โรงเรียน) 
  ๑.๒) รับนักเรียนโควตาในทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในจังหวัด ที่โรงเรียนตั้งอยู รอยละ ๒๐ 
  ๑.๓) รับนักเรียนบานใกลโรงเรียน รอยละ ๒๐ 
  ๑.๔) รับนักเรียนจากบุตรหลานทหารผานศึก ตำรวจตระเวนชายแดน 
และบุตรเจาหนาที่โครงการแพทยอาสาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
รอยละ ๕ 
  ๑.๔) รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก รอยละ ๓๕ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบใหโรงเรียนรับนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ ใหรับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยูในการสอบคัดเลือก 
ทั้งนี้ ตองไมเกินรอยละ ๕ และในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นวา
โรงเรียนมีความจำเปนจะตองรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษในการรับเขาเรียน ให 
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานกำหนดหลกัเกณฑและวธิกีารรบันกัเรยีนทีม่เีงือ่นไข
พิเศษ พรอมประกาศหลักเกณฑกอนการพิจารณาและผลหลังการพิจารณาให
สาธารณชนทราบ และเมื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองแลว ใหประกาศรายชื่อ
นักเรียนที่ไดรับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้ การพิจารณาเพิ่มจำนวนนักเรียน
ตอหอง ใหพิจารณาตามความจำเปน ตามแนวทางที่กำหนดไวในเรื่องจำนวนนักเรียน
ตอหอง 
 ๒) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
  รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียน
เดิมเขาเรียน โดยกำหนดเกณฑการคัดเลือกที่เปนธรรม เชน พิจารณาจากผลการเรียน
เฉลี่ย ผลคะแนน O-NET คุณความดี เปนตน รวมทั้งใหมีโครงการชวยเหลือนักเรียนให
มีศักยภาพเหมาะสมตามที่กำหนด และเปดโอกาสใหรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่น
เขาเรียนดวย นอกจากนี้ใหโรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาตออยางกวางขวาง โดยที่
นักเรียนทุกคนจะตองไดรับการชวยเหลือ ดูแล แกไขปญหา 
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 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
  ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
   ๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเทา 
   ๓.๑.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๕ ไมต่ำกวา ๒.๕๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุมสาระการเรียน
รูวิทยาศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมต่ำกวา ๒.๕๐  
   ๓.๑.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๑.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
   ๓.๑.๕ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
   นักเรียนโควตาจังหวัดและโควตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดที่ตั้ง จะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ มีผลการเรียนเปนอันดับที่ 
๑-๑๐ ของโรงเรียน 
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
   ๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  
ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเทา 
   ๓.๒.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ไมต่ำกวา ๒.๐๐  
   ๓.๒.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๒.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
   ๓.๒.๕ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 



69°“√√—∫π—°‡√’¬π  —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 

ªï°“√»÷°…“ Úıˆ 

 ๔. กำหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รบัสมคัร วนัที ่๒๐-๒๔ กมุภาพนัธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
(ไมเวนวันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และ
ชั้นมัธยม ศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
  ๔.๓ สอบสมรรถนะ หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-กีฬา ชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ ๔ โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ยะลา วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.  
  ๔.๔ ประกาศผล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ และ 
ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ ๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๕ รายงานตัว ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ (ตามที่โรงเรียน
กำหนด) เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
  ๔.๖ มอบตัว ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 (นายการุณ สกุลประดิษฐ) 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 

ของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 
 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และมุงเนนการจัดการเรียนการสอนดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ รับนักเรียนสหศึกษา
ประเภทประจำและไป-กลับ ดังนั้น เพื่อใหการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนไป
ดวยความเรียบรอย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดแนวทาง
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ของโรงเรียนมกุฎเมือง 
ราชวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
  โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย มีพื้นที่บริการประเภทโควตา ๔ จังหวัด 
คือ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด และประเภท 
คัดเลือกทั่วประเทศ 
 ๒. จำนวนนักเรียนที่จะรับ 
  ๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๒๑๐ คน หลักสูตรปกติ ๑๘๐ คน 
และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 
(English Program : EP) ๓๐ คน โดยจะรับนักเรียน ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ ประเภทโควตา 
    ๑) รบันกัเรยีนซึง่มภีมูลิำเนาอยูในเขต ตำบลบานนา ทกุคน 
ที่มีคุณสมบัติและสมัครเรียน  

❖ ❖ ❖ 
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    ๒) รับนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ และ เขต ๒ โรงเรียนละ ๒ คน หรือรวมกัน 
ไมเกิน ๑๐๐ คน 
    ๓) รับนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี เขตละ ๓ คน รวมสามเขต จำนวน ๙ คน 
จังหวัดจันทบุรี เขตละ ๓ คน รวมสองเขตจำนวน ๖ คน จังหวัดตราด เขตละ ๓ คน 
หนึ่งเขต จำนวน ๓ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘ คน  
   ๒.๑.๒ ประเภทสอบคัดเลือก 
    รับนักเรียนทั่วไป หลักสูตรปกติ โดยจำนวนที่จะรับ 
เมื่อรวมกับจำนวนในขอ ๒.๑.๑ แลว ไมเกิน ๑๘๐ คน และรับนักเรียนโครงการ 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English 
Program : EP) ๓๐ คน  
  ๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๒๑๐ คน หลักสูตรปกติ ๑๘๐ คน 
และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษา 
อังกฤษ (English Program : EP) ๓๐ คน โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
ของโรงเรียนเดิม และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ 
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๒ ไมตำ่กวา ๒.๕๐ ทีป่ระสงคจะเรยีนตอชัน้มธัยมศกึษาปที ่๔ ใหเตม็
ตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน 
 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
  ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
   ๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖  
ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเทา 
   ๓.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ไมต่ำกวา ๓.๐๐  
   ๓.๑.๓ มคีวามสนใจสาขาวชิาคณติศาสตร วทิยาศาสตร เทคโนโลย ี
และภาษาอังกฤษ 
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   ๓.๑.๔ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๑.๕ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
   ๓.๑.๖ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
   ๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  
ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเทา 
   ๓.๒.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ไมต่ำกวา ๓.๐๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูภาษา 
ตางประเทศ ไมต่ำกวา ๓.๐๐  
   ๓.๒.๓ มคีวามสนใจสาขาวชิาคณติศาสตร วทิยาศาสตร เทคโนโลย ี
และภาษาอังกฤษ 
   ๓.๒.๔ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๒.๕ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
   ๓.๒.๖ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
 ๔. กำหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รบัสมคัร วนัที ่๒๐-๒๔ กมุภาพนัธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
(ไมเวนวันหยุด ราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๔.๓ ประกาศผล ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๑ วนัที ่๙ มนีาคม ๒๕๖๐ และชัน้
มธัยมศกึษาปที ่๔ วนัที ่๑๐ มนีาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
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  ๔.๔ รายงานตวั ภายในวนัที ่๑๒ มนีาคม ๒๕๖๐ (ตามทีโ่รงเรยีนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
  ๔.๕ มอบตวั ภายในวนัที ่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ (ตามทีโ่รงเรยีนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 (นายการุณ สกุลประดิษฐ) 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 

ของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 
๓ รอบ ๓๖ พรรษา และมุงเนนฝกอบรมนักเรียนใหเปนกุลสตรี และสุภาพบุรุษ  
มีภาวะผูนำ สามารถออกไปเปนผูนำในชนบทไดในอนาคต สืบสานวัฒนธรรมไทย 
ดำเนินรอยตามเบื้องยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
สรางภูมิคุมกันทางวัฒนธรรม สามารถเลือกใชวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม รูจัก 
พึ่งพาตนเอง ประกอบอาชีพอิสระเพื่อมีรายไดระหวางเรียน สงเสริมใหนักเรียน 
ไดเรียนรูใหเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล และเปนศูนยกลางของการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมในทุกภูมิภาคของประเทศ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทไป-กลับ และ 
รับนักเรียนสตรีประเภทประจำ ดังนั้น เพื่อใหการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ เปน
ดวยความเรียบรอย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดแนวทาง
การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ของโรงเรียนสิรินธร
ราชวิทยาลัย ดังนี้  
 ๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย มีพื้นที่บริการประเภทโควตาเปนนักเรียน 
ทุกจังหวัด และประเภทสอบคัดเลือกมีพื้นที่บริการทั่วประเทศ  
 ๒. จำนวนนักเรียนที่จะรับ 
  ๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๔๖๒ คน หลักสูตรปกติ ๔๓๒ คน 
และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 
(English Program : EP) ๓๐ คน โดยจะรับนักเรียน ดังนี้ 

❖ ❖ ❖ 
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   ๒.๑.๑ หลักสูตรปกติ จำนวน ๔๓๒ คน 
    ๑) ประเภทโควตา รบันกัเรยีนประจำสตร ีจำนวน ๗๙ คน 
จากกรุงเทพมหานคร ๓ คน โดยใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คัดเลือก ๓ คน และสวนภูมิภาค จังหวัดละ ๑ คน  
โดยใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ คัดเลือกโดย 
วิธีการจับฉลากทั้งจังหวัดๆ ละ ๑ คน 
    ๒) ประเภทสอบคัดเลือก รับนักเรียน จำนวน ๓๕๓ คน 
     ๒.๑) นกัเรยีนประจำสตร ีรบันกัเรยีน จำนวน ๖๓ คน 
     ๒.๒) นักเรียนไป-กลับ สหศึกษา รับนักเรียน จำนวน
๒๙๐ คน เปนชาย ๑๔๕ คน หญิง ๑๔๕ คน 
  ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบใหโรงเรียน 
รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ใหรับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยูในการ
สอบคัดเลือก ทั้งนี้ ตองไมเกินรอยละ ๕ และในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเห็นวาโรงเรียนมีความจำเปนจะตองรับนักเรียนที่มี เงื่อนไขพิเศษ 
ในการรบัเขาเรยีนใหคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานกำหนดหลกัเกณฑและวธิกีาร 
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ พรอมประกาศหลักเกณฑกอนการพิจารณาและผล 
หลังการพิจารณาใหสาธารณชนทราบ และเมื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองแลว 
ใหประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไดรับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้ การพิจารณา
เพิ่มจำนวนนักเรียนตอหองใหพิจารณาตามความจำเปน ตามแนวทางที่กำหนดไว 
ในเรื่องจำนวนนักเรียนตอหอง 
   ๒.๑.๒ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program : EP) จำนวน ๓๐ คน เปนนักเรียน
ไป-กลับ และนักเรียนประจำสตรี 
  ๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ รับนักเรียนหลักสูตรปกติ จำนวน ๔๓๒ คน 
โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเขาเรียน 
โดยกำหนดเกณฑการคัดเลือกที่เปนธรรม เชน พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย  
ผลคะแนน O-NET คุณความดี เปนตน รวมทั้งใหมีโครงการชวยเหลือนักเรียนใหมี
ศักยภาพเหมาะสมตามที่กำหนด และเปดโอกาสใหรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่น 
เขาเรียนดวย นอกจากนี้ใหโรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาตออยางกวางขวาง โดยที่
นักเรียนทุกคนจะตองไดรับการชวยเหลือ ดูแล แกไขปญหา 
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 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
  ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
   ๓.๑.๑ หลักสูตรปกติ 
    ๑) ประเภทโควตา 
     ๑.๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถม
ศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเทา 
     ๑.๒) มีผลการเรียนเปนลำดับที่ ๑ ของนักเรียนสตรี
ในแตละโรงเรียนในจังหวัดนั้น ๆ  
     ๑.๓) มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และ
อยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
     ๑.๔) มสีขุภาพอนามยัสมบรูณแขง็แรง และมใีบรบัรอง
การตรวจรางกายจากแพทยปริญญา 
     ๑.๕) ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุน
คาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
    ๒) ประเภทสอบคัดเลือกทั่วประเทศ 
     ๒.๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตาม
หลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร หรอืเทยีบเทา หรอืกำลงัศกึษาอยูในชัน้ประถมศกึษา
ปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเทา 
     ๒.๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษา 
ปที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ไมต่ำกวา ๓.๐๐  
     ๒.๓) มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และ
อยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
     ๒.๔) มสีขุภาพอนามยัสมบรูณแขง็แรง และมใีบรบัรอง
การตรวจรางกายจากแพทยปริญญา 
     ๒.๕) ผานการสัมภาษณนักเรียนและผูปกครอง 
นักเรียนประจำสตรีตองผานการสัมภาษณและผานทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
ยืนกระโดด ลุกนั่ง ๓๐ วินาที วิ่งเก็บของ ๓๐ วินาที และวิ่ง ๔๐๐ เมตร 
     ๒.๖) ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุน
คาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
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   ๓.๑.๒ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program : EP)  
    ๑)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเทา 
    ๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และ 
ชัน้ประถมศกึษาปที ่ ๕ ไมตำ่กวา ๓.๐๐ และมผีลการเรยีนเฉลีย่ในกลุมสาระการเรยีนรู
ภาษาอังกฤษ ไมต่ำกวา ๒.๗๕  
    ๓) มคีวามประพฤตเิรยีบรอย มรีะเบยีบวนิยั และอยูรวมกบั
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
    ๔) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง และมีใบรับรอง 
การตรวจรางกายจากแพทยปริญญา 
    ๕) ผานการสัมภาษณนักเรียนและผูปกครอง นักเรียน
ประจำสตรี ตองผานการสัมภาษณและผานทดสอบสมรรถภาพทางกาย ยืนกระโดด 
ลุกนั่ง ๓๐ วินาที วิ่งเก็บของ ๓๐ วินาที และวิ่ง ๔๐๐ เมตร 
    ๖) ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
   ๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  
ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเทา 
   ๓.๒.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่หนึ่ง)  
ไมต่ำกวา ๒.๗๕  
   ๓.๒.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๒.๔ มสีขุภาพอนามยัสมบรูณแขง็แรง และมใีบรบัรองการตรวจ
รางกายจากแพทยปริญญา 



