ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
---------------------------------------------------------

๑. หลักการ
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ทุ ก ฉบั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้ จ่ าย ค าสั่ งหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่ อง การบริ หารงานบุ คคลของข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยัง คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศั ย อ านาจตามข้ อ ๗.๑ แห่ ง ประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เรื่ อ ง นโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ ข้อ ๘.๑ คณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษา มี ห น้ าที่ ให้ ค วามเห็ นชอบประกาศแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บการรั บนั ก เรี ย น สั งกั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ไว้ดังนี้
/๒.นโยบาย...

๒
๒. นโยบาย
๒.๑ ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค
๒.๒ สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม
๒.๓ ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ
๒.๕ ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รั บการพัฒนาอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ
๒.๖ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ
๒.๗ ส่ งเสริ มสนั บสนุ นการดาเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบ
ทุกคน ดังนี้
๒.๗.๑ สร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียนและประสานการรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาท
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่น
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ในการกาหนดแผนการรับนักเรียนให้คานึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษา
เอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย
๒.๗.๒ ดาเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดร่วมกันดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ ครบทุกคน
๒.๗.๓ แจ้ งเด็ ก เยาวชน และผู้ ปกครองที่ นั กเรี ยนจะเข้ าเรี ยนในระดั บประถมศึ กษา และระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน
๒.๗.๔ ติดตามและดูแลให้จานวนนักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๒.๗.๕ ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ก ารรั บ นั ก เรี ย นอย่ า งหลากหลาย และเชิ ญ ชวนเด็ ก ผู้ ป กครอง
สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละโรงเรียน
๒.๗.๖ สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไขผูกพันกับ การ
เข้าเรียน
๒.๗.๗ ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาต่ อ การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ย น
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต ๒ ให้โรงเรียนโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณา
/๓. วิธีการ...

๓
๓. วิธีการ
คณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้กาหนดแนวปฏิบัติการรับ
นักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ในแต่ละระดับ ดังนี้
๓.๑ ชั้นก่อนประถมศึกษา
๓.๑.๑ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานนทบุ รี เขต ๒ จั ดหาที่ เรี ยนให้ เด็ กก่ อน
ประถมศึกษาได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม
๓.๑.๒ รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ ๓ - ๕ ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนโดยไม่มีการ
สอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้
ให้ใช้วิธีการจับฉลาก ในการกาหนดแผนการรับเด็กก่อนประถมศึกษา อายุ ๓ ปี ให้คานึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษา
หรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอื่น
๓.๑.๓ สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาเอกชน ศูน ย์ อ บรมเด็ ก ก่อ นเกณฑ์ ใ นศาสนสถาน องค์ ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กต่าง ๆ รับเด็กอายุไม่ต่ากว่า ๓ ปี เข้าเรียน
๓.๑.๔ ส่งเสริมให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง
๓.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๓.๒.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จัดหาที่เรียนให้เด็กที่อยู่ใน
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ครบทุกคนตามความเหมาะสม
๓.๒.๒ ให้โรงเรียนรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ใน
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก และประสาน
กับโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน
๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๓.๓.๑ ให้โรงเรียนสารวจรายชื่อนักเรียน ที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภายในโรงเรียน และ
จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศรับในปีการศึกษา ๒๕๖๑
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสม
ให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษา โดยคานึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน
๓.๓.๒ ให้โรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน
เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจและรั บนักเรียน ทุกคนที่ได้รับการ
จัดสรรโอกาส
/๓.๓.๓ ให้โรงเรียน...

