ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๕8
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ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๕8
๑. หลักการ
เพื่ อ ให้ เด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ งและได้ รับ การพั ฒ นาอย่ างเต็ ม ตามศั ก ยภาพ
สอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช 2557
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบั งคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบั ญญั ติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติ ม ทุกฉบั บ กฎกระทรวงกาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน เรื่อง กระจายอานาจ
การบริ ห ารและการจั ดการศึ กษาของเลขาธิ การคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานไปยั งคณะกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอานาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริ ห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ทุ ก ฉบั บ กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ย
การแบ่ งส่ ว นราชการ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน กระทรวงศึ กษาธิการ พ.ศ. 2546
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕8 ไว้ดังนี้
๒. นโยบาย
๒.๑ ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และ
เสมอภาค
๒.๒ สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม
๒.๓ ประกั น โอกาสเด็ ก ที่ อ ยู่ในเกณฑ์ การศึ ก ษาภาคบั งคั บ ได้ เข้ ารับ การศึ กษาภาคบั งคั บ
ครบทุกคน
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
๒.๕ ส่ ง เสริ ม ผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษด้ า นต่ า ง ๆ ได้ รั บ การศึ ก ษาที่ เหมาะสมและได้ รั บ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
๒.๖ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ
๒.๗ สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่น
มี ส่ วนร่ วมในการจั ดการศึ กษาอย่ างกว้างขวาง ทั้ งนี้ ในการก าหนดแผนการรั บนั กเรี ยนของรัฐ ให้ ค านึ งถึ ง
ผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย
๒.๘ ส่งเสริม…

-๒๒.๘ ส่ งเสริ ม ให้ ค ณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาและส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาดาเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดร่วมกันและดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้ เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ครบทุกคน
๒.๙ สนับสนุ นให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง
ที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครอง ที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน
๒.๑๐ ส่งเสริมให้ สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาติ ดตามและดู แลให้ จ านวนนั กเรียนต่ อห้ องมี ความเหมาะสม ไม่เป็ นอุ ปสรรคต่ อการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๒.๑๑ ส่ งเสริมให้ มี การประชาสั ม พัน ธ์การรับ นักเรียนอย่างหลากหลาย และเชิญ ชวนเด็ ก
ผู้ปกครอง สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์จุดเด่น
ของแต่ละโรงเรียน
๒.๑๒ สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไขผูกพันกับ
การเข้าเรียน
๒.๑3 ในกรณี ที่มีปั ญ หาต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕8 ให้โรงเรียน โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรั บ นั ก เรีย นของโรงเรี ย น คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น พื้ นฐาน คณะกรรมการเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เสนอเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
๓. วิธีการ
คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและคณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา กาหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา และด าเนิ นการให้ โรงเรี ยน สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน รับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕8 ในแต่ละระดับ ดังนี้
๓.๑ ชั้นก่อนประถมศึกษา
๓.๑.๑ ให้ ค ณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั ด หาที่ เรี ย นให้ เด็ ก
ก่อนประถมศึกษาได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม
๓.๑.๒ ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ ๔ - ๕ ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียน
โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายั งไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัคร
เกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
๓.๑.๓ สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาเอกชน ศู น ย์ อ บรมเด็ ก ก่ อ นเกณฑ์ ในศาสนสถาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กต่าง ๆ รับเด็กอายุไม่ต่ากว่า ๓ ปี เข้าเรียน
๓.๑.๔ ส่งเสริมให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง
๓.๒ ชั้นประถมศึกษา...

