ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๑. หลักการ
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕ ๕๗ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยัง
คณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัสดานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๐
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ จึงประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต ๒ ไว้ดังนี้
๒. นโยบาย
๒.๑ ส่งเสริมให้ ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียน ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นธรรม และ
เสมอภาค
๒.๒ สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม
๒.๓ ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
๒.
๕ ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มตามศักยภาพ
/ ๒.๖ ส่งเสริม....

-๒๒.๖ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัดความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ
๒.๗ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสร้างภาคี
เครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
สังกัด และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ในการกาหนดแผนการรับนักเรียนของรัฐให้คานึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือ
สถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย
๒.๘ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ดาเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดร่วมกันและดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกาหนด
แนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน
๒.๙ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่นักเรียนจะเข้าเรียน
ในระดับประถมศึกษาทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน
๒.๑๐ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาติดตามและดูแลให้จานวนนักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสม
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๒.๑๑ ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย และเชิญชวนเด็ก ผู้ปกครอง
สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละโรงเรียน
๒.
๑๒ สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไขผูกพันกับ
เข้าเรียน
๒.๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้โรงเรียนโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
รับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เสนอ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
๓. วิธีการ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาหนด
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและดาเนินการให้โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในแต่ละระดับ ดังนี้
๓.๑ ชั้นก่อนประถมศึกษา
๓.๑.๑ ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดหาที่ เรียนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้า
เรียนตามความเหมาะสม

/๓.๑.๒ ให้รับ....

- ๓ ๓.๑.๒ ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ๔ – ๕ ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนโดย
ไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวน
ที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
๓.๑.๓ สนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กต่าง ๆ รับเด็กอายุ ไม่ต่ากว่า ๓ ปี เข้าเรียน
๓.๑.๔ ส่งเสริมให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง
๓.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๓.๒.๑ ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดหาที่เรียนให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ครบทุกคนตามความเหมาะสม
๓.๒.๒ ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่
บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการถ้ายังไม่เต็ม
ให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ให้ใช้ วิธีการจับฉลากและประสานกับโรงเรียน
ใกล้เคียง เพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน
๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๓.๓.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสารวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่โรงเรียนทุกสังกัด ในเขตพื้นที่การศึกษา
จะประกาศรับในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึพิกจษา
ารณาจัดหาที่เรียน
ที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษา โดยคานึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน
๓.๓.๒ ให้โรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนเปิด
โอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจและรับนักเรียนทุกคนที่ได้รับการจัดสรร
โอกาสโดยไม่มีการคัดเลือก
๓.๓.๓ ให้โรงเรียนกาหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สัดส่วนจานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ที่จะเปิดโอกาสให้มีการจับฉลาก และสัดส่วนจานวนนักเรียนที่จะรับจากการคัดเลือทัก้งนี้จะต้องเสนอสัดส่วนและ
วิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๓.๓.๔ โรงเรียนทั่วไป ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน ถ้ายังไม่เต็ม
ให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการ
คัดเลือกและกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ (๒)
/ คะแนน....

- ๔–
คะแนนO-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก
คิดเป็นร้อยละ๘๐ (๒) คะแนนO-NET ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๓.๓.๕ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขั้นสูง มีจานวนผู้สมัครเกินกว่าจานวนนักเรียนที่โรงเรียนจะ
สามารถรับได้จานวนมาก จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ให้กาหนดสัดส่วนการรับนักเรียนดังนี้
๑) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ โดยวิธีการจับฉลาก
ในกรณีมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ ๔๐ ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนทุกคน และนาสัดส่วน
ที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปในข้อ ๒) จนครบจานวนที่ประกาศรับและในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขต
พื้นที่บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัครจาก(๑)คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคานวณรวม
จาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดเป็นร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ๕ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คิดเป็น ร้อยละ ๒๐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้งนี้ จะต้องมี
โรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนคู่สหกิจ โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนดีประจาตาบล โรงเรียนดีประจาอาเภอ รองรับนักเรียน
ที่สอบคัดเลือกไม่ได้อย่างเพียงพอภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๒) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่
บริการ)
ให้รับนักเรียน ทั่วไป ไม่ เกิน ร้อยละ ๖๐ โดย กาหนดเกณฑ์ให้พิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคานวณ
คะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน
O-NET ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐
๓)
การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้รับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษรวมกับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ ๕
๔) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ในกรณีที่
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่าโรงเรียนมีความจาเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
เข้าเรียน ซึ่งอาจมีได้หลายกรณี เช่น
/๔.๑)นักเรียน….

