
 
  
 

 
ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

เรื่อง   นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

……………………………………………… 
  

 ๑. หลักการ  
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ   

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรือ่ง  กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ  สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล  นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  และความต้องการของประชาชน   
 

อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง 
ส่วนราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖   สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  จงึกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ไว้ดังน้ี  
  

๒.  นโยบาย  
   ๒.๑ ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เป็นธรรม  และ
เสมอภาค  
   ๒.๒ สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม  
   ๒.๓ ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ         
ครบทุกคน  
   ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
   ๒.๕ ส่งเสริมผูม้ีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับ              
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
   ๒.๖ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด  ความสนใจ  และเต็มตามศักยภาพ  
   ๒.๗ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสาน
การรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด  และสนับสนุนให้สถานศึกษา
เอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรอ่ืน  มีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง  ทั้งน้ี ในการ
กําหนดแผนการรับนักเรียนของรัฐให้คํานึงถงึผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอ่ืนด้วย 
 
  



   ๒.๘  คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  ดําเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดร่วมกันและดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
รวมทั้งกําหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ             
ครบทุกคน    
   ๒.๙ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่นักเรียนจะเข้า
เรียนในระดับประถมศึกษา ทราบล่วงหน้าเก่ียวกับสถานที่เรียน  
   ๒.๑๐ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาติดตามและดูแลให้จํานวนนักเรียนต่อห้อง 
มีความเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญและมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ  
   ๒.๑๑ ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย  และเชิญชวนเด็ก  
ผู้ปกครอง  สื่อมวลชน  และผู้เก่ียวข้อง  เย่ียมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน  เพ่ือประชาสัมพันธ์จุดเด่น 
ของแต่ละโรงเรียน  
   ๒.๑๒ สนับสนุนให้โรงเรียนมกีารระดมทรัพยากรจากเด็กที่ได้เข้าเรียนแล้ว แต่ไม่ให้             
รับเงินบริจาคโดยมีเง่ือนไขผูกพันกับการเข้าเรียน    
     

๓.  วิธีการ  
   คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กําหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และดําเนินการให้โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
รับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ในแต่ละระดับ  ดังน้ี  
   ๓.๑ ช้ันก่อนประถมศึกษา    
         ๓.๑.๑  ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจัดหาที่เรียนให้เด็ก             
ก่อนประถมศึกษาได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม  
           ๓.๑.๒ ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ ๔ - ๕ ปี  ทีอ่ยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
เข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณทีี่มี
ผู้สมัครเกินจํานวนที่รับได้  ให้ใช้วิธีการจับฉลาก  
        ๓.๑.๓ สนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  และศูนย์พัฒนาเด็กต่าง ๆ รับเด็กอายุไม่ตํ่ากว่า ๓ ปี  เข้าเรียน  
        ๓.๑.๔ ส่งเสริมให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา  เพ่ือให้มีความพรอ้มในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง    
   ๓.๒  ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑  
          ๓.๒.๑ ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจัดหาที่เรียนให้เด็กที่อยู่             
ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑  ครบทกุคนตามความเหมาะสม  
         ๓.๒.๒ ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗  หรือจบการศกึษาช้ันก่อนประถมศึกษาที่อยู่ 
ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑  ทกุคน  โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถ 
ทางวิชาการ  ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีทีม่ีผู้สมัครเกินจํานวนที่รับได้  ใหใ้ช้วิธีการ 
จับฉลาก  และประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง  เพ่ือจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน  

๓.๓  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  
       ๓.๓.๑  ให้โรงเรียนที่ได้รับการประกาศช่ือในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน
เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเย่ียมชมโรงเรียน เพ่ือประกอบการตัดสินใจและรับนักเรียนทุกคนที่ได้รับการ
จัดสรรโอกาส  โดยไม่มีการคัดเลือก  
 
 



       ๓.๓.๒ ให้โรงเรียนกําหนดเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน   
       ๓.๓.๓ โรงเรียนทั่วไป ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน             

ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีทีม่ีผู้สมัครเกินจํานวนที่รับได้  ใหใ้ช้วิธีการจับฉลาก         
                ๓.๓.๔  ในการดําเนินงานตามแนวทางข้างต้น  ให้ดําเนินการตามข้ันตอน  ดังน้ี     
             ๑)   นักเรียนสามารถเลอืกที่จะรายงานตัวเพ่ือสมัครเรียนที่โรงเรียนที่ได้รับ           
การจัดสรรโอกาส หรือสมคัรเรียนที่โรงเรียนอ่ืนโดยวิธีการจับฉลาก หรือคัดเลือกจากวิธีการอ่ืน ๆ   
             ๒)  นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก คะแนน O-NET หรือการจับฉลาก  
สามารถกลับไปเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการประกาศช่ือในการจัดสรรโอกาสของนักเรียน หรือเสนอช่ือให้สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอํานวยความสะดวกในการจัดหาโรงเรียนอ่ืนให้ตามความเหมาะสม  แต่ไม่ผูกพัน 
ที่จะต้องจัดหาท่ีเรียนเฉพาะในโรงเรียนที่พึงประสงค์เท่าน้ัน  
   ๓.๔ โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม  (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป)    
         ให้รับเด็กพิการเรียนร่วมตามความพร้อมของโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา  
ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้  ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  หน่วยงานที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป  ทั้งน้ี  สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับ 
คนพิการเข้าศึกษา  ใหถ้ือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย    
   ๓.๕ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ    
            ๓.๕.๑ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ  
               ๑)  โรงเรียนที่จดัห้องเรียนพิเศษ       
         ๑.๑)   ห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ  
                    ให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษ ที่ส่งเสริม
ความสามารถทางวิชาการและด้านอ่ืน ๆ โดยกําหนดให้รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : หอ้งปกติ ไม่เกินสัดส่วน   
๒๐ : ๘๐ (รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภทในแต่ละช้ัน) หากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษอยู่แล้วมีความประสงค์ 
ที่จะเพ่ิมห้องเรียนพิเศษ  สามารถเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ได้ไม่เกินสดัส่วน  ๔๐ : ๖๐  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ตามมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครัง้ที่ ๙/๒๕๕๔  เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๔)  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด  ทั้งน้ี  โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษจะต้องจัดบริการการศึกษาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  และจัดบริการการศึกษาห้องเรียน
ปกติอย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกัน  รวมทั้งจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนห้องเรียนปกติในเขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียนที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษได้อย่างเพียงพอ ห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ ได้แก่ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน โดย
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ  ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนสง่เสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  
เป็นต้น  ทั้งน้ี การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ  English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 

๔.  จํานวนการรับนักเรียนต่อห้อง   
   ๔.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาส  
           ๔.๑.๑ ให้โรงเรียนรับนักเรียนช้ันก่อนประถมศึกษาห้องละ ๓๐ คน หากมีความจําเป็น 
ต้องรับเกิน  ให้รับได้ไม่เกินห้องละ  ๔๐ คน โดยให้เสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอนุมัติ   
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําหนด    
 
 



             ๔.๑.๒ ให้โรงเรียนรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละ  ๔๐ คน  หากม ี           
ความจําเป็นต้องรับเกิน  ใหร้ับได้ไม่เกินห้องละ  ๕๐  คน  โดยให้เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อนุมัติ  ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําหนด    
                        ๔.๑.๓ ให้โรงเรียนรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละ  ๔๐ คน หากมีความจําเป็น 
ต้องรับเกิน  ให้รับได้ไม่เกินห้องละ  ๕๐  คน  โดยให้เสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอนุมัติ   
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําหนด    
   ๔.๒ โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ  
           ให้โรงเรียนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ระดับประถมศึกษา ห้องละ  ๓๐  คน  
ห้องเรียนพิเศษ  EP และ MEP ระดับมัธยมศึกษา  ห้องละ  ๓๐  คน  และรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ  
ห้องละ  ๓๖  คน  หากมคีวามจําเป็นต้องรับเกิน  ให้รับได้ไม่เกินห้องละ  ๔๐  คน  โดยให้เสนอสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอนุมัติ  ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําหนด    
   