๔
๓.๓.๓ ให้โรงเรียนกาหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สัดส่วนจานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ที่จะเปิดโอกาสให้มีการจับฉลาก และสัดส่วนจานวนนักเรียนที่จะรับจากการคัดเลือก ทั้งนี้จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการ
ต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
๓.๓.๔ โรงเรียนทั่วไป ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน ถ้ายังไม่เต็ม
ให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย น เห็ น ชอบให้ มี ก ารสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย น
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก
(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๗๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๓๐ โดยคานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนน
สอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ (๒) คะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนน
เป็นร้อยละ ๓๐ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการ
ทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ ขั้ นพื้ นฐาน เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งในการตัดสิ นผลการเรียนของผู้ เรี ยนที่ จบการศึ กษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๓.๕ กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้โรงเรียนดาเนินการ ดังนี้
๑) โรงเรี ยนต้ องออกข้ อสอบให้ อยู่ ในกรอบเนื้ อหาของหลั กสู ตรการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๕ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ให้ ประกาศผลการคัดเลื อกเรียงตามล าดั บคะแนนรวมใน ๕ วิชาหลั ก โดยรวมกั บ
คะแนน O - NET และประกาศบัญชีสารองด้วย
๒) โรงเรี ย นต้อ งควบคุม ดูแ ลกระบวนการสอบคั ดเลื อ กให้ เ ป็น ไปด้ว ยความโปร่ งใส
ถูกต้อง และยุติธรรม ทั้งนี้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กากับและดูแลโรงเรียนเพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงาน
เป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม
๓.๓.๖ ในการดาเนินงานตามแนวทางข้างต้น ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑) โรงเรียน แจ้งชื่อโรงเรียนที่ได้จัดที่เรียนให้กับนักเรี ยนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ให้ผู้ปกครองทราบ
๒) นักเรียนสามารถสมัครเรียนที่โ รงเรียนที่ได้รับการจัดสรรโอกาส หรือโรงเรียนอื่น
โดยทั้งสองกรณีต้องผ่านวิธีการจับฉลาก หรือคัดเลือกตามวิธีการที่โรงเรียนกาหนด
๓) อานวยความสะดวกด้านข้อมูล และประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
/๔) นักเรียน...

๕
๔) นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก หรือการจับฉลากสามารถยื่นความจานง ขอให้
จัดสรรที่เรียนที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
๓.๔ โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป)
ให้รับเด็กพิการเรียนร่วม ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามความ
พร้อมของโรงเรียน หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้ ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ หน่ วยงานที่จั ดการศึกษาส าหรั บ เด็กพิการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อจัดหาที่เรียนให้
เหมาะสมต่อไป โดยให้ สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่ว มให้
สาธารณชนทราบ
๓.๕ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
๓.๕.๑ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ให้ รั บ เด็กพิ การทุ กคนที่ไม่ส ามารถเรีย นร่ว มกับเด็กปกติได้ต ามประเภทความพิการและ
ความสามารถของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด แสวงหา
และเข้าถึงเด็กพิการ ที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการศึกษาให้ได้รับการศึกษาคบทุกคน
๓.๕.๒ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
๑) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ
๑.๑ ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ
ให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษ ที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ
และด้านอื่น ๆ โดยกาหนดให้รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ไม่เกินสัดส่วน ๒๐ : ๘๐ (รวมห้องเรียนพิเศษทุก
ประเภทในแต่ละชั้น) หากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษอยู่แล้วมีความประสงค์ที่จะเพิ่มห้องเรียนพิเศษ สามารถเปิดรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติได้ไม่เกินสัดส่วน ๔๐ : ๖๐ ตามแนวทางการเปิดห้องเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๙ ทั้ งนี้ โ รงเรี ย นที่เ ปิ ด ห้ องเรี ย นพิเ ศษจะต้ องจั ดบริการการศึก ษาอย่า งมีคุ ณภาพตามมาตรฐานที่ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด และจัดบริการการศึกษาห้องเรียนปกติอย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกัน รวมทั้ง
จะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนห้องเรียนปกติในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษได้อย่างเพียงพอ
ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ ได้แก่ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการ
สอนส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -กีฬา ห้องเรียนพิเศษศิลป์
ภาษา-กีฬา ห้องเรียนพิเศษดนตรี ห้องเรียนพิเศษอาชีพ เป็นต้น และให้โรงเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท. และ พสวท.สมทบ) รับนักเรียนตามโครงการ โดยให้นับจานวนนักเรียนที่จัด
ห้องเรียนพิเศษรวมอยู่ในแผนชั้นเรียนของโรงเรียน และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ทั้งนี้ การเปิดห้องเรียนพิ เศษต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา
การขอเปิดห้องเรียนพิเศษของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ English Program ต้องได้รับการ
อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ต้องได้รับการอนุมัติจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
/๔.การใช้...