-๕๔.๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
๔.๒) นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
๔.๓) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
๔.๔) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการ
สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
๔.๕) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียน
คู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย
๔.๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
๔.๗) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการ
พิจารณาและผลหลังการพิจารณาให้สาธารณชนทราบ และเมื่อดาเนินการพิจารณากลั่นกรองแล้วให้ประกาศรายชื่อ
นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนีการพิ
้ จารณาเพิ่มจานวนนักเรียนต่อห้อง ให้พิจารณาตามความจาเป็น
ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ ๕
๕) การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้รับรอบเดียวตามแผนการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้ใกล้เคียงกัน
๓.๓.๖
กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้โรงเรียนดาเนินการ
ดังนี้
๑) โรงเรียนต้องออกข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๕ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม
ศึกษา และภาษาอังกฤษ โดยให้มีระดับความยากง่ายพอเหมาะสาหรับเด็กทั่วไปจะสามารถทาได้ โดยไม่จาเป็นต้องกวด
วิชาเพิ่มเติม รวมทั้ง ให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนรวมใน ๕ วิชาหลัก โดยรวมกับคะแนน
O-NET
๒) โรงเรียนต้องควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
ถูกต้อง และยุติธรรม ทั้งนี้ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากากับและดูแลโรงเรียน เพื่อตรวจสอบว่าผลการ
ดาเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม
๓.๓.๗ ในการดาเนินงานตามแนวทางข้างต้น ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งชื่อโรงเรียนที่ได้จัดที่เรียนให้กับ
นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้ผู้ปกครองทราบ
๒) นักเรียนสามารถเลือกที่จะรายงานตัวเพื่อสมัครเรียนที่โรงเรียนที่ได้รับการ
จัดสรร โอกาส หรือสมัครเรียนที่โรงเรียนอื่นโดยวิธีจับฉลาก หรือคัดเลือกจากวิธีการอื่นๆ
/๓) สานักงาน....

-๖–
๓) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดระบบให้นักเรียนยื่นใบสมัครได้ที่
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่นักเรียนประสงค์จะเข้าเรียนและในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้า
เรียนเป็นการสารองไว้ด้วยเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
๔) นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก คะแนน
O-NET หรือการจับฉลาก สามารถ
กลับไปเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสของนักเรียนตามข้อ ๑) หรือเสนอชื่อให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานวยความสะดวกในการจัดหาโรงเรียนอื่นให้ตามความเหมาะสม
แต่
ไม่ผูกพันที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียนที่พึงประสงค์เท่านั้น
๓.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ให้ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดหาที่เรียนให้เด็กที่ประสงค์ จะเข้าเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสมทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยวางแผนการรับนักเรียนร่วมกันกับ
โรงเรียนทุกสังกัด
๓.๕ โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป)
ให้รับเด็กพิการเรียนร่วมตามความพร้อมของโรงเรียน ทั้ง ระดับ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้ ให้ประสานกับโรงเรียน การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ หน่วยงานที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เพื่อจัดหาที่เรียนให้
เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตาม
กฎหมาย รวมทั้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้
สาธารณชนทราบ
๓.๖ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
๓.๖.๑ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ให้รับเด็กพิการทุกคนที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ตามประเภทความพิการและ
ความสามารถของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแสวงหาและเข้าถึงเด็กพิการ
ที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการศึกษาให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน
๓.๖.๒ การรับนักเรียนใน โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส (กรณีโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙-๕๗ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ,โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต และโรงเรียนฟ้าใสวิทยา) ให้รับผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากลาบาก ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้
และจาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้เข้าเรียนอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ทั่วถึงทั้ง ระดับ ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามสภาพเหตุผลและความจาเป็นรายบุคคล โดยไม่ใช้ผลการเรียนหรือการทดสอบเป็น
เกณฑ์ในการตัดสิน ทั้งนี้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแสวงหาและเข้าถึงเด็กด้อยโอกาสที่ตกหล่นที่
ยังไม่ได้รับการศึกษาให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน

/ ๓.๖.๓ โรงเรียน....