83°“√√—∫π—°‡√’¬π  —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 

ªï°“√»÷°…“ Úıˆ 

   ๓.๒.๕ ผานการสมัภาษณนกัเรยีนและผูปกครอง นกัเรยีนประจำสตร ี
ตองผานการสัมภาษณและผานทดสอบสมรรถภาพทางกาย ยืนกระโดด ลุกนั่ง  
๓๐ วินาที วิ่งเก็บของ ๓๐ วินาที และวิ่ง ๔๐๐ เมตร 
   ๓.๒.๖ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
 ๔. กำหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รบัสมคัร วนัที ่๒๐-๒๔ กมุภาพนัธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
(ไมเวนวันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๔.๓ ประกาศผล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๔ รายงานตวั ภายในวนัที ่๑๒ มนีาคม ๒๕๖๐ (ตามทีโ่รงเรยีนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
  ๔.๕ มอบตัว ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 (นายการุณ สกุลประดิษฐ) 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ª√–°“» ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 

ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 
 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 
๖๐ พรรษา รับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจำ ดังนั้น เพื่อใหการรับนักเรียน  
ปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนไปดวยความเรียบรอย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๔ ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมีพื้นที่บริการเปนทั่วประเทศ 
 ๒. จำนวนนักเรียนที่จะรับ 
  ๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๑๔๔ คน 
   ๒.๑.๑ ประเภทโควตา 
    รับนักเรียนโควตาจังหวัด จำนวน ๘๐ คน ซึ่งไดแก 
จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๐ คน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง 
จังหวัดละ ๖ คน รวม ๑๘ คน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดละ 
๔ คน รวม ๒๔ คน และจังหวัดอื่น ๆ จังหวัดละ ๑ คน ๒๘ จังหวัด รวม ๒๘ คน 
ไดแก กรงุเทพมหานคร จงัหวดักระบี ่ จงัหวดัเชยีงใหม จงัหวดัตรงั จงัหวดันครราชสมีา 
จงัหวดันครศรธีรรมราช จงัหวดันนทบรุ ี จงัหวดันราธวิาส จงัหวดับรุรีมัย จงัหวดัปทมุธานี 
จังหวัดปตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดมหาสารคาม 
จงัหวดัยะลา จงัหวดัลพบรุ ีจงัหวดัลำพนู จงัหวดัสงขลา จงัหวดัสตลู จงัหวดัสมทุรปราการ 

❖ ❖ ❖ 
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จังหวัดสระแกว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
อำนาจเจริญ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี 
   ๒.๑.๒ รับนักเรียนบุตรหลานขาราชบริพาร และนักเรียนใน 
พระบรมราชานเุคราะหของสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ จำนวน ๓ คน 
ซึ่งโรงเรียนจะประสานงานโดยตรงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   ๒.๑.๓ ประเภทคัดเลือก 
    รับนักเรียน จำนวน ๖๑ คน 
  ๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๑๐๘ คน  
   รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสม 
ของโรงเรียนเขาเรียน โดยกำหนดเกณฑการคัดเลือกที่เปนธรรม เชน พิจารณาจาก 
ผลการเรยีนเฉลีย่ ผลคะแนน O-NET คณุความด ีเปนตน รวมทัง้ใหมโีครงการชวยเหลอื 
นักเรียนใหมีศักยภาพเหมาะสมตามที่กำหนด และเปดโอกาสใหรับนักเรียนทั่วไป 
จากโรงเรียนอื่นเขาเรียนดวย นอกจากนี้ใหโรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาตอ 
อยางกวางขวาง โดยที่นักเรียนทุกคนจะตองไดรับการชวยเหลือ ดูแล แกไขปญหา 
 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
  ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
   ๓.๑.๑ ประเภทโควตา 
    ๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
ปการศึกษา ๒๕๕๘ หรือเทียบเทา 
    ๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ไมต่ำกวา ๓.๕๐  
    ๓) มคีวามประพฤตเิรยีบรอย มรีะเบยีบวนิยั และอยูรวมกบั
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
    ๔) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง และมีใบรับรอง 
การตรวจรางกายจากแพทยปริญญา  
    ๕) ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย 
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
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   ๓.๑.๒ ประเภทคัดเลือก 
    ๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเทา 
    ๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ไมต่ำกวา ๒.๕๐  
    ๓) มคีวามประพฤตเิรยีบรอย มรีะเบยีบวนิยั และอยูรวมกบั
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
    ๔) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง และมีใบรับรอง 
การตรวจรางกายจากแพทยปริญญา  
    ๕) ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
   ๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  
ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเทา 
   ๓.๒.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ไมต่ำกวา ๒.๒๐  
   ๓.๒.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๒.๔ มสีขุภาพอนามยัสมบรูณแขง็แรง และมใีบรบัรองการตรวจ
รางกายจากแพทยปริญญา 
   ๓.๒.๕ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
 ๔. กำหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รบัสมคัร วนัที ่๒๐-๒๔ กมุภาพนัธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
(ไมเวนวันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
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  ๔.๓ ประกาศผล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ และ 
ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ ๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๔ รายงานตวั ภายในวนัที ่๑๒ มนีาคม ๒๕๖๐ (ตามทีโ่รงเรยีนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
  ๔.๕ มอบตัว ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 (นายการุณ สกุลประดิษฐ) 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 

ของโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนองพระราชประสงค 
ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารทีีท่รงสงเสรมิ ฟนฟแูละอนรุกัษ
การดนตร ี สงเสริมทักษะและความเปนเลิศทางดนตรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
รวมทั้งเปนพื้นฐานในการศึกษาตอและพัฒนาสูมาตรฐานสากลได และไดตนแบบ 
ของการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสงเสริมศักยภาพดานดนตรีที่ไดมาตรฐานสากล 
ดังนั้น เพื่อใหการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนไปดวยความเรียบรอย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ของโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 ๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
  โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่บริการทั่วประเทศ 
 ๒. จำนวนนักเรียนที่จะรับ 
  ๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๑๘๐ คน 
  ๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  จำนวน ๑๘๐ คน  
   โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสม
ของโรงเรียน เขาเรียน โดยกำหนดเกณฑการคัดเลือกที่เปนธรรม เชน พิจารณาจาก 
ผลการเรยีนเฉลีย่ ผลคะแนน O-NET คณุความด ีเปนตน รวมทัง้ใหมโีครงการชวยเหลอื
นักเรียนใหมีศักยภาพเหมาะสมตามที่กำหนด และเปดโอกาสใหรับนักเรียนทั่วไป 
จากโรงเรียนอื่นเขาเรียนดวย นอกจากนี้ใหโรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาตอ  
อยางกวางขวาง โดยที่นักเรียนทุกคนจะตองไดรับการชวยเหลือ ดูแล แกไขปญหา 
 

❖ ❖ ❖ 
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 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
  ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
   ๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตร 
ของกระทรวง ศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเทา 
   ๓.๑.๒ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๑.๓ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง  
   ๓.๑.๔ มีความรัก ความสนใจ และมีความสามารถขั้นพื้นฐาน 
ดานดนตรีไทยหรือดนตรีสากล 
   ๓.๑.๕ มีความถนัดทางดนตรีไทยหรือดนตรีสากล 
   ๓.๑.๖ สามารถอานโนตดนตรไีทยหรอืโนตดนตรสีากลขัน้พืน้ฐานได 
   ๓.๑.๗ สามารถปฏิบัติดนตรีไทยหรือดนตรีสากลไดอยางนอย  
๑ เครื่องมือ ดังนี้ ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก จะเข ขิม ซอดวง  
ซออู ซอสามสาย ขลุย ป ขับรองไทย ฟลุท โอโบ คลาริเน็ท แซกโซโฟน บาสซูน ฮอรน 
ทรมัเปท ทรอมโบน ยโูฟเนยีม ทบูา ไวโอลนิ วโิอลา เชลโล ดบัเบลิเบส กตีาร (คลาสสคิ) 
เปยโน ไซโลโฟน คียบอรด อิเล็กโทน  
   ๓.๑.๘ ผูปกครองสามารถสนับสนุนคาใชจายพิเศษเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ดานดนตรีไดตลอดเวลาที่ศึกษาอยูในโรงเรียน 
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
   ๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  
ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเทา 
   ๓.๒.๒ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นได เปนอยางดี 
   ๓.๒.๓ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง  
   ๓.๒.๔ มีความรัก ความสนใจ และมีความสามารถขั้นพื้นฐาน 
ดานดนตรีไทยหรือดนตรีสากล 
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   ๓.๒.๕ มีความถนัดทางดนตรีไทยหรือดนตรีสากล 
   ๓.๒.๖ สามารถอานโนตดนตรไีทยหรอืโนตดนตรสีากลขัน้พืน้ฐานได  
   ๓.๒.๗ สามารถปฏิบัติดนตรีไทยหรือดนตรีสากลไดอยางนอย  
๑ เครือ่งมอื ดงันี ้ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ ฆองวงเลก็ จะเข ขมิ ซอดวง ซออู 
ซอสามสาย ขลุย ป ขับรองไทย ฟลุท โอโบ คลาริเน็ท แซกโซโฟน บาสซูน ฮอรน  
ทรมัเปท ทรอมโบน ยโูฟเนยีม ทบูา ไวโอลนิ วโิอลา เชลโล ดบัเบลิเบส กตีาร (คลาสสคิ) 
เปยโน ไซโลโฟน คียบอรด อิเล็กโทน และเครื่องตี 
   ๓.๒.๘ ผูปกครองสามารถสนับสนุนคาใชจายพิเศษดานพัฒนา
ศักยภาพดนตรีไดตลอดเวลาที่ศึกษาอยูในโรงเรียน 
 ๔. กำหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รบัสมคัร วนัที ่๒๐-๒๔ กมุภาพนัธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
(ไมเวนวันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และ
ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ ๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๔.๓ ประกาศผล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ และ 
ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ ๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๔ รายงานตวั ภายในวนัที ่๑๒ มนีาคม ๒๕๖๐ (ตามทีโ่รงเรยีนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
  ๔.๕ มอบตัว ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 (นายการุณ สกุลประดิษฐ) 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เรือ่ง การรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่๕ และชัน้มธัยมศกึษาปที ่๑  