-๓๓.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๓.๒.๑ ให้ ค ณะกรรมการเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึก ษาจัดหาที่ เรีย นให้ เด็ก ที่ อ ยู่
ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ครบทุกคนตามความเหมาะสม
๓.๒.๒ ให้ รั บ เด็ ก ที่ มี อ ายุ ย่ า งเข้ า ปี ที่ ๗ หรื อ จบการศึ ก ษาชั้ น ก่ อ นประถมศึ ก ษา
ที่ อ ยู่ ในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารของโรงเรี ย นเข้ า เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ทุ ก คน โดยไม่ มี ก ารสอบวั ด
ความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้
ให้ใช้วิธีการจับฉลาก และประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน
๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๓.๓.๑ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสารวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และจานวน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศรับ ในปีการศึกษา ๒๕๕8
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษา โดยคานึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียน
ใกล้บ้าน
๓.๓.๒ ให้ โรงเรี ย นที่ ได้ รับ การประกาศชื่ อ ในการจัด สรรโอกาสทางการศึ ก ษาของ
นักเรียนเปิดโอกาสให้ นักเรียนและผู้ป กครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจและรับนักเรียน
ทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาส โดยไม่มีการคัดเลือก
๓.๓.๓ ให้ โรงเรี ย นก าหนดเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารของโรงเรี ย น สั ด ส่ ว นจ านวนนั ก เรีย น
ในเขตพื้นที่บริการที่จะเปิดโอกาสให้มีการจับฉลาก และสัดส่วนจานวนนักเรียนที่จะรับจากการคัดเลือก ทั้งนี้
จะต้ อ งเสนอสั ด ส่ ว นและวิ ธี ก ารต่ อ คณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้ น ฐาน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๓.๓.๔ โรงเรี ย นทั่ ว ไป ให้ รับ นั ก เรีย นในเขตพื้ น ที่ บ ริก ารที่ ม าสมั ค รเข้ าเรี ยนทุ ก คน
ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้
ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้
ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนน
เป็นร้อยละ ๒๐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
๓.๓.๕ โรงเรี ย นที่ มี อั ตราการแข่ งขั น สู ง มี จ านวนผู้ ส มั ครเกิ นกว่ า จ านวนนั ก เรี ย น
ที่โรงเรียนสามารถรับได้จานวนมาก จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้ กาหนดสัดส่วนการรับ
นักเรียน ดังนี้
1) การรับนักเรียน...

-๔๑) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ให้ รั บ นั ก เรี ย นในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ 4๐ โดยวิ ธี ก าร
จั บ ฉลาก ในกรณี มี นั ก เรี ย นในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารไม่ ถึ ง ร้ อ ยละ 4๐ ให้ รั บ นั ก เรี ย นในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก าร
เข้าเรียนทุกคน และนาสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปในข้อ ๒) จนครบจานวนที่ประกาศรับ
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจั ดการศึกษาให้ เสนอร้ อยละของการคั ดเลื อก และก าหนดเกณฑ์ พิ จ ารณาคั ดเลื อกผู้ ส มัค รจาก
(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคานวณคะแนนรวมจาก
(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้งนี้ จะต้องมีโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนดี
ประจาตาบล และโรงเรียนดีประจาอาเภอ รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้อย่างเพียงพอภายในเขตพื้นที่
การศึกษา
๒) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขต
พื้นที่บริการ)
ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ 60 โดยกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคานวณ
คะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐
๓) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ให้ รั บ นั กเรี ยนที่ มี ความสามารถพิ เศษ เช่ น ดนตรี กี ฬา ศิ ลปะ เป็ นต้ น
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยให้รับนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ 5
๔) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน เห็ นว่าโรงเรียนมีความจาเป็นจะต้องรับนั กเรียนที่มี เงื่อนไขพิ เศษ
เข้าเรียน ซึ่งอาจมีได้หลายกรณี เช่น
๔.๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
๔.๒) นักเรียนที่มขี ้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
๔.๓) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
๔.๔) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้อง
ได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
๔.๕) นัก เรีย นโควตาตามข้อ ตกลงของโรงเรียนคู่ ส หกิจ หรือ โรงเรีย น
คู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย
๔.๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
๔.๗) นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ในอุ ป การะของผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์ ให้ กั บ โรงเรี ย น
อย่างต่อเนื่อง
ให้คณะกรรมการ...