-๗๓.๖.๓ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ
ให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถทาง
วิชาการและด้านอื่น ๆ โดยกาหนดให้รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ไม่เกินสัดส่วน ๒๐ : ๘๐ (รวมห้องเรียน
พิเศษทุกประเภทในแต่ละชั้น)หากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษอยู่แล้วมีความประสงค์จะเพิ่มห้องเรียนพิเศษ สามารถ
เปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติได้ไม่เกินสัดส่วน ๔๐ : ๖๐ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ทั้งนี้
โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษจะต้องจัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกาหนด และจัดบริการการศึกษาห้องเรียนปกติอย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกัน รวมทั้งจะต้องมีโรงเรียนรองรับ
นักเรียนห้องเรียนปกติในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษได้อย่างเพียงพอ ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ
ได้แก่ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
ห้องเรียนที่จัดการเรียน การสอนส่งเสริม
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น และให้โรงเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( พสวท. และ พสวท. สมทบ ) รับนักเรียนตามโครงการ โดยให้นับจานวนนักเรียนที่จัด
ห้องเรียนพิเศษรวมอยู่ในแผนชั้นเรียนของโรงเรียน และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนทั้งนี้ การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายกเว้นห้องเรียนพิเศษ English Program ต้องได้รับการอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. การใช้คะแนน O-NET
๔.๑ นักเรียนต้องนาผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไปยื่นให้โรงเรียนที่มีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
๔.๒ ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษา
ที่นักเรียนมีอยู่
๔.๓ ในกรณีนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่าคะแนน
O-NET เป็นศูนย์

/

๕. จานวน….

-๘–
๕. จานวนการรับนักเรียนต่อห้อง
๕.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
๕.๑.๑ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาห้องละ ๓๐ คน หากมีความจาเป็นต้องรับ
เกินให้รับได้ไม่เกินห้องละ ๓๕ คน กรณีมีความจาเป็นต้องรับเกินห้องละ ๓๕ คนแต่ไม่เกิน ๔๐ คน ให้เสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจาณาอนุมัติ
๕.๑.๒ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละ๔๐ คน หากมีความจาเป็นต้องรับ
เกินให้รับได้ไม่เกินห้องละ ๔๕ คน กรณีมีความจาเป็นต้องรับเกินห้องละ ๔๕ คนแต่ไม่เกิน ๕๐ คน ให้เสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจาณาอนุมัติ
๕.๑.๓ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละ ๔๐ คน หากมีความจาเป็นต้องรับ
เกินให้รับได้ไม่เกินห้องละ ๔๕ คน กรณีมีความจาเป็นต้องรับเกินห้องละ ๔๕ คนแต่ไม่เกิน ๕๐ คน ให้เสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจาณาอนุมัติ
ทั้งนี้ ให้คานึงถึงนโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม
๕.๒ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ให้โรงเรียนรับนักเรียนพิการห้องละ ๑๐ คน หากมีความจาเป็นต้องรับเกินให้รับได้ไม่เกินห้อง
ละ ๑๕ คน
๕.๓ โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
ให้โรงเรียนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ระดับก่อนประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน
๒๕ คน ห้องเรียนพิเศษ EP MEP ระดับประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน ๓๐ คน ห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP
ระดับมัธยมศึกษา ห้องละไม่เกิน ๓๐ คน
ให้โรงเรียนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
อื่น ๆ ห้องละ ๓๖ คน หากมีความจาเป็นต้องรับเกิน
ให้รับห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ ได้ไม่เกินห้องละ ๔๐ คน โดยให้เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอนุมัติ
๕.๔
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาที่มีความ
ประสงค์จะรับนักเรียนต่อห้องสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ให้เสนอแผนการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาไม่เกินห้องละ
๔๐ คน หรือระดับประถมศึกษา ไม่เกินห้องละ ๕๐ คน โดยใช้วิธีการจับฉลาก เพื่อรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการหรือ
นักเรียนทั่วไป ตามวิธีการที่กาหนด โดยรับนักเรียนระดับก่อนประถมไม่น้อยกว่าห้องละ ๓๐ คน หรือรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าห้องละ ๔๐ คน นอกจากนั้นให้รับ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ หรืออื่น ๆ โดยให้
ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียวและแยกประกาศแต่ละประเภทให้ชัดเจน โดยเสนอผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาอนุมัติ
๕.๕ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่มีความประสงค์จะรับนักเรียน
ต่อห้องสูงกว่าเกณฑ์ปกติให้เสนอแผนการรับนักเรียนไม่เกินห้องละ ๕๐ คน โดยใช้วิธีการสอบคัดเลือก