๖
๔. การใช้คะแนน O-NET
๔.๑ นักเรียนต้องนาผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปยื่นให้โรงเรียนที่มีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
๔.๒ ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษาที่นักเรียน
มีอยู่
๔.๓ ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่าคะแนน
O-NET เป็นศูนย์
๕. จานวนการรับนักเรียนต่อห้อง
๕.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
๕.๑.๑ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาห้องละ ๓๐ คน
๕.๑.๒ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละ ๔๐ คน
๕.๑.๓ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละ ๔๐ คน
๕.๒ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ให้โรงเรียนรับนักเรียนพิการห้องละ ๑๐ คน
๕.๓ โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ และโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ
๕.๓.๑ ให้ โ รงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาด้ ว ยวั ต ถุ ป ระสงค์ พิ เ ศษ รั บ นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา
ห้องละ ๓๖ คน และระดับมัธยมศึกษาห้องละ ๓๖ คน
๕.๓.๒ ให้โรงเรียนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP/MEP รับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ห้องละไม่เกิน ๒๕ คน ระดับประถมศึกษาห้องละไม่เกิน ๓๐ คน และระดับมัธยมศึกษาห้องละไม่เกิน ๓๐ คน
๕.๓.๓ ให้ห้องเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(Education Hub) รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องละ ๒๕ คน
๕.๓.๔ ให้ห้องเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องละ ๓๐ คน
๕.๓.๕ ให้ ห้ องเรี ย นโครงการสานฝั น การกี ฬาสู่ ร ะบบการศึก ษาโปรแกรมวิทยาศาสตร์ -กีฬ า
รับนักเรียน ห้องละ ๔๐ คน
๕.๓.๖ ให้ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ รับนักเรียน ห้องละ ๓๖ คน
๖. วันและเวลาการรับนักเรียน
๖.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน
และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

/๖.๒ ให้โรงเรียน...

๗
๖.๒ ให้โรงเรียนดาเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่กาหนดตรงกันทั่วประเทศ ดังนี้
๖.๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา
รับสมัคร วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๖.๒.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ประกาศชื่อโรงเรียนที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาจัดส่งเด็กเข้าเรียน
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รับสมัคร วันที่ ๗ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
/๖.๒.๓ ชั้นมัธยม...

๘
๖.๒.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๑) โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
๑.๑) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
๑.๑.๑) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๑.๑.๒) จับฉลาก
รับสมัคร วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๑.๒) นักเรียนทั่วไป ที่ใช้คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียน
และใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
/ณ โรงเรียน...

๙
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๑.๓) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
คัดเลือก วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๑.๔) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๒) โรงเรียนทั่วไป
๒.๑) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
/ณ โรงเรียน...

๑๐
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๒.๒) จับฉลาก
รับสมัคร วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๓) นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดหาที่เรียนให้
รับสมัคร วันที่ ๙ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศผล วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานตัว วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน
อีกครั้งในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
/๔) โรงเรียน...

๑๑
๔) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
และห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ )
รับสมัครระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๑๔ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผล ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
/ชั้นมัธยม...

๑๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๖.๓ ช่วงเวลาการรับนักเรียนให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน และวันสิ้นสุด
คือ วันมอบตัวนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๗. บทบาทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๗.๑ ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภายใน ๔๕ วัน นับจากวันประกาศนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.
๒๕๔๕ พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ทุ ก ฉบั บ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานวยการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
/๗.๒ ประกาศ...