-๕ให้ ค ณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารรั บ นั กเรี ย นที่ มี เ งื่ อ นไขพิ เ ศษ
พร้ อ มประกาศหลั ก เกณฑ์ ก่ อ นการพิ จ ารณาและผลหลั ง การพิ จ ารณาให้ ส าธารณชนทราบ และเมื่ อ
ดาเนินการพิจารณากลั่นกรองแล้ว ให้ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้
การพิจารณาเพิ่มจานวนนักเรียนต่อห้อง ให้พิจารณาตามความจาเป็น ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ 5
๕) การรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นที่ มี อั ต ราการแข่ ง ขั น สู ง ให้ รั บ รอบเดี ย ว
ตามแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕8 เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ให้ใกล้เคียงกัน
๓.๓.๖ กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้โรงเรียนดาเนินการ ดังนี้
๑) โรงเรี ยนต้ องออกข้ อสอบให้ อยู่ ในกรอบเนื้ อหาของหลั กสู ตรการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
สั งคมศึ กษา และภาษาอั งกฤษ โดยให้ มี ระดั บความยากง่ายพอเหมาะส าหรับเด็ กทั่ วไปจะสามารถท าได้
โดยไม่จาเป็นต้องกวดวิชาเพิ่มเติม รวมทั้ง ให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนรวมใน 5 วิชาหลัก
โดยรวมกับคะแนน O-NET
๒) โรงเรี ย นต้ อ งควบคุ ม ดู แ ลกระบวนการสอบคั ด เลื อ กให้ เป็ น ไปด้ ว ย
ความโปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม ทั้งนี้ ให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากากับและดูแลโรงเรียน เพื่อตรวจสอบว่าผลการดาเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง
และยุติธรรม
๓.๓.๗ ในการดาเนินงานตามแนวทางข้างต้น ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาแจ้งชื่อโรงเรียนที่ได้จัดที่เรียนให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้ผู้ปกครอง
ทราบ
๒) นักเรียนสามารถเลือกที่จะรายงานตัวเพื่อ สมัครเรียนที่โรงเรียนที่ได้รับ
การจัดสรรโอกาส หรือสมัครเรียนที่โรงเรียนอื่นโดยวิธีการจับฉลาก หรือคัดเลือกจากวิธีการอื่น ๆ
๓) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา พิจารณาจัดระบบให้นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครสาหรับทางเลือกทุกทางได้พร้อมกัน
ที่ โรงเรี ย นประถมศึก ษาที่ นั ก เรี ย นศึ กษาอยู่ หรือโรงเรีย นมั ธ ยมศึก ษาที่ ได้รับ การจั ด สรรโอกาส ทั้ งนี้
ให้เป็นไปตามความพร้อมและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักเรียน และในการสมัครเรียน
ให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการสารองไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรร
โอกาสทางการศึกษา
๔) นั กเรี ยนที่ พลาดจากการสอบคั ดเลื อก คะแนน O-NET หรื อการจั บฉลาก
สามารถกลับไปเรียน ในโรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสของนักเรียนตามข้อ ๑) หรือเสนอชื่อ
ให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอานวยความสะดวก
ในการจั ดหาโรงเรี ย นอื่ น ให้ ต ามความเหมาะสม แต่ ไม่ ผู ก พั น ที่ จ ะต้ อ งจั ด หาที่ เรี ย นเฉพาะในโรงเรี ย น
ที่พึงประสงค์เท่านั้น
3.4 ชั้นมัธยม…

-6๓.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๓.๔.๑ โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม
ให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียน
เข้าเรียน โดยโรงเรียนและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาหนดเกณฑ์ พิจารณาคัดเลื อกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจากคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม
5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่หนึ่ง) ไม่ต่ากว่า
2.00
ในกรณี ที่ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ ยรวมต่ ากว่ า 2.00 แต่ สู งกว่ า 1.50
โรงเรียนและคณะกรรมการเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อาจกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจาก
(๑) จัดสอบประมวลความรู้ หากผ่านเกณฑ์ให้ถือว่าเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพ
เหมาะสม
(๒) ประเมินความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น โดยกาหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษให้ชัดเจน
๒) การรับนักเรียนทั่วไป
ให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐
ของแผนการรับนักเรียน
ในการกาหนดแผนการรั บนั กเรียน โรงเรียนต้องกาหนดแผนการรับนั กเรียนให้
สามารถรับนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิมตามเกณฑ์
ที่กาหนดคิดเป็ นไม่น้ อยกว่ าร้อยละ ๘๐ ของแผนการรับนักเรียน และรับนักเรียนทั่วไปอีกไม่เกินร้อยละ ๒๐
ของแผนการรับนักเรียน ในกรณีที่รับนักเรียนตามข้อ ๑) และ ข้อ ๒) แล้ว ยังรับนักเรียนได้ไม่ครบตามแผนการรับ
นั กเรียน ให้ น าสั ดส่ วนที่ เหลื อไปรับนั กเรียนทั่ วไปจนครบจานวนที่ ประกาศรับ ทั้งนี้ ให้ โรงเรียนมีโครงการ
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่กาหนด และจัดการแนะแนวการศึกษาต่ออย่างกว้างขวาง
โดยที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหา อย่างจริงจัง
3) กรณีรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ให้กาหนด
เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้ สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน
O-NET ร้ อ ยละ ๒๐ โดยค านวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ ใช้ ข้ อสอบของโรงเรี ยน คิ ดคะแนนเป็ น
ร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐
4) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ให้ รั บ นั กเรี ยนที่ มี ความสามารถพิ เศษ เช่ น ดนตรี กี ฬา ศิ ลปะ เป็ นต้ น
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน
โดยให้รับนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ 5
5) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน เห็ นว่าโรงเรียนมีความจาเป็นจะต้องรับนั กเรียนที่มี เงื่อนไขพิ เศษ
เข้าเรียน ซึ่งอาจมีได้หลายกรณี เช่น
5.1) นักเรียน...