-๙–
การใช้คะแนน O-NET การจับฉลากเพื่อรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป ตามวิธีการที่กาหนด
สาหรับแต่ละประเภท ไม่น้อยกว่าห้องละ ๔๐ คน นอกจากนั้น ให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนที่มี
เงื่อนไขพิเศษ หรืออื่น ๆ โดยให้ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียว และแยกประกาศแต่ละประเภทให้ชัดเจน
โดยเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาอนุมัติ
๖. วันและเวลาการรับนักเรียน
๖.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน
ที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน
และสัดส่วน
การรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๖.๒ ให้โรงเรียนดาเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่กาหนดตรงกันทั่วประเทศ ดังนี้
๖.๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา
รับสมัคร วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
– ๓ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงือ่ นไขพิเศษ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐
– ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐
– ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๖.๒.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ประกาศชื่อโรงเรียนที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดส่งเด็กเข้าเรียน ใน
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
รับสมัคร วันที่ ๖ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
/ประกาศ....

- ๑๐ –

มอบตัว

ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงือ่ นไขพิเศษ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๖.๒.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
๑) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
๑.๑) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
คะแนน O-NET วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๑.๒) จับฉลาก
รับสมัคร วันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
/๒) นักเรียน....

- ๑๑ ๒) นักเรียนทั่วไปที่ใช้คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียนและใช้คะแนน
O-NET
รับสมัคร วันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ยื่นคะแนน O-NET วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๓) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
คัดเลือก วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๔) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ ๒๐ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
/ ๕) นักเรียน....

- ๑๒ ๕) นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จัดหาที่เรียนให้
รับสมัคร วันที่ ๖ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศผล วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานตัว วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน
อีกครั้งในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๖.๒.๔ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
๑) โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
รับสมัคร วันที่ ๒๐ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ประกาศผล วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๒) โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
รับสมัคร วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
/ คัดเลือก...

- ๑๓ คัดเลือก วันที่ ๒ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผล วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๓) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ)
รับสมัคร ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือกระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผล ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
/ ชั้นมัธยม....

- ๑๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๖.๓ ช่วงเวลา การรับนักเรียน ให้นับ วันเริ่มต้น คือวันแรกของการรับสมัครนักเรียน และวันสิ้นสุด
คือ วันมอบตัวนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๗. บทบาทของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๗.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และกาหนดแนวทาง
การดาเนินงาน หลักเกณฑ์ และการรายงานผลการรับนักเรียนให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาดาเนินการ
๗.๒ ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัตเกีิ ่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
/

๗.๓ ดูแล....

- ๑๕ ๗.๓ ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
ภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน และจัดหาที่เรียนให้เด็กที่จะประสงค์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
๗.๔ ให้ความเห็นชอบวิธีการคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
๗.๕ ให้ความเห็นชอบการเปิดห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
โดยจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษได้อย่างเพียงพอ รวมทั้ง
ต้องเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสได้ทุนเรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ร้อยละ ๓ ของจานวนนักเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ
ในแต่ละชั้น
๗.๖ ให้ความเห็นชอบการเพิ่มจานวนนักเรียนต่อห้อง และควบคุมให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
รับนักเรียนรอบเดียว
๗
.๗ แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๘. บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๘.๑ ประสานการรับนักเรียนและกากับดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๘.๒ กาหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับ
นักเรียนเข้าเรียน รวมทั้ง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้
๘.๓ รายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบภายใน ๑๕ วัน หลัจากวั
ง นสิ้นสุดการรับนักเรียน
๙. บทบาทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๙.๑ ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา
๒๕๕๙ ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภายใน ๔๕ วัน นับจากวันประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยัง
คณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัสดานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความต้องการของประชาชน
/ ๙.๒ ประกาศ....