๑๓
๗.๒ ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบ
๗.๓ ประกาศการจั ดหาที่เรี ยนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน โดยกาหนดมาตรการดูแล
นักเรียนและผู้ปกครองที่สอบคัดเลือกและหรือจับฉลากไม่ได้ว่าจะมีโรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษารองรับนักเรียน
ได้ครบทุกคน
๗.๔ จัดทาข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพื้นที่การศึกษา
๗.๕ ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ อสารวจจานวน
นักเรียนที่จะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน
๗.๖ ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัด
ห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละให้ผู้ปกครองนักเรียนและ
สาธารณชนทราบล่วงหน้า
๗.๗ ส่ ง เสริ ม และประกัน โอกาสให้ เด็ ก ที่ อยู่ ใ นเกณฑ์ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ทั้ ง เด็ ก ปกติ เด็กพิ การ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
อย่างทั่วถึง
๗.๘ ควบคุม ดูแลให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามนโยบายที่กาหนด แลให้โรงเรียนที่มีอัตรา
การแข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว
๗.๙ ควบคุม ดูแล และประสานไม่ให้โรงเรียน องค์กรอื่นใด เช่น สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า
ของสถานศึกษา มูลนิธิ หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน ในช่วงการ
รับนักเรียนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ
๗.๑๐ ประสานกั บ ส านั ก งานส่ ง เสริ มการศึ ก ษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศั ย จัง หวัด และ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอให้จัดการศึกษาสาหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียน
ปกติได้
๘. บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
๘.๑ ให้ ความเห็ น ชอบประกาศแนวปฏิ บัติเกี่ ยวกับการรับ นักเรีย น สั ง กัดส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียน
๘.๒ ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๘.๓ ก าหนดมาตรการป้ อ งกั น ป้ อ งปราม ที่ จ ะไม่ ใ ห้ เ กิ ด เด็ ก ฝากและการรั บ เงิ น เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
กับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้ง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้
๘.๔ ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลื อกนักเรียนของ
โรงเรียน
๘.๕ รายงานผลการดาเนินงานให้โรงเรียนทราบ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากสิ้นสุดการรับนักเรียน
๘.๖ แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายในของโรงเรียน
/๙. บทบาท...

๑๔
๙. บทบาทของโรงเรียน
๙.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนจากผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรับนักเรียนครั้งนี้
และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในเรื่องหลักธรรมาภิบาลร่วมเป็นกรรมการ โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๙.๒ ประกาศการรับสมัครนักเรียนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๖/๒๕๕๙ เรื่ อง การบริ หารงานบุ คคลของข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ค าสั่ งหั วหน้ าคณะรั กษา
ความสงบแห่ งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
๙.๓ ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
รับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม
๙.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก
๙.๕ ประสานกับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอให้จัดการศึกษาสาหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติ
ได้
๙.๖ ประกาศผลนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนที่สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
๙.๗ สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
๙.๘ ให้โรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ
เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนการศึกษา
ภาคบังคับอย่างทั่วถึง

/ในกรณี...

๑๕
ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณา และมีอานาจ ในการตัดสินปัญหาดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่กาหนดให้
เป็นอานาจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ รักษาการให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้ หากมีปัญหาที่ไม่เป็นไปตามประกาศ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาสั่งการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางธรรมพร แข็งกสิการ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒

รายชื่อโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
ที่เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(ประเภทโรงเรียนทั่วไป)
****************
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
โรงเรียนวัดคลองขวาง
โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
โรงเรียนสุเหร่าเขียว
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลารี
โรงเรียนมชุมชนวัดบางโค
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕
โรงเรียนประเสริฐอิสลาม
โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา
โรงเรียนวัดท่าเกวียน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส
โรงเรียนสามัคคีวิทยา