ของโรงเรยีน ภ.ป.ร. ราชวทิยาลยั  

ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดนครปฐม สังกัด
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๙ จดัตัง้ขึน้เมือ่ป พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยพระบาท
สมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัทรงมพีระราชโองการโปรดเกลาฯ ใหจดัตัง้เปนโรงเรยีน
ประจำชาย มกีารศกึษาแบบพบัลคิสคลู (Public School) แบบองักฤษ โดยมุงเนนการสราง
เยาวชนใหเปนสภุาพบรุษุทีด่งีาม มคีณุธรรม รกัชาต ิ ศาสนา พระมหากษตัรยิ มสีขุภาพ 
อนามยัแขง็แรง ทัง้รางกายและจติใจ รบันกัเรยีนชาย ประเภทประจำ ดงันัน้ เพือ่ใหการ
รับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนไปดวยความเรียบรอย สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ดังนี้ 
 ๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ มีพื้นที่บริการเปน
ทั่วประเทศ 
 ๒. จำนวนนักเรียนที่จะรับ 
  ๒.๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ จำนวน ๑๔๔ คน 
   ๒.๑.๑ ประเภทสอบคัดเลือก จำนวน ๑๔๔ คน 
   ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบใหโรงเรียน
รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ใหรับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยูในการ
สอบคดัเลอืก ทัง้นี ้ ตองไมเกนิรอยละ ๕ และในกรณทีีค่ณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เห็นวาโรงเรียนมีความจำเปนจะตองรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษในการรับเขาเรียน  
ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักเกณฑและวิธีการรับนักเรียน 

❖ ❖ ❖ 
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ที่มีเงื่อนไขพิเศษ พรอมประกาศหลักเกณฑกอนการพิจารณาและผลหลังการพิจารณา  
ใหสาธารณชนทราบ และเมื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองแลว ใหประกาศรายชื่อ
นักเรียนที่ไดรับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้ การพิจารณาเพิ่มจำนวนนักเรียน
ตอหองใหพิจารณาตามความจำเปน ตามแนวทางที่กำหนดไวในเรื่องจำนวนนักเรียน
ตอหอง 
  ๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
   ใหรับนักเรียนเขาเรียนใหครบตามแผนการรับนักเรียน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
  ๓.๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 
   ๓.๑.๑ เปนนักเรียนชาย 
   ๓.๑.๒ เปนผูทีก่ำลงัศกึษาอยูในชัน้ประถมศกึษาปที ่๔ ปการศกึษา 
๒๕๕๘  
   ๓.๑.๓ มผีลการเรยีนเฉลีย่รวมในชัน้ประถมศกึษาปที ่๓ ไมตำ่กวา ๓.๐๐ 
   ๓.๑.๔ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๑.๕ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรงไมเปนโรคติดตอรายแรง 
ซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการอยูโรงเรียนประจำ 
   ๓.๑.๖  มีบุคลิกภาพดี สามารถอยูประจำได  
   ๓.๑.๗ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
   ๓.๒.๑ เปนนักเรียนชาย 
   ๓.๒.๒ เปนผูทีก่ำลงัศกึษาอยูในชัน้ประถมศกึษาปที ่๖ ปการศกึษา 
๒๕๕๙  
   ๓.๒.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๒.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรงไมเปนโรคติดตอรายแรง 
ซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการอยูโรงเรียนประจำ 
   ๓.๒.๕  มีบุคลิกภาพดี สามารถอยูประจำได  
   ๓.๒.๖ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
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 ๔. กำหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รับสมัคร สอบสัมภาษณ ตรวจรางกาย และทดสอบสมรรถภาพ
ทางรางกาย วันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
(ไมเวนวันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
  ๔.๓ ประกาศผล วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๔ รายงานตัวและมอบตัว ภายในวันที ่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐  
(ตามทีโ่รงเรยีนกำหนด) เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 (นายการุณ สกุลประดิษฐ) 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เรือ่ง การรบันกัเรยีนหองเรยีนพเิศษโครงการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร 

กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ  

(English Program or Mini English Program)  

ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจัดทำโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เปนภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program) ซึ่งจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อในการพัฒนาศักยภาพดานความรูและทักษะภาษาอังกฤษใหแกผู เรียน 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ เปน 
การสงเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษไดมีทางเลือกตามความถนัด  
จึงจัดใหมีโรงเรียนที่ เปดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เปนภาษาอังกฤษ ในลักษณะหองเรียนพิเศษเพื่อแยกการรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางภาษาอังกฤษออกมาตางหากจากการรับนักเรียนปกติทั่วไป เพื่อให 
การรบันกัเรยีน ปการศกึษา ๒๕๖๐ เปนไปดวยความเรยีบรอย สำนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ของหองเรียนพิเศษโครงการจัด 
การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปนภาษาอังกฤษ (English 
Program or Mini English Program) ดังนี้ 

❖ ❖ ❖ 
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 ๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เปนภาษาอังกฤษ ไมจำกัดเขตพื้นที่บริการ เนื่องจากเปนการสรางโอกาสทางการศึกษา
ใหกบันกัเรยีนทกุกลุมเปาหมายในทกุเขตพืน้ที ่ ทีม่คีวามสามารถพเิศษทางภาษาองักฤษ
ไดพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 ๒. จำนวนนักเรียนที่จะรับ 
  รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ตามแผนการรับนักเรียน ทั้งนี้ ตองไมเกินจำนวนที่กำหนดไว 
ในนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยโรงเรียนที่เปดรับหองเรียนพิเศษ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 
(English Program or Mini English Program) ตองผานการประเมินจากสถาบัน
ภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
  ประเภทคัดเลือก 
  ๓.๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 
   ๓.๑.๑ มอีายยุางเขาปที ่๗ หรอืจบการศกึษาชัน้กอนประถมศกึษา 
   ๓.๑.๒ มีความสนใจและมีความรูพื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษ  
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
   ๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเทา 
   ๓.๒.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
ในชัน้ประถมศกึษาปที ่๔ และชัน้ประถมศกึษาปที ่๕ ไมตำ่กวา ๒.๕๐ หรอืมากกวา ๒.๕๐ 
แลวแตสถานศึกษากำหนด  
   ๓.๒.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๒.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
   ๓.๒.๕ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
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  ๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
   ๓.๓.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  
ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเทา 
   ๓.๓.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
ในชัน้มธัยมศกึษาปที ่๑ และชัน้มธัยมศกึษาปที ่๒ ไมตำ่กวา ๒.๗๕ หรอืมากกวา ๒.๗๕ 
แลวแตสถานศึกษากำหนด  
   ๓.๓.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๓.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
   ๓.๓.๕ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
  ประเภทโควตา 
  นักเรียนที่มีความสามารถผานเกณฑ ไดเขาเรียนโดยไมเก็บคาใชจาย 
อยางนอย รอยละ ๓ ของจำนวนนักเรียนที่เปดหองเรียนพิเศษในแตละชั้น ใหเปนไป
ตามนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก ๑๐๖๕/๒๕๔๔ 
และคำสั่งกระทรวง ศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๔๓/๒๕๔๖  
 ๔. กำหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รับสมัคร สอบสัมภาษณ ตรวจรางกาย และทดสอบสมรรถภาพ
ทางรางกาย ชั้นอนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ 
๒๕๖๐ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ 
๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก ชั้นอนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๔.๓ ประกาศผล ชั้นอนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

 



  ๔.๔ รายงานตัว ชั้นอนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ภายในวันที่ 
๕ มนีาคม ๒๕๖๐ (ตามทีโ่รงเรยีนกำหนด) ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๑ และชัน้มธัยมศกึษาปที ่๔ 
ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๕ มอบตัว ชั้นอนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ 
มนีาคม ๒๕๖๐ (ตามทีโ่รงเรยีนกำหนด) ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๑ และชัน้มธัยมศกึษาปที ่๔ 
ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 (นายการุณ สกุลประดิษฐ) 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ª√–°“» ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 
เรือ่ง การรบันกัเรยีนหองเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลย ี 

และสิง่แวดลอม ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

โครงการเสรมิสรางศกัยภาพดานวทิยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลย ี 

และสิง่แวดลอม ปการศกึษา ๒๕๖๐ 
 

 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจัดทำโครงการ เสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ตั้งแตป ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดำเนินงานพัฒนา
และสงเสริมผูมีความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเปน
ฐานกำลังคนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมในระดับ
ประเทศ อันเปนพื้นฐานในการวิจัยระดับสูง โดยใหโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๑๙ โรงเรียน เปดหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ดังนั้น เพื่อใหการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนไปดวยความเรียบรอย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ของหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดลอม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเสริมสรางศักยภาพ 
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
 ๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
  โครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดลอม ไมจำกัดเขตพื้นที่บริการ เนื่องจากเปนการสรางโอกาสทางการศึกษา
ใหกับนักเรียนทุกกลุมเปาหมาย ในทุกเขตพื้นที่ ที่มีความสามารถพิเศษทางดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ไดพัฒนาเต็มศักยภาพ 

❖ ❖ ❖ 
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 ๒. จำนวนนักเรียนที่จะรับ 
  รบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๔ ตามแผนการรบันกัเรยีน โรงเรยีนละ ๑ หอง 
นักเรียนหองละ ๓๐ คน ทั้งนี้ ตองไมเกินจำนวนที่กำหนดไวในนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยโรงเรียนที่เปดรับหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะตองเปนโรงเรียน 
ตามโครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ 
สิ่งแวดลอม ๑๙๕ โรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
  ๓.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา 
๒๕๕๙ หรือเทียบเทา 
  ๓.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ เปนไปตามแตละสถานศึกษา
กำหนด แตไมต่ำกวา ๒.๗๕ 
  ๓.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ เปนไปตามแตละสถานศึกษา
กำหนด แตไมต่ำกวา ๒.๗๕ 
  ๓.๔ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 
  ๓.๕ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่น 
ไดเปนอยางดี 
  ๓.๖ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
  ๓.๗ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลา 
ที่ศึกษาอยู 
 ๔. กำหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รับสมัคร วันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
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  ๔.๓ ประกาศผล วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๔ รายงานตวั ภายในวนัที ่๑๒ มนีาคม ๒๕๖๐ (ตามทีโ่รงเรยีนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๕ มอบตัว ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ (ตามที่โรงเรียนกำหนด) 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 (นายการุณ สกุลประดิษฐ) 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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(Education Hub) 
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เรือ่ง การรบันกัเรยีนหองเรยีนพเิศษโครงการพฒันาประเทศไทย 

เปนศนูยกลางการศกึษาในภมูภิาค (Education Hub)  

โครงการพฒันาประเทศไทยเปนศนูยกลางการศกึษาในภมูภิาค (Education Hub)  

ปการศกึษา ๒๕๖๐ 
 

 
 กระทรวงศกึษาธกิารมนีโยบายใหสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
จดัทำโครงการพฒันาประเทศไทยเปนศนูยกลางการศกึษาในภมูภิาค (Education Hub) 
ตั้งแตป ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการ
ระดับมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาต ิ เตรียมความพรอม 
ใหนักเรียนไทยเขาสูประชาคมอาเซียน และการรองรับนักเรียนตางชาติ โดยใหโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๔ โรงเรียน  
เปดหองเรยีนพเิศษพฒันาประเทศไทยเปนศนูยกลางการศกึษาในภมูภิาค (Education Hub) 
โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  
ดังนั้น เพื่อใหการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนไปดวยความเรียบรอย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่ ๑ และชัน้มธัยมศกึษาปที ่ ๔ ของหองเรยีนพเิศษพฒันาประเทศไทย
เปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โครงการพัฒนาประเทศไทย
เปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ดังนี้ 
 ๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
  โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) ไมจำกดัเขตพืน้ทีบ่รกิาร เนือ่งจากเปนการสรางโอกาสทางการศกึษา
ใหกับนักเรียนทุกกลุมเปาหมาย ในทุกเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  