-๗5.๑)
5.๒)
5.๓)
5.๔)

นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
นักเรียนที่มขี ้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้อง

ได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
5.๕) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่พั ฒ นา หรือโรงเรียน
เครือข่าย
5.๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
5.๗) นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ในอุ ป การะของผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์ ให้ กั บ โรงเรี ย น
อย่างต่อเนื่อง
ให้ ค ณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารรั บ นั กเรี ย นที่ มี เ งื่ อ นไขพิ เ ศษ
พร้ อ มประกาศหลั ก เกณฑ์ ก่ อ นการพิ จ ารณาและผลหลั ง การพิ จ ารณาให้ ส าธารณชนทราบ และเมื่ อ
ดาเนินการพิจารณากลั่นกรองแล้ว ให้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ การพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้
การพิจารณาเพิ่มจานวนนักเรียนต่อห้อง ให้พิจารณาตามความจาเป็น ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ 5
6) ให้ คณะกรรมการเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาหรื อคณะกรรมการ
เขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึ กษา จั ดหาที่ เรี ยนให้ เด็กที่ ประสงค์จะเข้าเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปี ที่ ๔ ได้เข้ าเรี ยน
ตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยวางแผนการรับนักเรียนร่วมกันกับโรงเรียนทุกสังกัด
ทั้งนี้ ในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการสารองไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
๓.๔.๒ โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้ รั บนั กเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ จาก (๑) นั กเรียนทั่ วไปไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ โดยให้กาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑.1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (1.๒) คะแนน O-NET ไม่เกินร้อยละ ๒๐ โดยคานวณคะแนนรวมจาก (1.๑) คะแนนสอบ
ที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ (1.๒) คะแนน O-NET 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็น
ร้อยละ ๒๐ (๒) นักเรียนโควตาไม่เกินร้อยละ ๒๐
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้โรงเรียนรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้รับนักเรียน
ความสามารถพิเศษรวมอยู่ในร้อยละของการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ ๕ หากโรงเรียนมีความจาเป็น
จะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษในการรับเข้าเรียน ให้ดาเนินการเช่ นเดียวกับ ข้อ ๓.4.1 ๔) ซึ่งโรงเรียนที่เปิดสอน
เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ภาคใต้ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช โรงเรี ยนเตรี ยมอุ ดมศึ กษา ภาคเหนื อ จั งหวั ดพิ ษณุ โลก โรงเรี ย น
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี จังหวัด
ฉะเชิ งเทรา โรงเรี ยนพิ บู ลวิ ทยาลั ย จั งหวัดลพบุ รี โรงเรียนน่ านประชาอุ ทิ ศ จั งหวัด น่ าน โรงเรียนอุ ด ร
พั ฒ นาการ จั งหวัด อุ ด รธานี และโรงเรี ย นศรีธ วัช วิท ยาลั ย จั งหวั ด ร้อ ยเอ็ ด ทั้ งนี้ ในการสมั ค รเรีย น
ให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการสารองไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรร
โอกาสทางการศึกษา
3.5 โรงเรียน...