- ๑๖ ๙.๒ ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ ระหว่าง
สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบ
๙.๓ ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนโดยกาหนดมาตรการดูแล
นักเรียนและผู้ปกครองที่สอบคัดเลือกและหรือจับฉลากไม่ได้ว่าจะมีโรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษารองรับนักเรียน
ได้ครบทุกคน
๙.๔ จัดทาข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพื้นที่การศึกษา
๙.๕ ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสารวจ
จานวนนักเรียนที่จะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน
๙.๖ ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่
จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียนและสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียนให้ผู้ปกครอง
นักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า
๙.๗ ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรีการศึ
ยน กษาภาคบังคับ
อย่างทั่วถึง
๙.๘ ควบคุม ดูแลและประสานให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามที่กาหนด และให้โรงเรียน
ที่มีอัตราการแข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว
๙.๙ ควบคุม ดูแลและประสาร
ไม่ให้โรงเรียน องค์กรอื่นใด เช่น สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าของสถานศึกษา มูลนิธิ หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน
ในช่วงการรับนักเรียนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ
๙.๑๐ ประสานกับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอให้จัดการศึกษาสาหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติ
ได้
๑๐. บทบาทของโรงเรียน
๑๐.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนจากผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรับนักเรียน
ครั้งนี้ และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในเรื่องหลักธรรมาภิบร่าล
วมเป็นกรรมการ โดยขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๐.๒ ประกาศการรับสมัครนักเรียนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
/ เรื่อง....

- ๑๗ เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยัง
คณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัสดานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและความต้องการของประชาชน
๑๐.๓ ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการ
รับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม
๑๐.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก
๑๐.๕ ประสานกับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอให้จัดการศึกษาสาหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติ
ได้
๑๐.๖ ประกาศผลนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนที่มีการสอบคัดเลือก และคะแนน
o-NET นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
๑๐.๗ สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
๑๐.๘ ให้โรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษา ภาคบังคับทั้งเด็กปกติ
เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้ เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้
โรงเรียนนาเสนอคณะกรรมการรับ
นักเรียนของโรงเรียนพิจารณาตัดสิน หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ให้เสนอคณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจารณาและมีอานาจในการตัดสินปัญหาดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่กาหนดให้เป็นอานาจของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายชูชาติ กาญจนธนชัย)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒

รายชื่อโรงเรียน(รัฐบาล) ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
ที่เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ประเภทโรงเรียนทั่วไป)
.............................................................
๑.โรงเรียนชุมชนวัดบางโค
๒.โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก
๓. โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๔. โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลารี
๕. โรงเรียนสุเหร่าเขียว
๖. โรงเรียนวัดคลองขวาง
๗. โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕
๘. โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๙. โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
๑๐. โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส
๑๑. โรงเรียนวัดท่าเกวียน
๑๒. โรงเรียนสามัคคีวิทยา
๑๓. โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา
๑๔. โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๑๕. โรงเรียนประเสริฐอิสลาม
๑๖. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕

การนับอายุเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙
ก่อนประถมศึกษา
วันที่เด็กเกิดถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่จะเข้าเรียนให้ได้ไม่น้อยกว่า
๔ ปีบริบูรณ์
(เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
ประถมศึกษา

นับตามปีปฏิทิน
ปีทีเ่ ด็กเกิดถึงปีการศึกษาทีจ่ ะเข้าเรียน
ปีเข้าเรียน ๒๕๕๙ - ๗ ปี

=

ปีเกิด ๒๕๕๒

เกิด ๑ มกราคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