❖ ❖ ❖ 
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 ๒. จำนวนนักเรียนที่จะรับ 
  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ตามแผน 
การรับนักเรียน โรงเรียนละ ๑ หอง นักเรียนหองละ ๒๕ คน ทั้งนี้ ตองไมเกินจำนวน 
ทีก่ำหนดไวในนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการรบันกัเรยีน สงักดัสำนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยโรงเรียนที่เปดรับหองเรียนพิเศษพัฒนา
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) จะตองเปน
โรงเรียนตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) ๑๔ โรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
  ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
   ๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทาในประเทศหรือตางประเทศ หรือกำลังศึกษาอยู 
ในชัน้ประถมศกึษาปที ่๖ ปการศกึษา ๒๕๕๙ หรอืเทยีบเทาในประเทศหรอืตางประเทศ 
   ๓.๑.๒ มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษตาม 
ที่โรงเรียนกำหนด 
   ๓.๑.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
   ๓.๑.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
   ๓.๑.๕ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
   ๓.๑.๖ เปนนักเรียนไทยและนักเรียนตางชาติ 
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
   ๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทาในประเทศหรือตางประเทศ หรือกำลังศึกษาอยู 
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเทาในประเทศหรือตางประเทศ  
    ๓.๒.๒ มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษตามที่
โรงเรียนกำหนด 
   ๓.๒.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับ 
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
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   ๓.๒.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
   ๓.๒.๕ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
   ๓.๒.๖ เปนนักเรียนไทยและนักเรียนตางชาติ 
 ๔. กำหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รับสมัคร วันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๔.๓ ประกาศผล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๔ รายงานตัว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ภายใน
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ (ตามที่โรงเรียนกำหนด) เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๕ มอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ภายใน 
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ (ตามที่โรงเรียนกำหนด) เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 (นายการุณ สกุลประดิษฐ) 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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สพม./สพป. โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง จังหวัด 

สพม. เขต ๑ ๑. จันทรประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 

 ๒. ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

 ๓. ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร 

 ๔. เทพศิรินทร  กรุงเทพมหานคร 

 ๕. นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  กรุงเทพมหานคร 

 ๖. บางปะกอกวิทยาคม  กรุงเทพมหานคร 

 ๗. เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร 

 ๘. ปญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร 

 ๙. โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร 

 ๑๐. มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร 

 ๑๑. มัธยมวัดสิงห กรุงเทพมหานคร 

 ๑๒. มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

 ๑๓. โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

 ๑๔. รัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

 ๑๕. ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร 

 ๑๖. วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 

 ๑๗. วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร 

 ๑๘. ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร 

 ๑๙. ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 

 ๒๐. ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร 

 ๒๑. สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร 

 ๒๒. สตรีวัดอัปสรสวรรค กรุงเทพมหานคร 

 ๒๓. สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 

 ๒๔. สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
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สพม./สพป. โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง จังหวัด 

 ๒๕. สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 ๒๖. สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

 ๒๗. สายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพมหานคร 

สพม. เขต ๒ ๒๘. ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร 

 ๒๙. เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กรุงเทพมหานคร 

 ๓๐. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 

 ๓๑. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร 

 ๓๒. เทพลีลา กรุงเทพมหานคร 

 ๓๓. เทพศิรินทรรมเกลา กรุงเทพมหานคร 

 ๓๔. นวมนิทราชนิทูศิ กรุงเทพมหานคร 

 ๓๕. นวมนิทราชนิทูศิ เตรยีมอดุมศกึษานอมเกลา กรุงเทพมหานคร 

 ๓๖. นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร 

 ๓๗. นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 

 ๓๘. นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร 

 ๓๙. บางกะป กรุงเทพมหานคร 

 ๔๐. บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

 ๔๑. บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร 

 ๔๒. บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร 

 ๔๓. พรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร 

 ๔๔. มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

 ๔๕. ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 

 ๔๖. วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 

 ๔๗. วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร 

 ๔๘. เศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร 

 ๔๙. สตรวีดัมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชนิปูถมัภ กรุงเทพมหานคร 

 ๕๐. สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร 
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สพม./สพป. โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง จังหวัด 

 ๕๑. สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร 

 ๕๒. สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร 

 ๕๓. สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร 

 ๕๔. สารวิทยา กรุงเทพมหานคร 

 ๕๕. สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร 

 ๕๖. สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร 

 ๕๗. หอวัง กรุงเทพมหานคร 

สพม. เขต ๓ ๕๘. เทพศิรินทร นนทบุรี นนทบุรี  

 ๕๙. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี  

 ๖๐. นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี  

 ๖๑. บางบัวทอง นนทบุรี  

 ๖๒. เบญจมราชานุสรณ นนทบุรี  

 ๖๓. ปากเกร็ด นนทบุรี  

 ๖๔. รัตนาธิเบศร นนทบุรี  

 ๖๕. วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี  

 ๖๖. ศรีบุณยานนท นนทบุรี  

 ๖๗. สตรีนนทบุรี นนทบุรี  

 ๖๘. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี  

 ๖๙. จอมสุรางคอุปถัมภ พระนครศรีอยุธยา 

 ๗๐. อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 

สพม. เขต ๔ ๗๑. คณะราษฎรบำรุงปทุมธานี ปทุมธานี 

 ๗๒. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี  ปทุมธานี 

 ๗๓. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี 

 ๗๔. ธัญรัตน ปทุมธานี 

 ๗๕. ธัญบุรี ปทุมธานี 
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สพม./สพป. โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง จังหวัด 

 ๗๖. นวมนิทราชนิทูศิ สวนกหุลาบวทิยาลยั ปทมุธาน ี ปทุมธานี 

 ๗๗. ปทุมวิไล ปทุมธานี 

 ๗๘. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 

 ๗๙. สายปญญารังสิต ปทุมธานี 

 ๘๐. แกงคอย สระบุรี  

 ๘๑. สระบุรีวิทยาคม สระบุรี  

 ๘๒. เสาไห “วิมลวิทยานุกูล” สระบุรี  

สพม. เขต ๕ ๘๓. ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 

 ๘๔. สิงหบุรี สิงหบุรี 

 ๘๕. ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี  

 ๘๖. สตรีอางทอง อางทอง 

 ๘๗. อางทองปทมโรจนวิทยาคม อางทอง 

สพป. ลพบุรี เขต ๑ ๘๘. เมืองใหม (ชลอราษฎรรังสฤษฏ)  ลพบุรี 

สพม. เขต ๖ ๘๙. ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา  

 ๙๐. เบญจมราชรังสฤษฎิ์  ฉะเชิงเทรา  

 ๙๑. เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ฉะเชิงเทรา  

 ๙๒. พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” ฉะเชิงเทรา  

 ๙๓. เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

 ๙๔. เทพศิรินทร สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

 ๙๕. นวมนิทราชนิทูศิ เตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ สมุทรปราการ 

 ๙๖. นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ 

 ๙๗. บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

 ๙๘. ราชวินิตบางแกว สมุทรปราการ 

 ๙๙. ราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก  สมุทรปราการ 

  ในพระบรมราชูปถัมภ  

 ๑๐๐. วัดทรงธรรม สมุทรปราการ 
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สพม./สพป. โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง จังหวัด 

 ๑๐๑. สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

 ๑๐๒. สมุทรปราการ  สมุทรปราการ 

สพม. เขต ๗ ๑๐๓. ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี  

 ๑๐๔. นครนายกวิทยาคม นครนายก 

 ๑๐๕. บานนา “นายกพิทยากร” นครนายก 

 ๑๐๖. วังน้ำเย็นวิทยาคม  สระแกว 

 ๑๐๗. สระแกว สระแกว 

สพม. เขต ๘ ๑๐๘. เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี  

 ๑๐๙. โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี  

 ๑๑๐. ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี  

 ๑๑๑. รัตนราษฎรบำรุง ราชบุรี  

 ๑๑๒. กาญจนานุเคราะห กาญจนบุรี 

 ๑๑๓. วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 

สพม. เขต ๙ ๑๑๔. พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

 ๑๑๕. มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม 

 ๑๑๖. รัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา นครปฐม 

 ๑๑๗. ราชินีบูรณะ นครปฐม 

 ๑๑๘. กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 

 ๑๑๙. สงวนหญิง สุพรรณบุรี 

สพม. เขต ๑๐ ๑๒๐. เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี  

 ๑๒๑. พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี  

 ๑๒๒. ประจวบวิทยาลัย  ประจวบคีรีขันธ  

 ๑๒๓. ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 

 ๑๒๔. สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 

 ๑๒๕. สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 

สพม. เขต ๑๑ ๑๒๖. ศรียาภัย ชุมพร 
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สพม./สพป. โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง จังหวัด 

 ๑๒๗. สวนศรีวิทยา ชุมพร 

 ๑๒๘. สวีวิทยา ชุมพร 

 ๑๒๙. สอาดเผดิมวิทยา  ชุมพร 

 ๑๓๐. ไชยาวิทยา สุราษฎรธานี  

 ๑๓๑. บานนาสาร สุราษฎรธานี  

 ๑๓๒. พระแสงวิทยา สุราษฎรธานี  

 ๑๓๓. พุนพินพิทยาคม สุราษฎรธานี  

 ๑๓๔. เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี  

 ๑๓๕. เวียงสระ  สุราษฎรธานี  

 ๑๓๖. สุราษฎรธานี  สุราษฎรธานี  

 ๑๓๗. สุราษฎรธานี ๒ สุราษฎรธานี  

 ๑๓๘. สุราษฎรพิทยา  สุราษฎรธานี  

สพม. เขต ๑๒ ๑๓๙. กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

 ๑๔๐. ทุงสง นครศรีธรรมราช 

 ๑๔๑. เบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

 ๑๔๒. สตรีทุงสง นครศรีธรรมราช 

 ๑๔๓ พัทลุง พัทลุง 

 ๑๔๔ สตรีพัทลุง พัทลุง 

สพม. เขต ๑๓ ๑๔๕. อำมาตยพานิชนุกูล กระบี่ 

 ๑๔๖. อาวลึกประชาสรรค กระบี่ 

 ๑๔๗. วิเชียรมาตุ ตรัง 

 ๑๔๘. สภาราชินี ตรัง 

 ๑๔๙. หวยยอด ตรัง 

สพม. เขต ๑๔ ๑๕๐. ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 

 ๑๕๑. ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

 ๑๕๒. สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
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สพม./สพป. โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง จังหวัด 

 ๑๕๓. พิชัยรัตนาคาร ระนอง 

 ๑๕๔. สตรีระนอง ระนอง 

สพม. เขต ๑๕ ๑๕๕. นราธิวาส นราธิวาส 

 ๑๕๖. นราสิกขาลัย นราธิวาส 

 ๑๕๗. เดชะปตตนยานุกูล ปตตานี  

 ๑๕๘. เบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี ปตตานี  

 ๑๕๙. คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา  

 ๑๖๐. สตรียะลา ยะลา  

สพม. เขต ๑๖ ๑๖๑. นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา 

 ๑๖๒. มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

 ๑๖๓. วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา 

 ๑๖๔. หาดใหญวิทยาลัย ๒ สงขลา 

 ๑๖๕. หาดใหญรัฐประชาสรรค สงขลา 

 ๑๖๖. หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 

 ๑๖๗. หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา 

 ๑๖๘. พิมานพิทยาสรรค  สตูล 

สพม. เขต ๑๗ ๑๖๙. เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี  

 ๑๗๐. ศรียานุสรณ จันทบุรี  

 ๑๗๑. ตราษตระการคุณ ตราด 

 ๑๗๒. สตรีประเสริฐศิลป ตราด 

สพม. เขต ๑๘ ๑๗๓. ชลกันยานุกูล ชลบุรี  

 ๑๗๔. ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี 

 ๑๗๕. บางละมุง ชลบุรี 

 ๑๗๖. พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 

 ๑๗๗. ศรีราชา ชลบุรี 
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สพม./สพป. โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง จังหวัด 