-8๓.๕ โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป)
ให้ รั บ เด็กพิ ก ารเรี ย นร่ว มตามความพร้อ มของโรงเรียน ทั้ ง ระดับ ก่อนประถมศึก ษา
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้ ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษา
พิ เศษ ศู น ย์ การศึ ก ษาพิ เศษ หน่ ว ยงานที่ จัด การศึ กษาส าหรับ เด็ ก พิ ก าร ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษา หรื อส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เพื่ อ จั ด หาที่ เรี ย นให้ เหมาะสมต่ อ ไป ทั้ ง นี้
สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับ คนพิ การเข้าศึกษา ให้ ถือเป็นการเลื อกปฏิบั ติโดยไม่เป็น ธรรมตามกฎหมาย
รวมทั้ง ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ
รายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ
๓.๖ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
๓.๖.๑ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ให้ รั บ เด็ ก พิ ก ารทุ ก คนที่ ไม่ ส ามารถเรี ย นร่ ว มกั บ เด็ ก ปกติ ได้ ต ามประเภท
ความพิการและความสามารถของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สานั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษามัธยมศึกษา แสวงหาและเข้าถึงเด็กพิ การที่ตกหล่ นที่ ยังไม่ได้รับการศึกษา
ให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน
๓.๖.๒ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส (กรณีโรงเรียน
ศึ ก ษาสงเคราะห์ โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ ๑๙-๕๗ โรงเรี ย นพิ บู ล ประชาสรรค์ โรงเรี ย นสมเด็ จ
พระปิยมหาราชรมณียเขต และโรงเรียนฟ้าใสวิทยา)
ให้รับผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากลาบาก ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้
และจ าเป็ น ต้ องได้รั บ การช่ว ยเหลื อเป็ น พิ เศษ ได้เข้ าเรีย นอย่างเสมอภาค เป็ น ธรรม ทั่ ว ถึง ทั้ งระดั บ
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามสภาพเหตุผลและความจาเป็นรายบุคคล โดยไม่ใช้
ผลการเรียนหรือการทดสอบเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ทั้งนี้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แสวงหาและเข้าถึงเด็กด้อยโอกาสที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการศึกษา
ให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน
๓.๖.๓ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
๑) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
๑.๑) โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลั ย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั งหวั ด
นครปฐม โรงเรียนสิริน ธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัด
ระยอง โรงเรี ยนกาญจนาภิ เษกวิทยาลั ย (จ านวน ๙ โรง) โรงเรียนเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระศรีนครินทร์
(จานวน ๑๒ โรง) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน
โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
๑.๒) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (จานวน ๑๒ โรง) ซึ่งเป็นโรงเรียน
ที่ มี วั ตถุ ประสงค์ พิ เศษ ให้ รั บ นั ก เรี ย นตามประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ
คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง การรับนักเรียน
ชั้นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 1 ประจ าปี การศึ กษา ๒๕๕8 และ เรื่อง การรับนั กเรียนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ ๔ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕8 ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยรับนักเรียนห้องละ ๒๔ คน
2) โรงเรียน...

-9๒) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ
๒.๑) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
ให้รับนักเรียนตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕8
๒.๒) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้โรงเรียนในโครงการ 195 โรงเรียน รับนักเรียนตามโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพด้านวิท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้ อม โรงเรียนละ ๑ ห้ อง
นักเรียนห้องละ ๓๐ คน
๒.๓) ห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒ นาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
ให้โรงเรียนในโครงการ ๑๔ โรงเรียน รับนักเรียนตามโครงการ
พัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) และประกาศของโรงเรียน โดยรับนักเรียน
ห้องละ ๒๕ คน
๒.๔) ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ
ให้ รั บ นั ก เรี ย นตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ห้ อ งเรี ย นพิ เศษ
ที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการและด้านอื่น ๆ โดยกาหนดให้รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ไม่เกิน
สั ดส่ วน ๒๐ : ๘๐ (รวมห้ องเรี ยนพิ เศษทุ กประเภทในแต่ละชั้น) หากโรงเรียนที่ เปิ ดห้ องเรียนพิเศษอยู่แล้ ว
มีความประสงค์ที่จะเพิ่มห้องเรียนพิเศษ สามารถเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ได้ไม่เกินสัดส่วน
๔๐ : ๖๐ ในปี การศึ กษา ๒๕๕๘ (ตามมติ คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ครั้งที่ 9/๒๕๕4 เมื่ อวันพุ ธ
ที่ 14 กั นยายน ๒๕๕4) โดยผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาหรื อ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด ทั้ งนี้ โรงเรีย นที่ เปิ ด ห้ องเรี ย นพิ เศษจะต้อ งจัด บริการการศึ กษาอย่างมีคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
ที่ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานกาหนด และจัดบริ การการศึกษาห้ องเรียนปกติอย่างมี
คุณภาพด้วยเช่นกัน รวมทั้งจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนห้องเรียนปกติในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
ที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษได้อย่างเพียงพอ ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ ได้แก่ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้
ภาษาอั ง กฤษเป็ น สื่ อ ห้ อ งเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนส่ ง เสริ ม ความสามารถทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ เป็ น ต้น และให้ โรงเรีย นในโครงการส่ งเสริม ความสามารถด้ านคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (พสวท. และ พสวท. สมทบ) รับนั กเรียนตามโครงการ โดยให้ นับจานวนนักเรียนที่ จัด
ห้องเรียนพิเศษรวมอยู่ในแผนชั้นเรียนของโรงเรียน และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใช้แบบทดสอบ
วัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ทั้งนี้ การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ
English Program ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากรั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และห้ อ งเรี ย นพิ เศษ
Mini English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. การใช้...