๕. วันและเวลาการรับนักเรยีน  
   ๕.๑  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาประกาศรายช่ือโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา  
โรงเรียนที่จัดต้ังด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพ้ืนที่บริการของแต่ละโรงเรียน และ
สัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน  ภายในวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  
   ๕.๒  ให้โรงเรียนดําเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่กําหนดตรงกันทั่วประเทศ  ดังน้ี  
         ๕.๒.๑  ระดับก่อนประถมศึกษา    
        รับสมัคร     วันที่  ๓๑  มกราคม - ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖     
           เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.    
           ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์  
           จะสมัครเข้าเรยีน  
        จับฉลาก  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖     
           เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  โรงเรยีน  

ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก  
วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.   
ณ  โรงเรียน  

        ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ  
วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.   
ณ  โรงเรียน  

มอบตัว        วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.   
ณ  โรงเรียน  

          ๕.๒.๒  ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑    
        ประกาศช่ือโรงเรียนที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจัดส่งเด็ก 
เข้าเรียนใน  วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  
        รับสมัคร     วันที่  ๗-๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖     
           เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
           ณ  โรงเรียนทีนั่กเรียนมีความประสงค์จะสมัครเขา้เรียน  
        จับฉลาก  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖     
           เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน  

ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖     
           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียน  



        ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ  
วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.    
ณ  โรงเรียน  

        มอบตัว        วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  
            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน   
      ๕.๒.๓  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  
     ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๖     
     ๑)   นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ   
               ๑.๑)  จับฉลาก    
        รับสมัคร   วันที่  ๑๔-๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๖     
           เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ    
           ณ  โรงเรียนทีนั่กเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  
         จับฉลาก  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๖     
            เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรยีน  
         ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๖    
            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ  โรงเรียน  
         มอบตัว        วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๕๖     
            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
     ๒)   นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาจัดหาที่เรียนให้  
        รับสมัคร   วันที่  ๗-๘  เมษายน  ๒๕๕๖     
           เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ    
           ณ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
         ประกาศผล  วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๖      
            เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
         รายงานตัว  วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๖     
           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน  
         ประกาศการจัดหาที่เรียนใหนั้กเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนอีกคร้ังในวันที่  
๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
       ๕.๒.๔  โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ   
           ๑) โรงเรยีนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ                                    
                        ๑.๑) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ  (หอ้งเรียนพิเศษอ่ืน ๆ)  
         รับสมัคร      ระดับก่อนประถมศึกษา  และช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑    
             วันที่ ๑๐  -๑๔  มกราคม  ๒๕๕๖  
               เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
           ณ  โรงเรียนทีนั่กเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
    สอบคัดเลือก    ระดับก่อนประถมศึกษา  และช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑    
             วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๖  
             เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียน  
        
 



          ประกาศผล      ระดับก่อนประถมศึกษา  และช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑     
              วันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๖            

เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน       
          รายงานตัว      ระดับก่อนประถมศึกษา  และช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑     
              ภายในวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖      
              เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน        
          มอบตัว      ระดับก่อนประถมศึกษา  และช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑     
              ภายในวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖      
              เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน   

๕.๓   ช่วงเวลาการรับนักเรียน ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน  และ           
วันสิ้นสุด  คือ  วันมอบตัวนักเรียน  ตามปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖   
  

๖. บทบาทของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 ๖.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และกาํหนดแนวทาง                   