 ๑๗๘. แกลง “วิทยสถาวร” ระยอง 

 ๑๗๙. วัดปาประดู ระยอง 

 ๑๘๐. ระยองวิทยาคม ระยอง 

สพม. เขต ๑๙ ๑๘๑. เลยพิทยาคม เลย 

 ๑๘๒. ศรีสงครามวิทยา เลย 

  ไมมี หนองบัวลำภู 

สพม. เขต ๒๐ ๑๘๓. สตรีราชินูทิศ อุดรธานี  

 ๑๘๔. อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี  

สพม. เขต ๒๑ ๑๘๕. บึงกาฬ  บึงกาฬ 

 ๑๘๖. ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย  

 ๑๘๗. ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย  

สพม. เขต ๒๒ ๑๘๘. ปยะมหาราชาลัย นครพนม  

 ๑๘๙. มุกดาหาร มุกดาหาร 

สพม. เขต ๒๓ ๑๙๐. ธาตุนารายณวิทยา สกลนคร 

 ๑๙๑. สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 

 ๑๙๒. สวางแดนดิน  สกลนคร 

สพม. เขต ๒๔ ๑๙๓. กาฬสินธุพิทยาสรรพ กาฬสินธุ 

 ๑๙๔. อนุกูลนารี กาฬสินธุ 

สพม. เขต ๒๕ ๑๙๕. กัลยาณวัตร ขอนแกน 

 ๑๙๖. แกนนครวิทยาลัย ขอนแกน 

 ๑๙๗. ขอนแกนวิทยายน ขอนแกน 

 ๑๙๘. ชุมแพศึกษา ขอนแกน 

 ๑๙๙. น้ำพองศึกษา ขอนแกน 

 ๒๐๐. บานไผ ขอนแกน 

 ๒๐๑. ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแกน 

 ๒๐๒. หนองเรือวิทยา ขอนแกน 
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สพม./สพป. โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง จังหวัด 

สพม. เขต ๒๖ ๒๐๓. ผดุงนารี มหาสารคาม 

 ๒๐๔. วาปปทุม มหาสารคาม 

 ๒๐๕. สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 

สพม. เขต ๒๗ ๒๐๖. รอยเอ็ดวิทยาลัย รอยเอ็ด 

 ๒๐๗. สตรีศึกษา รอยเอ็ด 

 ๒๐๘. สุวรรณภูมิพิทยไพศาล รอยเอ็ด 

สพม. เขต ๒๘ ๒๐๙. กันทรารมณ ศรีสะเกษ  

 ๒๑๐. กันทรลักษวิทยา ศรีสะเกษ  

 ๒๑๑. ขุขันธ ศรีสะเกษ  

 ๒๑๒. ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ  

 ๒๑๓. สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ  

 ๒๑๔. คำเขื่อนแกวชนูปถัมภ ยโสธร 

 ๒๑๕. ยโสธรพิทยาคม  ยโสธร 

สพม. เขต ๒๙ ๒๑๖. นารีนุกูล อุบลราชธานี 

 ๒๑๗. เบ็ญจะมะมหาราช  อุบลราชธานี 

 ๒๑๘. ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี 

 ๒๑๙. อำนาจเจริญ  อำนาจเจริญ 

สพม. เขต ๓๐ ๒๒๐. แกงครอวิทยา ชัยภูมิ 

 ๒๒๑. ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ 

 ๒๒๒. ภูเขียว ชัยภูมิ 

 ๒๒๓. สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ 

สพม. เขต ๓๑ ๒๒๔. บุญวัฒนา นครราชสีมา 

 ๒๒๕. ปกธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา 

 ๒๒๖. ปากชอง นครราชสีมา 

 ๒๒๗. พิมายวิทยา นครราชสีมา 

 ๒๒๘. ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 
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สพม./สพป. โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง จังหวัด 

 ๒๒๙. สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 

 ๒๓๐. สุรธรรมพิทักษ นครราชสีมา 

สพม. เขต ๓๒ ๒๓๑. นางรอง บุรีรัมย  

 ๒๓๒. บุรีรัมยพิทยาคม บุรีรัมย  

 ๒๓๓. ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย  

 ๒๓๔. ลำปลายมาศ บุรีรัมย  

สพม. เขต ๓๓ ๒๓๕. ทาตูมประชาเสริมวิทย สุรินทร  

 ๒๓๖. ประสาทวิทยาคาร สุรินทร  

 ๒๓๗. รัตนบุรี สุรินทร  

 ๒๓๘. ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร  

 ๒๓๙. สังขะ สุรินทร  

 ๒๔๐. สิรินธร สุรินทร  

 ๒๔๑. สุรวิทยาคาร  สุรินทร  

สพม. เขต ๓๔ ๒๔๒. จอมทอง เชียงใหม  

 ๒๔๓. ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม  

 ๒๔๔. วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม  

 ๒๔๕. สันปาตองวิทยาคม เชียงใหม  

  ไมมี แมฮองสอน 

สพม. เขต ๓๕ ๒๔๖. บุญวาทยวิทยาลัย ลำปาง  

 ๒๔๗. ลำปางกัลยาณี ลำปาง  

 ๒๔๘. จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ลำพูน 

 ๒๔๙. สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน ลำพูน 

สพม. เขต ๓๖ ๒๕๐. ดำรงราษฎรสงเคราะห เชียงราย 

 ๒๕๑. สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 

 ๒๕๒. พะเยาพิทยาคม  พะเยา  
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สพม./สพป. โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง จังหวัด 

สพม. เขต ๓๗ ๒๕๓. ปว นาน 

 ๒๕๔. ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดนาน นาน 

 ๒๕๕. สตรีศรีนาน นาน 

 ๒๕๖. นารีรัตนจังหวัดแพร แพร 

 ๒๕๗. พิริยาลัยจังหวัดแพร แพร 

สพม. เขต ๓๘ ๒๕๘. ตากพิทยาคม ตาก 

 ๒๕๙. สรรพวิทยาคม ตาก 

 ๒๖๐. สวรรคอนันตวิทยา สุโขทัย 

 ๒๖๑. สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 

 ๒๖๒. อุดมดรุณี สุโขทัย 

สพม. เขต ๓๙ ๒๖๓. เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 

 ๒๖๔. พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

 ๒๖๕. พุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก 

 ๒๖๖. อุตรดิตถ อุตรดิตถ 

 ๒๖๗. อุตรดิตถดรุณี อุตรดิตถ 

สพม. เขต ๔๐ ๒๖๘. เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ  

 ๒๖๙. วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ  

 ๒๗๐. หลมสักวิทยาคม เพชรบูรณ  

 ๒๗๑. หนองไผ เพชรบูรณ  

สพม. เขต ๔๑ ๒๗๒. กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร 

 ๒๗๓. วัชรวิทยา กำแพงเพชร 

 ๒๗๔. ตะพานหิน พิจิตร 

 ๒๗๕. บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร 

 ๒๗๖. พิจิตรพิทยาคม พิจิตร 
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สพม./สพป. โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง จังหวัด 

สพม. เขต ๔๒ ๒๗๗. ตาคลีประชาสรรค นครสวรรค 

 ๒๗๘. นครสวรรค นครสวรรค 

 ๒๗๙. สตรีนครสวรรค  นครสวรรค 

 ๒๘๐. อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี 

 ๒๘๑. หนองฉางวิทยา อุทัยธานี 

รวมทั้งสิ้น ๒๘๑ โรงเรียน  



µ—«Õ¬à“ß 
°“√§—¥‡≈◊Õ°π—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Ò

¢Õß‚√ß‡√’¬π∑’Ë¡’Õ—µ√“°“√·¢àß¢—π Ÿß 
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µ—«Õ¬à“ß°“√§—¥‡≈◊Õ°π—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Ò  

¢Õß‚√ß‡√’¬π∑’Ë¡’Õ—µ√“°“√·¢àß¢—π Ÿß 
 
 โรงเรียนสตรีวิทยาเปนโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง ใชสัดสวนการคัดเลือก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ดวยสัดสวน ๕๐ : ๕๐ สมมุติมีนักเรียนมาสมัคร ๑๐ คน 
โรงเรยีนสตรวีทิยา ประกาศรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๑ จำนวน ๖ คน รบันกัเรยีน
ทั่วไป ๓ คน รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ๓ คน ดำเนินการคัดเลือก ดังนี้   
 ๑. โรงเรียนจัดสอบใน ๕ รายวิชา คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย 
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเขียนเปนประโยคสัญลักษณไดดังนี้  

  x แทน คะแนนรายวิชาที่โรงเรียนจัดสอบ     

  x
i
 แทน ผลรวมของคะแนนรายวิชาที่โรงเรียนจัดสอบ    

  y แทน คะแนน O-NET ของแตละรายวิชาที่นักเรียนสอบได 

  y
i
 แทน ผลรวมของคะแนน O-NET ทุกรายวิชาที่นักเรียนสอบได   

 ๒. นำผลคะแนนในขอ ๑ มาคำนวณเปนรอยละ ดังนี้  

   x
i
 = ๘๐% และ      y

i
 = ๒๐% 

  โดยใชสูตรคำนวณเปนรอยละ ดังนี้ 

      ๐.๕ +          ๐.๐๒๕ = ๑๐๐%   

 ๓. นำผลที่ไดจากขอ ๑ และขอ ๒ มาเรียงลำดับตามประเภทที่นักเรียน
สมัครสอบ เพื่อจัดลำดับในการประกาศผลสอบคัดเลือกตามตารางดังนี้ 
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µ“√“ß· ¥ßº≈√«¡¢Õß§–·πππ—°‡√’¬π∑’Ë ¡—§√ Õ∫ 

เลขที่

สอบ 
ชื่อนักเรียน 

สมัครประเภท ผลคะแนน 
ผลคะแนนสอบ 

(๑๐๐%) 
ลำดับที่ได 

ในเขต ทั่วไป 
สอบ 

(๘๐%) 

O-NET 

(๒๐%) 