- 10 ๔. การใช้คะแนน O-NET
๔.๑ นักเรียนต้องนาผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕7 ไปยื่นให้โรงเรียนที่มีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
๔.2 ในกรณี ที่ นั กเรียนไม่มี ผลคะแนน O-NET ปี การศึกษา ๒๕๕7 ให้ อนุโลมใช้ในปี การศึ กษา
ที่นักเรียนมีอยู่
๔.3 ในกรณี ที่นั กเรีย นไม่มี ผ ลคะแนน O-NET ปี การศึกษา ๒๕๕7 หรือปี อื่น ๆ ให้ ถือว่า
คะแนน O-NET เป็นศูนย์
5. จานวนการรับนักเรียนต่อห้อง
5.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
5.๑.๑ ให้ โ รงเรี ย นรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ก่ อ นประถมศึ ก ษาห้ อ งละ ๓๐ คน หากมี
ความจ าเป็ น ต้ อ งรั บ เกิ น ให้ รั บ ไม่ เกิ น ห้ อ งละ ๔๐ คน โดยให้ เสนอส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาหนด
5.๑.๒ ให้ โรงเรี ย นรั บ นั กเรี ยนชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ห้ องละ ๔๐ คน หากมี
ความจ าเป็ น ต้ อ งรั บ เกิ น ให้ รั บ ไม่ เกิ น ห้ อ งละ ๕๐ คน โดยให้ เสนอส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาหนด
5.๑.๓ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องละ
๔๐ คน หากมีความจาเป็น ต้องรับเกิน ให้รับไม่เกินห้ องละ ๕๐ คน โดยให้เสนอสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาหนด
5.๒ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ให้โรงเรียนรับ นักเรียนพิการห้ องละ ๑๐ คน หากมีความจาเป็นต้องรับเกิน ให้ รับ
ไม่เกินห้องละ ๑๕ คน
5.๓ โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
ให้โรงเรียนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ระดับประถมศึกษา ห้องละ ๓๐ คน
ห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ระดับมัธยมศึกษา ห้องละ ๓๐ คน และรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ
ห้ องละ ๓๖ คน หากมีความจ าเป็ นต้องรับเกิน ให้รับได้ไม่เกินห้ องละ ๔๐ คน โดยให้ เสนอส านักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหรื อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาอนุ มั ติ ตามเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาหนด
5.๔ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา
ที่มีความประสงค์จะรับ นักเรียนต่อห้องสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ให้เสนอแผนการรับนักเรียนระดับก่อนประถม
ศึกษา ไม่เกินห้องละ ๔๐ คน หรือระดับประถมศึกษา ไม่เกินห้องละ ๕๐ คน โดยใช้วิธีการจับฉลาก เพื่อรับ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการหรือนักเรียนทั่วไป ตามวิธีการที่กาหนด โดยรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ไม่น้อยกว่า ห้องละ ๓๐ คน หรือรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าห้องละ ๔๐ คน นอกจากนั้น
ให้ รั บ นั ก เรี ย นที่ มี เงื่อนไขพิ เศษ หรื ออื่ น ๆ โดยให้ ป ระกาศรับ นั กเรีย นทุ ก ประเภทรอบเดี ย ว และแยก
ประกาศแต่ละประเภท ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา...

- ๑1 เขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาอนุ มัติ ตามเกณฑ์ ที่คณะกรรมการเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึกษาหรือ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาหนด
5.๕ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่มีความประสงค์จะรับ
นักเรียนต่อห้องสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ให้ เสนอแผนการรับนักเรียนไม่เกินห้องละ ๕๐ คน โดยใช้วิธีการสอบ
คัดเลือก การใช้คะแนน O-NET การจับฉลาก เพื่อรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป ตามวิธีการ
ที่กาหนดสาหรับแต่ละประเภท ไม่ น้ อยกว่าห้องละ ๔๐ คน นอกจากนั้น ให้รับ นักเรียนที่มีความสามารถ
พิ เศษ นั ก เรี ย นที่ มี เงื่อ นไขพิ เศษ หรื อ อื่น ๆ โดยให้ ป ระกาศรับ นัก เรียนทุ ก ประเภทรอบเดี ยว และแยก
ประกาศแต่ละประเภทให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้ เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาอนุ มัติ ตามเกณฑ์ ที่คณะกรรมการเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาหนด
6. วันและเวลาการรับนักเรียน
6.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียน
พิเศษ เขตพื้ นที่ บริการของแต่ ละโรงเรียน และสั ดส่ ว นการรับนั กเรียนของแต่ล ะโรงเรียน ภายในวัน ที่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕8
6.๒ ให้โรงเรียนดาเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่กาหนดตรงกันทั่วประเทศ ดังนี้
6.๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา
รับสมัคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ 8 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันที่ 8 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ วันที่ 8 มีนาคม
๒๕๕8 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 15 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
6.๒.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ประกาศชื่อโรงเรียนที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดส่งเด็กเข้าเรียนใน
วันที่ ๑5 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7
รับสมัคร...