การดําเนินงาน  หลักเกณฑ์  และการรายงานผลการรับนักเรียนให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาดําเนินการ    
   ๖.๒  ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา    
   ๖.๓  ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและรว่มกับเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนภายใน
จังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวมทัง้กําหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน   
      ๖.๔  ให้ความเห็นชอบการเปิดห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนที่มีความพรอ้มในการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ  โดยจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษ 
ได้อย่างเพียงพอ  รวมทั้ง ต้องเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสได้ทุนเรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายร้อยละ ๓ ของจํานวน
นักเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษในแต่ละช้ัน    
     ๖.๕  ให้ความเห็นชอบการเพ่ิมจํานวนนักเรียนต่อห้อง   

๖.๖  แก้ปัญหาเร่ืองการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา     
            

๗. บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  
   ๗.๑  ประสานการรับนักเรียนและกํากับดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
   ๗.๒  กําหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพ่ือแลกเปลี่ยน        
กับการรับนักเรียนเข้าเรียน  รวมทั้ง  การรับนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้        
   ๗.๓  รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบ ภายใน ๑๕  วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน   
 

๘. บทบาทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
๘.๑  ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              

ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคลอ้งกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติ 
 
 
 
 



การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  กระจายอํานาจ 
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการ สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  ๒๕๕๐  
นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ 
ความต้องการของประชาชน    
   ๘.๒  ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบ  
   ๘.๓   ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน  โดยกําหนดมาตรการ
ดูแลนักเรียนและผู้ปกครองทีส่อบคัดเลือกและหรือจับฉลากไม่ได้ว่าจะมีโรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษารองรับ
นักเรียนได้ครบทุกคน    
   ๘.๔  จัดทําข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๘.๕  ประสานโรงเรียนเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือ 
สํารวจจํานวนนักเรียนที่จะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน   
   ๘.๖   ประกาศรายช่ือโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  โรงเรียนที่จัดต้ังด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ  
โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ  เขตพ้ืนที่บริการของแต่ละโรงเรียน  และสดัส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน
ให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า  
   ๘.๗   ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  ทั้งเด็กปกติ              
เด็กพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ  รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ  ได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง  
   ๘.๘   ควบคุม  ดูแลให้โรงเรยีนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามที่กําหนด  

๘.๙   ควบคุม  ดูแล  และประสานไม่ให้โรงเรียน  องค์กรอ่ืนใด  เช่น  สมาคมผู้ปกครองและครู   
สมาคมศิษย์เก่าของสถานศึกษา  มลูนิธิ  หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รบัเงินบริจาคจากผู้ปกครอง
นักเรียน ในช่วงการรับนักเรียนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ  
   ๘.๑๐  ประสานกับสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอให้จัดการศึกษาสําหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียน 
ในโรงเรียนปกติได้  
  

๙.  บทบาทของโรงเรียน  
   ๙.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  จากผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรับ
นักเรียนคร้ังน้ี  และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในเร่ืองหลักธรรมาภิบาลร่วมเป็นกรรมการ  โดยขอ                  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
   ๙.๒  ประกาศการรับสมคัรนักเรียนให้สอดคลอ้งกับเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรือ่ง กระจาย
อํานาจการบริหารและการจดัการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศกึษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
แนวปฏิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และความต้องการของประชาชน  



   ๙.๓  ประสานโรงเรียนเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   
เพ่ือดําเนินการรับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม   
   ๙.๔  ส่งเสริม  สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก    
   ๙.๕  ประสานกับสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอให้จัดการศึกษาสําหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียน 
ในโรงเรียนปกติได้  
   ๙.๖  ประกาศผลนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ   

๙.๗ สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเย่ียมชมโรงเรียนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  
   ๙.๘ ให้โรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ   
ทั้งเด็กปกติ  เด็กพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ  รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 
ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง  
 

   ในกรณีทีม่ีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ให้เสนอคณะกรรมการ                  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณา  และมีอํานาจ ในการตัดสินปัญหาดังกล่าว  ยกเว้นกรณีที่กําหนดให้เป็น
อํานาจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕  
  
  
  
  
          (นายภิรมย์  นันทวงค์) 
  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
  
  