๑ ด.ญ. อดทน จิตสงบ  / ๗๐ ๗ ๗๗ ๕ 

๒ ด.ช. มีสุข ใจดี  / ๗๐ ๑๐ ๘๐ ๓ 

๓ ด.ญ. ใจ ใจซื่อ / / ๖๐ ๕ ๖๕ ๑๐ 

๔ ด.ช. เกง จิตแจมใส / / ๘๐ ๒๐ ๑๐๐ ๑ 

๕ ด.ญ. รักอาน รักดี / / ๖๕ ๘ ๗๓ ๙ 

๖ ด.ญ. เรียน รักเรียน / / ๖๘ ๖ ๗๔ ๘ 

๗ ด.ญ. กลา แจมใส  / ๗๕ ๑๕ ๙๐ ๒ 

๘ ด.ช. ดี คิดดี  / ๗๐ ๘ ๗๘ ๔ 

๙ ด.ญ. ตรง ซื่อตรง  / ๖๘ ๘ ๗๖ ๖ 

๑๐ ด.ช. สงบ รักสงบ / / ๖๘ ๗ ๗๕ ๗ 



139°“√√—∫π—°‡√’¬π  —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 

ªï°“√»÷°…“ Úıˆ 

เลขที่

สอบ 
ชื่อนักเรียน 

สมัครประเภท คะแนนของนักเรียนที่ได 

(๑๐๐) 
ลำดับที่ได 

ในเขต ทั่วไป 

๔ ด.ช. เกง จิตแจมใส / / ๑๐๐ ๑ 

๗ ด.ญ. กลา แจมใส  / ๙๐ ๒ 

๒ ด.ช. มีสุข ใจดี  / ๘๐ ๓ 

๘ ด.ช. ดี คิดดี  / ๗๘ ๔ 

๑ ด.ญ. อดทน จิตสงบ  / ๗๗ ๕ 

๙ ด.ญ. ตรง ซื่อตรง  / ๗๖ ๖ 

๑๐ ด.ช. สงบ รักสงบ / / ๗๕ ๗ 

๖ ด.ญ. เรียน รักเรียน / / ๗๔ ๘ 

๕ ด.ญ. รักอาน รักดี / / ๗๓ ๙ 

๓ ด.ญ. ใจ ใจซื่อ / / ๖๕ ๑๐ 

µ“√“ß· ¥ß≈”¥—∫º≈§–·ππ¢Õßπ—°‡√’¬π∑’Ë ¡—§√ Õ∫ 
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ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°π—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Ò 

¢Õß‚√ß‡√’¬π µ√’«‘∑¬“ ª√–‡¿∑π—°‡√’¬π∑—Ë«‰ª 

เลขที่สอบ ชื่อนักเรียน 

๔ ด.ช. เกง จิตแจมใส 

๗ ด.ญ. กลา แจมใส 

๒ ด.ช. มีสุข ใจดี 

ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°π—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Ò 

¢Õß‚√ß‡√’¬π µ√’«‘∑¬“ ª√–‡¿∑π—°‡√’¬π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë∫√‘°“√ 

เลขที่สอบ ชื่อนักเรียน 

๑๐ ด.ช. สงบ รักสงบ 

๖ ด.ญ. เรียน รักเรียน 

๕ ด.ญ. รักอาน รักดี 



§”∂“¡ 
°“√√—∫π—°‡√’¬π 

ªï°“√»÷°…“ Úıˆ 
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  เรื่อง การเขาเรียนชั้นอนุบาล ๑   
 ๑. คำถาม นักเรียนที่จะเขาเรียนชั้นอนุบาล ๑ ในปนี้ เกิดปใด (นับอายุอยางไร) 
  คำตอบ วิธีนับอายุนับตั้งแตวันที่เด็กเกิดถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
 ใหไดอายุครบ ๔-๕ ปบริบูรณ   
 ๒. คำถาม โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง เชน โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 
    ใชวิธีการใด    
  คำตอบ จับฉลาก    
  เรื่อง การเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑   
 ๓. คำถาม นักเรียนที่จะเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ในปนี้ เกิดปใด  
   (นับอายุอยางไร)    
  คำตอบ วิธีนับอายุนับตามปปฏิทิน     
   ๑. อายุยางเขาปที่ ๗ (เกิดตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑  
    ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) หรือ     
   ๒.  จบการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา     
   หลักฐานการสมัคร     
   ๑.  สำเนาทะเบียนบาน (นำฉบับตัวจริงไปดวย)    
   ๒.  สำเนาสูติบัตร (นำฉบับตัวจริงไปดวย) 
   ๓.  หลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา (ถามี)  
   ๔.  หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน การเปลี่ยนชื่อ สกุล ฯลฯ   
 ๔. คำถาม โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง เชน โรงเรียนสตรีวิทยาใชวิธีการใด  
  คำตอบ สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET (ปการศึกษา ๒๕๕๙ O-NET  
   สอบ ๕ วิชา)    
  เรื่อง การรับสมัครเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑   
 ๕. คำถาม จะขอรับใบสมัครเมื่อไร    
  คำตอบ กอนวันประกาศรับสมัคร ๑-๒ สัปดาห   
 ๖. คำถาม ขอรับใบสมัครที่ไหนไดบาง    
  คำตอบ ขอไดที่โรงเรียน (แจกฟรี)   