- ๑2 รับสมัคร

วันที่ 6-10 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ 15 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันที่ ๑5 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ วันที่ 15 มีนาคม
๒๕๕8 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 22 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
6.๒.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕8
๑) โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
๑.1) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1.1.๑) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 20-24 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 28 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
ของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
1.๑.๒) จับฉลาก
รับสมัคร วันที่ 20-24 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ 5 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 5 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
1.2) นักเรียน…

- ๑3 1.๒) นักเรียนทั่วไป ที่ใช้คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียนและใช้
คะแนน O-NET
รับสมัคร วันที่ 20-24 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 28 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
ของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
1.๓) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 20-21 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
คัดเลือก วันที่ 23 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 25 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
1.๔) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 20-24 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
2) โรงเรียนทั่วไป
2.1) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 20-24 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก…

- ๑4 สอบคัดเลือก วันที่ 5 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
ของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 7 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
2.2) จับฉลาก
รับสมัคร วันที่ 20-24 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ 5 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 5 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
3) นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จัดหาที่เรียนให้
รับสมัคร วันที่ 6-10 เมษายน ๒๕58
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศผล วันที่ 17 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานตัว วันที่ 17 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน
อีกครั้งในวันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.๒.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑) โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑.๑) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม
การรับสมัครและประกาศผลให้เป็นไปตามกาหนดการของโรงเรียน
รายงานตัว…

- ๑5 รายงานตัว

วันที่ 15 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
ภายในวันที่ 9 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๑.๒) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม
ที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ 20-24 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 29 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
ประกาศผล วันที่ 3 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว วันที่ 6 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
1.3) นักเรียนความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 20-21 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
คัดเลือก
วันที่ 23 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐9.0๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 25 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๑.4) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 20-24 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ประกาศผล วันที่ 3 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว วันที่ 6 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว...

- ๑6 มอบตัว

วันที่ 9 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๒) โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.๑) นักเรียนทีส่ อบคัดเลือกและคะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ 20-24 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 29 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 3 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๒.๒) นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 20-21 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
คัดเลือก
วันที่ 23 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐9.0๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 25 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๒.๓) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 20-24 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 3 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
6.๒.๕ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
๑) โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
รับสมัคร วันที่ 20 มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ประกาศผล...

- ๑7 ประกาศผล วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
ภายในวันที่ ๑1 พฤษภาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๒) โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
รับสมัคร วันที่ 20-๒4 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
คัดเลือก วันที่ 2-6 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผล วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว ภายในวันที่ ๑7 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
ภายในวันที่ 24 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๓) โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
๓.๑) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
รับสมัคร
วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ 1 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ 5 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ 6 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว
ภายในวันที่ 8 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว...

- ๑8 มอบตัว

ภายในวันที่ 9 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๓.๒) โรงเรี ย นที่ จั ด ห้ อ งเรี ย นพิ เศษ (ห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ)
รับสมัคร
ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ 1 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผล ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ 5 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ 6 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว
ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ภายในวันที่ 8 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภายในวันที่ 8 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว...

- ๑9 มอบตัว

ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ภายในวันที่ 15 มีนาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภายในวันที่ 9 เมษายน ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
6.๓ ช่วงเวลาการรับนั กเรียน ให้ นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน และ
วันสิ้นสุด คือ วันมอบตัวนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕8
7. บทบาทของคณะกรรมการเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา
7.๑ แต่ งตั้ งคณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และก าหนดแนวทาง
การดาเนิ นงาน หลั กเกณฑ์ และการรายงานผลการรับนั กเรียนให้ คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาดาเนินการ
7.๒ ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕8 ของเขตพื้นที่การศึกษา
7.๓ ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นภายใน
จังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน และจัดหาที่เรียนให้เด็กที่จะประสงค์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
7.๔ ให้ ค วามเห็ น ชอบวิ ธี ก ารคั ด เลื อกนั กเรี ยนในเขตพื้ น ที่ บ ริ การของโรงเรี ย นที่ มี อั ตรา
การแข่งขันสูง
7.๕ ให้ความเห็นชอบการเปิดห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ โดยจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิดห้ องเรียนพิเศษได้
อย่างเพียงพอ รวมทั้ง ต้องเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสได้ทุนเรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายร้อยละ ๓ ของจานวน
นักเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษในแต่ละชั้น
7.๖ ให้ ความเห็ น ชอบการเพิ่ มจ านวนนั กเรี ยนต่ อห้ อง และควบคุ มให้ โรงเรี ยนที่ มี อั ตรา
การแข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว
7.๗ แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕8 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
8. บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8.๑ ประสานการรับนักเรียนและกากับดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
8.๒ กาหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยน
กับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้ง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้
8.๓ รายงานผลการด าเนิ น งานให้ ค ณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหรื อ
คณะกรรมการเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ ภายใน
๑๕ วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน
9. บทบาท...

- 20 9. บทบาทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
9.๑ ประกาศแนวปฏิบั ติการรับนั กเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๕6 ของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อานาจการบริ ห ารและการจั ดการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้ นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9.๒ ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบ
9.๓ ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน โดยกาหนดมาตรการ
ดูแลนักเรียนและผู้ปกครองที่ สอบคัดเลือกและหรือจับฉลากไม่ได้ว่าจะมีโรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษา
รองรับนักเรียนได้ครบทุกคน
9.๔ จัดทาข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพื้นที่การศึกษา
9.๕ ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สารวจจานวนนักเรียนที่จะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน
9.๖ ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
โรงเรี ยนที่จั ดห้ องเรี ยนพิ เศษ เขตพื้ นที่ บริการของแต่ ละโรงเรียน และสั ดส่ วนการรับ นักเรียนของแต่ล ะ
โรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า
9.๗ ส่ งเสริ ม และประกั น โอกาสให้ เด็ ก ที่ อ ยู่ ในเกณฑ์ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ทั้ งเด็ ก ปกติ
เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
9.๘ ควบคุ ม ดู แ ลให้ โ รงเรี ย นรั บ นั ก เรี ย นต่ อ ห้ อ งไม่ เกิ น ตามที่ ก าหนด และให้ โรงเรี ยน
ที่มีอัตราการแข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว
9.๙ ควบคุม ดูแล และประสานไม่ให้ โรงเรียน องค์กรอื่นใด เช่น สมาคมผู้ปกครองและครู
สมาคมศิษย์เก่าของสถานศึกษา มูล นิ ธิ หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน รับ เงินบริจาคจาก
ผู้ปกครองนักเรียน ในช่วงการรับนักเรียนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ
9.10 ประสานกับ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
และศูน ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอให้จัดการศึกษาสาหรับเด็ กที่ไม่สามารถ
เข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้
10. บทบาท...
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10.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน จากผู้ ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรับ
นั กเรี ยนครั้ งนี้ และเป็ น ที่ ยอมรั บ ของสาธารณชนในเรื่ องหลั กธรรมาภิ บาลร่ ว มเป็ น กรรมการ โดยขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
10.๒ ประกาศการรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริ ห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ทุ ก ฉบั บ กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐานไปยั งคณะกรรมการ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา และสถานศึ กษา
ในสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบั ติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
10.๓ ประสานโรงเรี ย นเอกชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง
เพื่อดาเนินการรับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม
10.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก
10.๕ ประสานกับ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
และศูน ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอให้จัดการศึกษาสาหรับเด็ กที่ไม่สามารถ
เข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้
10.๖ ประกาศผลนั กเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนที่สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
10.๗ สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นและผู้ ป กครองมี โ อกาสเยี่ ย มชมโ

เปรียบเทียบส่วนที่มีการปรับ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๕7 กับ ปีการศึกษา ๒๕๕8
ปีการศึกษา ๒๕๕7
๑) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ให้ รั บ นั ก เรี ย นในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 5๐
๒) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)
ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ 50

ปีการศึกษา ๒๕๕8
๑) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4๐
๒) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)
ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ 60