§”∂“¡ 

°“√√—∫π—°‡√’¬π ªï°“√»÷°…“ Úıˆ 
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 ๗. คำถาม ตองซื้อใบสมัครหรือไม    
  คำตอบ รับใบสมัครฟรีไดที่โรงเรียนที่ตองการสมัคร และสมัครเรียน 
   โดยไมเสียคาใชจาย   
 ๘. คำถาม หลักฐานการสมัครมีอะไรบาง    
  คำตอบ ๑.  สำเนาทะเบียนบานของนักเรียนและผูปกครอง (นำฉบับตัวจริง 
    ไปดวย)   
   ๒.  เอกสารแสดงการศกึษา ปพ.๗ หรอื ปพ.๑ (นำฉบบัตวัจรงิไปดวย)  
   ๓. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
   ๔.  รูปถาย ๑ หรือ ๑.๕ นิ้ว ๓ รูป     
   ๕.  เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน การเปลี่ยนชื่อ สกุล ฯลฯ   
 ๙. คำถาม จะทราบไดอยางไรวาบานที่อาศัยอยู นักเรียนมีสิทธิจับฉลาก 
   ที่โรงเรียนใดบาง    
  คำตอบ ๑. ติดตอสอบถามไดที่โรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   ๒.  โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ซึ่งไดมี 
    การประชาสัมพันธสงไปที่โรงเรียน นักเรียนสามารถไปขอรับ 
    ไดที่คุณครูประจำชั้น 
  เรื่อง เขตพื้นที่บริการ   
 ๑๐. คำถาม เขตพื้นที่บริการหมายความวาอยางไร    
  คำตอบ เปนพืน้ทีโ่ดยรอบทีโ่รงเรยีนใหบรกิารรบันกัเรยีนเขาเรยีน โดยคำนงึถงึ 
   ความสะดวกในการเดินทางของนักเรียน การแบงพื้นที่ มี 
   การประสานระหวางโรงเรียนใกลเคียง ใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด  
   โดยอาจมีการทับซอนกันบาง ซึ่งดำเนินการมาแลวนับ ๒๐-๕๐ ป   
 ๑๑. คำถาม นักเรียนจะใชสิทธิเกี่ยวกับเขตพื้นที่บริการอยางไรบาง มีขอกำหนด 
   อยางไร  
  คำตอบ การสอบกำหนดพรอมกนั นกัเรยีนในเขตพืน้ทีบ่รกิารสามารถใชสทิธ ิ  
   ๑. สอบนกัเรยีนทัว่ไปกอน ไมเกนิรอยละ ๕๐ ของแผนการรบันกัเรยีน 
   ๒.  สอบนักเรียนในเขตพื้นที่บริการตามรอยละที่กำหนดของแผน  
    การรบันกัเรยีน โดยจะนำคะแนนของนกัเรยีนในเขตพืน้ทีบ่รกิาร  
    มาเรียงลำดับตอจากขอ ๑ อีก ตามรอยละที่กำหนด    
   ๓.  จับฉลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการตามรอยละที่กำหนด  
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   คุณสมบัตินักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
   ๑. นกัเรยีนตองมชีือ่อยูในทะเบยีนทีอ่ยูในเขตพืน้ทีบ่รกิารของโรงเรยีน  
    อยางนอย ๒ ป นบัถงึวนัที ่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หรอืตามเกณฑ  
    ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากำหนด 
   ๒.  ตองอาศัยอยูกับบิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย ที่เปนเจาบานหรือ 
    เจาของบาน 
 ๑๒. คำถาม นักเรียนที่มีชื่ออยูในเขตในพื้นที่บริการแตขาดคุณสมบัติ เชน  
   อาศยัอยูกบัญาต ิ(ลงุ ปา นา อา ฯลฯ) หรอืบดิา มารดา ไมเปนเจาบาน 
   หรือเจาของบาน จะใชสิทธิอยางไรไดบาง และจะชวยเหลืออยางไร  
   ถาจับฉลากหรือสอบไมได  
  คำตอบ ๑. นักเรียนที่ขาดคุณสมบัติ สามารถสมัครสอบประเภทนักเรียน 
    ทั่วไปได  
   ๒.  หากสอบไมได จบัฉลากไมได ใหไปสมคัรขอใหสำนกังานเขตพืน้ที ่
    การศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    มัธยมศึกษา จัดที่เรียนไดที่โรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่ 
    การศึกษาประถมศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    มัธยมศึกษาที่ตองการเขาเรียน 
   ๓.  นกัเรยีนรองขอใหโรงเรยีนอนโุลม กรณนีกัเรยีนทีม่ทีีพ่กัในเขตพืน้ที ่
    บรกิารมานาน และเรยีนจบชัน้ประถมศกึษาปที ่ ๖ จากโรงเรยีน 
    ประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ แตไมสามารถเปนเจาบานได  
    โดยขอใหมีสิทธิเสมอกับการเปนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  
    ซึ่ งจะมีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนพิจารณา  
    (อาจไดหรือไมไดก็ได)   
 ๑๓. คำถาม นกัเรยีนเรยีนอยูตางจงัหวดั แตมชีือ่อยูในทะเบยีนในเขตพืน้ทีบ่รกิาร 
   ของโรงเรยีนในกรงุเทพมหานคร จะใชสทิธจิบัฉลากหรอืสอบไดหรอืไม   
  คำตอบ ๑. ถามคีณุสมบตัคิรบถวนกส็ามารถจบัฉลากและสอบประเภทนกัเรยีน 
    ในเขตพื้นที่บริการได  
   ๒. สามารถสมัครสอบนักเรียนประเภททั่วไปไดทุกคน 
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 ๑๔. คำถาม นักเรียนอาศัยอยูบานเชากับบิดา มารดา แตไมไดยายทะเบียนบาน  
   มาจากตางจังหวัดหรือไมมีสิทธิเปนเจาบานไดจะทำอยางไร 
  คำตอบ ๑.  นักเรียนตองใชวิธีการสอบประเภทนักเรียนทั่วไปเขาเรียน   
   ๒.  ถาสอบไมได ใหสมคัรขอรบัการจดัทีเ่รยีนทีโ่รงเรยีนทีส่มคัรสอบ 
    ครั้งแรก หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
 ๑๕. คำถาม นักเรียนที่มีที่อยูในเขตพื้นที่บริการแตตองการไปเรียนในโรงเรียนอื่น 
   ที่มีชื่อเสียงมาก ถาสอบเขาไมไดจะทำอยางไร    
  คำตอบ ๑.  นักเรียนตองวิเคราะหตนเองวาจะสามารถสอบแขงขันไดหรือไม  
    และใหสมคัรประเภทจบัฉลากนกัเรยีนในเขตพืน้ทีบ่รกิารไวกอนดวย 
   ๒. ไมควรสละสทิธกิารจบัฉลาก หากจบัฉลากไดขอใหไปรายงานตวั  
    และเรยีนในโรงเรยีนทีจ่บัฉลากได หรอืโรงเรยีนทีไ่ดรบัจดัสรรทีเ่รยีน  
  เรื่อง สัดสวนการรับนักเรียน   
 ๑๖. คำถาม สัดสวนการรับนักเรียนหมายความวาอยางไร    
  คำตอบ สพฐ. กำหนดใหโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูงรับนักเรียนในเขต 
   พื้นที่บริการไมนอยกวารอยละ ๔๐ และรับนักเรียนทั่วไปไมเกิน 
   รอยละ ๖๐ เชน กำหนดสัดสวน ๔๐ : ๖๐ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้  
   ๔๐ แรก หมายถึง การจับฉลาก และหรือสอบและคะแนน O-NET  
   ของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไมนอยกวารอยละ ๔๐ ของแผน 
   การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ของโรงเรียนนั้น ๆ โดยขอ 
   ความเห็นชอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๖๐ หลัง หมายถึง  
   การสอบและคะแนน O-NET ของนักเรียนทั่วไป ไมเกินรอยละ ๖๐  
   (นักเรียนทั่วไป คือ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการนอกเขตพื้นที่บริการ  
   และนอกจังหวัด)    
  เรื่อง การจัดสรรที่เรียน   
 ๑๗. คำถาม การขอรับการจัดสรรที่เรียน นักเรียนจะทำอยางไร 
  คำตอบ ๑. สมคัรไดทีโ่รงเรยีนหรอืสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
    วันที่ ๕-๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
    ไมเวนวันหยุดราชการ     
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   ๒.  ประกาศผลการจดัทีเ่รยีน วนัที ่๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีโ่รงเรยีน 
    หรือสหวิทยาเขต หรือกลุมโรงเรียน หรือสำนักงานเขตพื้นที่ 
    การศึกษามัธยมศึกษา 
   ๓.  รายงานตวั วนัที ่๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีโ่รงเรยีนทีไ่ดรบัจดัสรร 
   ๔.  นกัเรยีนตองนำตนขัว้ใบสมคัรไปดวย เพือ่สะดวกในการตรวจสอบ 
    ขอมูล   
 ๑๘. คำถาม ถาประกาศผลรอบสองแลวยังไมมีที่เรียนจะทำอยางไร   
  คำตอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่ 
   การศึกษามัธยมศึกษาจะนำขอมูลนักเรียนที่ยังไมมีที่เรียนเสนอ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่ 
   การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อแกปญหาและจัดที่เรียนใหรอบตอไป    
  เรื่อง โรงเรียนที่มีวัตถุประสงคพิเศษ   
 ๑๙. คำถาม โรงเรียนที่มีวัตถุประสงคพิเศษมีกี่โรง รับแบบใด    
  คำตอบ ๑. มี ๓๘ โรงเรียน กระจายอยูทั่วประเทศ 
   ๒.  สอบถามไดที่ศูนยประสานงานการรับนักเรียนของสำนักงาน 
    เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา หรอืสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
    มัธยมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    วาโรงเรียนใดบาง 
   ๓.  ใชวิธีการสอบอยางเดียว 
  เรื่อง นักเรียนพิการเรียนรวม นักเรียนพิการ นักเรียนดอยโอกาส  
 ๒๐. คำถาม มีโรงเรียนใดบางที่รับนักเรียนพิการเรียนรวม รับนักเรียนพิการ  
   รับนักเรียนดอยโอกาส 
  คำตอบ ๑.  มโีรงเรยีนเรยีนรวม โรงเรยีนศกึษาพเิศษ โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห  
    กระจายอยูทั่วประเทศ     
   ๒.  สอบถามไดที่ศูนยประสานงานการรับนักเรียนของสำนักงาน 
    เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่ 
    การศึกษามัธยมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน วาโรงเรียนใดบาง     
   ๓.  ติดตอสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๔๔  
    หรือ ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๕๐    
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  เรื่อง การเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔   
 ๒๑. คำถาม การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ รับอยางไร    
  คำตอบ โรงเรยีนทีเ่ปดสอนระดบัมธัยมศกึษาตอนตนและมธัยมศกึษาตอนปลาย 
   ๑. การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม  
     ใหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่มีศักยภาพ 
    เหมาะสมของโรงเรียนเขาเรียน โดยโรงเรียนและคณะกรรมการ 
    เขตพื้นที่การศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
    มัธยมศึกษากำหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มี 
    ศกัยภาพเหมาะสมจากคะแนนผลการเรยีน เฉลีย่รวม ๕ ภาคเรยีน  
    (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ และชั้นมัธยม  
    ศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่หนึ่ง) ไมต่ำกวา ๒.๐๐    
     ในกรณีที่คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวมต่ำกวา ๒.๐๐  
    แตสูงกวา ๑.๕๐ โรงเรียน และคณะกรรมการเขตพื้นที่ 
    การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
    มัธยมศึกษา อาจกำหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มี 
    ศักยภาพเหมาะสมจาก       
    ๑) จัดสอบประมวลความรู หากผานเกณฑใหถือวาเปน 
    นักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม 
    ๒) ประเมินความสามารถพิเศษ เชน ดนตรี กีฬา ศิลปะ  
    เปนตน โดยกำหนดหลกัเกณฑการพจิารณาความสามารถพเิศษ 
    ใหชัดเจน     
   ๒. การรับนักเรียนทั่วไป      
     ใหรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเขาเรียนดวย แตตอง 
    ไมเกินรอยละ ๒๐ ของแผนการรับนักเรียน 
     ในการกำหนดแผนการรับนักเรียนโรงเรียนตองกำหนด 
    แผนการรบันกัเรยีนใหสามารถรบันกัเรยีนทีม่ศีกัยภาพเหมาะสม 
    จากนกัเรยีนทีจ่บชัน้มธัยมศกึษาปที ่๓ จากโรงเรยีนเดมิตามเกณฑ 
    ที่กำหนด คิดเปนรอยละ ๘๐ ของแผนการรับนักเรียน และ 
    รบันกัเรยีนทัว่ไป อกีไมเกนิรอยละ ๒๐ ของแผนการรบันกัเรยีน  
    ในกรณทีีร่บันกัเรยีนตามขอ ๑) และ ขอ ๒) แลวยงัรบันกัเรยีนได 
    ไมครบตามแผนการรับนักเรียน ใหนำสัดสวนที่เหลือไปรับ 
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    นักเรียนทั่วไปจนครบจำนวนที่ประกาศรับ ทั้งนี้ ใหโรงเรียน 
    มโีครงการชวยเหลอืนกัเรยีนใหมศีกัยภาพ เหมาะสมตามทีก่ำหนด  
    และจดัการแนะแนวการศกึษาตออยางกวางขวาง โดยทีน่กัเรยีน 
    ทุกคนจะตองไดรับการชวยเหลือ ดูแล แกไขปญหาอยางจริงจัง  
   โรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๑. รบันกัเรยีนประเภทสอบ รอยละ ๘๐ (สอบไมนอยกวารอยละ ๘๐  
    และคะแนน O-NET ไมเกินรอยละ ๒๐) 
   ๒.  รับนักเรียนประเภทโควตา รอยละ ๒๐ 
  เรื่อง จำนวนนักเรียนตอหอง   
 ๒๒. คำถาม กำหนดนักเรียนตอหองอยางไร    
  คำตอบ อ.๑  รับ ๓๐ คนตอหอง 
   ป.๑ รับ ๔๐ คนตอหอง 
   ม.๑ รับ ๔๐ คนตอหอง 
   ม.๔ รับ ๔๐ คนตอหอง 
  เรื่อง ชวงเวลาการรับนักเรียน   
 ๒๓. คำถาม ชวงเวลาการรับนักเรียนกำหนดไวอยางไร 
  คำตอบ ชวงเวลาการรับนักเรียน กำหนดชวงเวลาการรับนักเรียนโดยใหนับ 
   วันเริ่มตน คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน และวันสิ้นสุด  
   คอื วนัมอบตวันกัเรยีน ตามปฏทินิการรบันกัเรยีน ปการศกึษา ๒๕๖๐  
  เรื่อง เงินแปะเจี๊ยะ เงินที่เก็บแลกกับการรับเขาเรียน เงินจากการระดม 
   ทรัพยากร 
 ๒๔. คำถาม จะมีการเรียกเก็บเงินแปะเจี๊ยะ เงินที่เก็บแลกกับการรับเขาเรียน 
   เงินจากการระดมทรัพยากรหรือไม 
  คำตอบ ในชวงการรบันกัเรยีนไมใหโรงเรยีนเรยีกเกบ็เงนิหรอืระดมทรพัยากร  
   แตอยางใด หากพบโปรดแจง โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๓๐ 
  เรื่อง ติดตอขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม   
 ๒๕. คำถาม จะติดตอขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ใด    
  คำตอบ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน    
   สอบถามไดที่กลุมวิจัยและพัฒนานโยบาย โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๓๐  
   โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๕๒๓๒  
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หนวยงาน โทรศัพท โทรสาร 

กลุมวิจัยและพัฒนานโยบาย 
สำนักนโยบายและแผน 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๐ ๒๒๘๐ ๕๕๓๐ ๐ ๒๒๘๑ ๕๒๓๒  

ศูนยสารนิเทศ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักอำนวยการ 

๐ ๒๒๘๐ ๖๒๙๐ ๐ ๒๒๘๐ ๖๒๙๐  
๐ ๒๒๘๒ ๒๗๑๘ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

๐ ๒๓๕๔ ๕๒๕๘ 
ตอ ๑๑๑ 

๐ ๒๓๕๔ ๕๒๕๘  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๐ ๒๓๕๔ ๔๙๖๐ 
ตอ ๑๑๑ 

๐ ๒๓๕๔ ๔๙๖๒ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒ 

๐ ๒๙๓๐ ๔๔๙๐-๒ 
ตอ ๑๑๗-๑๑๙ 

๐ ๒๙๓๐ ๔๔๙๐ 
ตอ ๑๑๗-๑๑๙ 
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ª√–°“» ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเขารับการศึกษา  

ระดับกอนประถมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 โดยที่เห็นสมควรใหมีการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเขารับ
การศึกษา ระดับกอนประถมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน   
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับ 
และประเภทของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑ (๑) สำนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเขารับ 
การศกึษา ระดบักอนประถมศกึษา ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวดังตอไปนี้   
 ขอ ๑ การรบัเดก็เพือ่เขารบัการศกึษา ระดบักอนประถมศกึษา ในสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหรับเด็กที่มีอายุ 
ไมนอยกวา ๔ ปบริบูรณ   
 ขอ ๒  การนับอายุเด็กเพื่อเขารับการศึกษา ระดับกอนประถมศึกษา  
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ใหนับตั้งแตวันที่เด็กเกิดไปจนถึงวันแรกของการเปดภาคเรียนที่ ๑ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยปการศึกษา การเปดและปดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๘ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓   
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙  
  
 (นางพรนิภา ลิมปพยอม)   
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

❖ ❖ ❖ 
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°Æ°√–∑√«ß 
กำหนดหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเขารับการศึกษาภาคบังคับ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

   
 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติ
การศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ รฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิารออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้   
 การนับอายุเด็กเพื่อเขารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ใหนบัตามปปฏทินิ หากเดก็อายคุรบเจด็ปบรบิรูณในปใด ใหนบัวาเดก็มอีายยุางเขาปทีเ่จด็
ในปนั้น  
 
 ใหไว  ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๕   
 
 
 (นายสุวิทย คุณกิตติ)   
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

❖ ❖ ❖ 

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๗ แหง
พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดใหเด็กที่มีอายุยางเขาปที่เจ็ด 
ตองเขาเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจนอายยุางเขาปทีส่บิหก เวนแตสอบไดชัน้ปทีเ่กา
ของการศึกษาภาคบังคับ และกำหนดใหการนับอายุของเด็กดังกลาวตองเปนไปตาม
หลกัเกณฑและวธิกีารนบัอายทุีก่ำหนดในกฎกระทรวง จงึจำเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้

 (นายสุวิทย คุณกิตติ)   
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√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√  
วาดวยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๔๘  
 

 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับหลักฐานในการรับนักเรียน  
นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
และกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับเพื่อเปนการเปดโอกาสแกบุคคลใหไดรับ 
การศึกษาอยางทั่วถึง   
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๕  
และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงศึกษาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้   
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐาน 
ในการรับนักเรียน นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 ขอ ๒ ระเบยีบนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เปนตนไป   
 ขอ ๓ ใหยกเลกิระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวาดวยหลกัฐานวนั เดอืน ปเกดิ 
ในการรับนักเรียน นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕   
 ขอ ๔ ในระเบียบนี้  
 “สถานศกึษา” หมายความวา สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั โรงเรยีน ศนูยการเรยีน 
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  
หรือของเอกชนที่มีอำนาจ หนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา  

❖ ❖ ❖ 
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 “หลกัฐานทางการศกึษา” หมายความวา เอกสารอนัเปนหลกัฐานทางการศกึษา
ของนักเรียน นักศึกษา ไดแก ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจำตัวนักเรียน  
นักศึกษา สมุดประจำชั้น บัญชีเรียกชื่อ ใบสงตัวนักเรียน นักศึกษา หลักฐานแสดงผล
การเรียน ประกาศนียบัตร หรือเอกสารอื่นใด ในลักษณะเดียวกันหรือเอกสาร 
ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดใหเปนหลักฐานทางการศึกษา ตามระเบียบน้ี  
 “องคกรเอกชน” หมายความวา สมาคม มูลนิธิ หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่น 
ซึ่งจดทะเบียน เปนนิติบุคคล   
 ขอ ๕ ใหสถานศึกษาถือเปนหนาที่ในการที่จะรับเด็กที่อยูในวัยการศึกษา
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ เขาเรียนในสถานศึกษา 
 กรณเีดก็ยายทีอ่ยูใหม สถานศกึษาตองอำนวยความสะดวก และตดิตามใหเดก็ 
ไดเขาเรียนในสถานศึกษาที่ใกลกับที่อยูใหม   
 ขอ ๖ การรับนักเรียนนักศึกษาในกรณีที่ไมเคยเขาเรียนในสถานศึกษา 
มากอน ใหสถานศึกษาเรียกหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งตามลำดับ เพื่อนำมาลงหลัก
ฐานทางการศึกษา ดังตอไปนี้   
 (๑) สูติบัตร   
 (๒) กรณทีีไ่มมหีลกัฐานตาม (๑) ใหเรยีกหนงัสอืรบัรองการเกดิ บตัรประจำตวั
ประชาชน สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดทำขึ้นใน
ลักษณะเดียวกัน   
 (๓) ในกรณีที่ไมมีหลักฐานตาม (๑) หรือ (๒) ใหเรียกหลักฐานที่ทางราชการ
ออกให หรือเอกสารตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดใหใชได   
 (๔) ในกรณีที่ไมมีหลักฐานตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหบิดา มารดา ผูปกครอง 
หรอืองคกรเอกชนทำบนัทกึแจงประวตับิคุคล ตามแบบแนบทายระเบยีบนี ้เปนหลกัฐาน 
ที่จะนำมาลงหลักฐานทางการศึกษา   
 (๕) ในกรณีที่ไมมีบุคคล หรือองคกรเอกชนตาม (๔) ใหซักถามประวัติบุคคล 
ผูมาสมัครเรียนหรือผูที่เกี่ยวของ เพื่อนำลงรายการบันทึกแจงประวัติบุคคลตามแบบ
แนบทายระเบียบนี้ เปนหลักฐานที่จะนำมาลงหลักฐานทางการศึกษา   
 ขอ ๗ ใหสถานศึกษาจัดเก็บสำเนาเอกสารหลักฐานตามขอ ๖ (๑) (๒) และ 
(๓) ซึ่งไดรับรองความถูกตองแลว ไวเปนหลักฐาน และคืนตนฉบับแกผูปกครอง   
 สำหรับหลักฐานบันทึกแจงประวัติบุคคลตามขอ ๖ (๔) และ (๕) ใหเก็บ
ตนฉบับไวที่สถานศึกษานั้น   
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 ขอ ๘ ในขณะที่นักเรียน นักศึกษายังศึกษาอยูในสถานศึกษา เมื่อปรากฏวา 
มีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรมาแสดงภายหลัง ใหสถานศึกษา
แกไขหลักฐานทางการศึกษาใหเปนไปตามหลักฐานดังกลาว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการนั้น   
 ขอ ๙ การบันทึกในหลักฐานทางการศึกษา ใหสถานศึกษาปฏิบัติดังนี้   
 (๑) ในกรณีที่เปนหลักฐานทางการศึกษาเปนรายบุคคล เชน สมุดประจำตัว
นักเรียน นักศึกษา ใบสงตัว ประกาศนียบัตร เปนตน ไมตองบันทึกหมายเหตุใด ๆ  
 (๒) ในกรณีที่เปนหลักฐานทางการศึกษาเปนหลักฐานรวมที่ใชบันทึกขอมูล
ของนักเรียน นักศึกษาทั้งชั้นเรียน หรือจำนวนมากกวาหนึ่งคน เชน ทะเบียนนักเรียน 
นักศึกษา สมุดประจำชั้น บัญชีเรียกชื่อ เปนตน ใหหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับ 
มอบหมายบันทึกไวเฉพาะในสมุดทะเบียน นักเรียน นักศึกษา โดยบันทึกลง 
ในชองหมายเหตุพรอมกับลงนามกำกับขอความวา “ไมมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎร”   
 ขอ ๑๐ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  
และใหมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘     
 
 
 (นายจาตุรนต ฉายแสง) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘     

 (นายจาตุรนต ฉายแสง) 
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§” —Ëß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π  

∑’Ë ¯˜˘/Úıı˘ 
เรือ่ง แตงตัง้คณะกรรมการจดัทำนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการรบันกัเรยีน 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐  
 
  
 ดวย สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเหน็สมควรวางแผนเตรยีมการ
รบันกัเรยีนเพือ่ใหการดำเนนิการรบันกัเรยีนของสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐ สามารถเกณฑเด็กเขาเรียนและจัดสรร
โอกาสระหวางสถานศึกษาที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ เพื่อใหเด็กเขาเรียน 
การศกึษาภาคบงัคบัไดครบทกุคน และรองรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยใหนกัเรยีนทกุคน
มีโอกาสและความเสมอภาคในการไดรับการศึกษา ตามศักยภาพ ความสนใจ และ
ความถนัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงแตงตั้งคณะกรรมการ 
จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้   
 ๑. นายการุณ สกุลประดิษฐ ประธานกรรมการ    
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 ๒. นายสุเทพ ชิตยวงษ รองประธานกรรมการ 
  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๓. นายอำนาจ วิชยานุวัติ กรรมการ 
  ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๔. นายสนิท แยมเกษร กรรมการ    
  ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผน  
 ๕. นางสุกัญญา งามบรรจง  กรรมการ    
  ที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 ๖. นายณรงค แผวพลสง กรรมการ 
  ผูอำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
  และนิติการ 

❖ ❖ ❖ 
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 ๗. นายวิษณุ ทรัพยสมบัติ กรรมการ 
  ผูอำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา 
 ๘. นายนพพร มากคงแกว กรรมการ 
  ผูอำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนา 
  พิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต 
 ๙. นางสาววิภาภรณ นิธิปรีชานนท  กรรมการ   
  ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยทางการศึกษา  
 ๑๐. นายสันติสุข ภูมิสุทธินันท กรรมการ 
  รองผูอำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 ๑๑. นายธีระพล บัวแกว กรรมการ 
  รองผูอำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษา 
  ตอนปลาย 
 ๑๒. นายสมยศ ศิริบรรณ กรรมการ 
  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
  ปฏิบัติหนาที่ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ๑๓. นายวิชัย แสงศรี กรรมการ 
  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๑ 
  ปฏิบัติหนาที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
 ๑๔. นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ กรรมการ 
  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ประถมศึกษา เชียงใหม เขต ๑ 
  ปฏิบัติหนาที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
 ๑๕. นายสันติ แสงสระวี กรรมการ 
  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ประถมศึกษา สงขลา เขต ๑ 
  ปฏิบัติหนาที่ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 
 ๑๖. วาที่รอยตรีอานนท สุขภาคกิจ กรรมการ   
  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  มัธยมศึกษา เขต ๑   
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 ๑๗. นายไพรัช แสงทอง กรรมการ   
  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  มัธยมศึกษา เขต ๒ 
 ๑๘. นายอำนวย พุทธมี กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนพญาไท 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
  กรุงเทพมหานคร 
 ๑๙. นางรำพึง ชำนาญ กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลระยอง 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
  ระยอง เขต ๑ 
 ๒๐.  นายปรเมษฐ โมลี  กรรมการ   
  ผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑   
 ๒๑. นายพิชยนันท สารพานิช กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
 ๒๒. นางสาวสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ กรรมการ   
  ผูอำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
 ๒๓. นายสำรวย ไชยยศ กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒   
 ๒๔. นายวิสิทธิ์ ใจเถิง กรรมการ   
  ผูอำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย    
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  
 ๒๕. นายสมชาย ฟกทอง กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  
 ๒๖. นายมนทิพย ทรงกิติพิศาล กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 



169°“√√—∫π—°‡√’¬π  —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 

ªï°“√»÷°…“ Úıˆ 

 ๒๗. นายสุจินต ขาวแกว กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ 
 ๒๘. นายบุญเลิศ พวงเพ็ชร  กรรมการ   
  ผูอำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย    
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑   
 ๒๙. นายสาโรจน แกวอรุณ กรรมการ 
  ผูอำนวยการโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ 
 ๓๐. นายสมมารถ ไตรวิชา กรรมการ   
  ผูอำนวยการโรงเรียนพิบูลยประชาสรรค    
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 ๓๑. นางญาณกร จันทหาร กรรมการ 
  ผูอำนวยการศูนยการพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
  จังหวัดสุพรรณบุรี 
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 ๓๒. นางพุทธชาต ทองกร กรรมการ   
  ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษาสำหรับ 
  ผูมีความสามารถพิเศษ    
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
 ๓๓. นางสาวอุสณา ลาภประเสริฐพร กรรมการ   
  ผูอำนวยการกลุมวิจัยและพัฒนาระบบ 
  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
  สถาบันภาษาอังกฤษ  
 ๓๔. นายชลำ อรรถธรรม กรรมการ 
  ผูอำนวยการสำนักนโยบายและแผน และเลขานุการ 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ๓๕. นางกฤษณา สวางแสง กรรมการ   
  ผูเชี่ยวชาญดานติดตามตรวจสอบ และผูชวยเลขานุการ  
  การดำเนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
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 ๓๖. นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ กรรมการ 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และผูชวยเลขานุการ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๓๗. นางสาวเพ็ญสุภา ชัยโชติกุลชัย กรรมการ  
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  และผูชวยเลขานุการ  
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 ๓๘. นางจรินทร พุมพวง  กรรมการ   
  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน  และผูชวยเลขานุการ  
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 ๓๙. นายพงษพิสุทธิ์ นาคะสิงห กรรมการ   
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  และผูชวยเลขานุการ  
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 ๔๐. นายวิโรจน ธานมาศ กรรมการ   
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  และผูชวยเลขานุการ  
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ๔๑. นางสาวหัทยานันทช เศรษฐปราโมทย กรรมการ 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ และผูชวยเลขานุการ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ใหคณะกรรมการมีหนาที่ดังตอไปนี้   
 ๑. จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐   
 ๒. ประชาสัมพันธ เผยแพร และสรางความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปการศึกษา ๒๕๖๐   
 ๓. แกปญหาการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ และดำเนินงานอื่น ๆ  
ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   
 
    สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙     
 
 
 (นายการุณ สกุลประดิษฐ) 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   



สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปการศึกษา ๒๕๖๐ปการศึกษา ๒๕๖๐

การรับนักเรียนการรับนักเรียน

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



บรรณาธิการกิจ

ที่ปรึกษา  

	 นายการุณ	สกุลประดิษฐ์	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 นายอำานาจ	วิชยานุวัติ	 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
	 นายชลำา	อรรถธรรม	 ผู้อำานวยการสำานักนโยบาย
	 	 และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บรรณาธิการกิจและผู้จัดทำา  

	 นางกฤษณา	สว่างแสง	 ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบ		 	 	
	 	 การดำาเนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

ออกแบบปก/รูปเล่ม  

	 นางกฤษณา	สว่างแสง	 ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบ		 	 	
	 	 การดำาเนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน




