
 

 

 

 

 
 

 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565     
 

 
เพ่ือให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียน 

ที่เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักด าเนินการแบบมีส่วนร่วม 
สร้างโอกาสที่เป็นธรรม บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล  
สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 มาตรา 54   
ที่รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา 
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔6 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 28/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่  19/๒๕60 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประกาศ  
ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชุดที่ 25) ในคราวประชุม  
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒                       
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงว่าด้วยการ
แบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พ.ศ. 2546  มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕65 ดังนี้ 
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1. หลักการ 
1.1 การมีส่วนร่วม  โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการ 

ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการรับนักเรียน เพ่ือให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม 
เสมอภาคโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล  

  1.2 การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพ่ือให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ ของแต่ละบุคคล  

  1.3  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการท างานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อส าคัญ เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการในการด าเนินการรับนักเรียน  
โดยมุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

  1.4 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างการรับรู้ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่น สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือลดความขัดแย้ง มีการประยุกต์ใช้ 
สื่อเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายต่าง ๆ ที่สามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผล 

2. บทบาทขององค์กรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

การด าเนินการรับนักเรียนมีองค์กรและหรือคณะกรรมการกระท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้  
เพ่ือให้การรับนักเรียนมีความเป็นธรรม เสมอภาค สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 
มาตรา 54 

    2.1 บทบาทของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.1 .1 จัดท าประกาศนโยบายและแนวปฏิบั ติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

2.1.๒ ก าหนดปฏิทินการรับนักเรียน และจ านวนนักเรียนต่อห้อง สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

     2.1.3 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคล คณะบุคคล องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             
เกิดการรับรู้ เข้าใจ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ และช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย  

     2.1.4 ประสานการด าเนินการรับนักเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     2.1.5 จัดท าระบบ รวบรวม ประมวล แผนการรับนักเรียน รายงานผล

การด าเนินการรับนักเรียนในภาพรวม 
     2.1.6 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการรับนักเรียนของหน่วยงานในสังกัด 

    2.2 บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
     2.2.1 ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ให้สอดคล้องกับประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน และบริบทของจังหวัด 

    2.2.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ จ านวนไม่เกิน 9 คน โดยมี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เป็นประธาน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นรองประธาน ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่จัด
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ โดยในจ านวนนี้ให้มีผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 1 คน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ  
และให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
โดยให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่ 

     ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
รับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 โดยให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล 

     2.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑  
(3 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้  ให้เป็นไปตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 มาตรา 54 วรรคสอง กฎกระทรวงว่าด้วย
การแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา 
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่  
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

     2.2.4 ก ากับ ดูแล การด าเนินงานการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

    2.3 บทบาทของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
       2.3.1 เสนอแต่ งตั้ งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ เขตพ้ืนที่ การศึกษา  
ตามองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ในข้อ 2.2.2 ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ โดยให้ค านึงถึง 
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่  ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ 
เกี่ยวกับการรับนักเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รวมทั้งให้พิจารณาและมีอ านาจในการตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้ ได้ข้อยุติ  และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 
     2.3.2 ประสานและสนับสนุนการด าเนินงานรับนักเรียนในจังหวัดร่วมกับทุกหน่วยงาน 
ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และ 
ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

    2.4 บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพืน้ที่การศกึษา 
     2.4.1 พิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 



 

- 4 - 
 

 

 

                  2.4.2 ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  
ที่โรงเรียนเสนอตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละพ้ืนที่ โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง 

     2.4.3 ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและร่วมกับเขตพ้ืนที่
การศึกษาอ่ืนภายในจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค  
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยู่ในระดับชั้นการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม    

     2.4.4 ก าหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ก ากับ ติดตามให้การรับนักเรียน 
เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได้     

                 2.4.5 ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน จ านวนห้องเรียน ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 

     2.4.6 กลั่นกรอง ตรวจสอบ เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

     2.4.7 ให้ความเห็นชอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ สัดส่วน
การรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน จ านวนนักเรียนต่อห้อง และการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
นอกเหนือจาก 4 ข้อตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 3.7 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                        2.4.8  ป้องกัน วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา  
๒๕65 ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ได้ข้อยุติ 

    2.5 บทบาทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     2.5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

จ านวนไม่เกิน 9 คน โดยมี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธาน รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นรองประธาน ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่จัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ โดยในจ านวนนี้ให้มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 1 คน  
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
งานรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม 
ของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพื้นที่ เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

     2.5.2 จัดท าแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  

     2.5.3 ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

2.5.4 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนต่อคณะกรรมการ 
รับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง 

     2.5.5 รวบรวม ประมวลแผนการรับนักเรียน จ านวนห้องเรียนและจ านวน
นักเรียนต่อห้อง เขตพ้ืนที่บริการ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียน 
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วิธีการคัดเลือกนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

     2.5.6 จัดท าส ามะโนประชากร และข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     2.5.7 ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส ารวจจ านวนนักเรียนที่จะรองรับได้ และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน 
     2.5.8 ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่ จัดตั้ง

ด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพ้ืนที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วน
การรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า  

     2.5.9 ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาส 
เข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครอง  
ของเด็กทราบ  

     2.5.10 ประกาศการจัดหาที่ เรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน 
ที่ไม่มีที่เรียน  

     2.5.11 ส่งเสริมและประกันโอกาสให้ เด็กที่อยู่ ในเกณฑ์การศึกษาภาคบั งคับ  
ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ  
ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 

     2.5.12 ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามนโยบาย 
ที่ก าหนด และจ านวนห้องเรียนไม่เกินตามแผนการรับนักเรียน 

     2.5.13 ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด โรงเรียนเอกชน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 

     2.5.๑4 รายงานผลการด าเนินงานการรับนักเรียนให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบตามล าดับ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน 

     2.5.15 ด าเนินการใด ๆ เพ่ือการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เป็นไปด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ให้เป็น 
ไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    2.6 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     2.6.1 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประกาศเขตพ้ืนที่บริการ  

แผนการรับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป   
     2 .6 .2  ให้ ค าปรึ กษา แนะน า ตรวจสอบ  การรั บนั กเรี ยนของโรงเรี ยน 

ในปีการศึกษา 2565 ให้มีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    2.7 บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
     2.7.1 กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน                  

ของโรงเรียน เพื ่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที ่การศึกษาพิจารณา ให้ความเห็นชอบ  
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ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์ ) ซึ่งต้องเสนอต่อไปยังคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ให้ความเห็นชอบ 

     2.7.2 ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
     2.7.3 ก าหนดมาตรการป้องกัน ก ากับ ติดตามให้การรับนักเรียนของโรงเรียน  

เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรม และเสมอภาค 
     2.7.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565  

ภายในโรงเรียนให้ได้ข้อยุติ 

    2.8 บทบาทของโรงเรียน 
    2.8.1 เสนอรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนตามความเหมาะสม

ของบริบทแต่ละพ้ืนที่ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง 

     2.8.2 จัดท าแผนการรับนักเรียน เขตพ้ืนที่บริการ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน 
ในเขตพ้ืนที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการต่อนอกเขตพ้ืนที่บริการ รวมถึงความสามารถพิเศษ
และเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน จ านวนห้องเรียนและจ านวนนักเรียนต่อห้อง  
เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) ซึ่งต้อง 
เสนอต่อไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ  

     2.8.3 จัดท าประกาศและด าเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน ให้เป็นไปตาม
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 2565  และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา และรายงานให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ โดยแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาไว้ในประกาศ 
การรับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบไว้โดยชัดเจน 

     2.8.4 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครอง
และประชาชน  

     2.8.5 ประสานโรงเรียนสังกัดอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือด าเนินการรับเด็กเข้าเรียน และจัดหาที่เรียนให้เด็กอย่างเหมาะสม  

     2.8.6 ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด โรงเรียนเอกชน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 

     2.8.7 ประกาศผลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     2.8.8 สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน เพ่ือประกอบ 
การตัดสินใจ  

     2.8.9 ส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษา       
ภาคบังคับอย่างทั่วถึง    
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     2.8.1๐ ด าเนินการใด ๆ เพ่ือการรับนักเรียนที่ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  
เป็นธรรม และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

   3.  แนวปฏิบัติ 

    3.1 การรับเด็กชั้นก่อนประถมศึกษา 
 ให้รับเด็ก อายุ 4 - 5 ปี  ในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 และ 3  

โดยห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ  
 หากโรงเรียนมีความจ าเป็นและมีความพร้อมด้านคุณภาพการศึกษา ด้านครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและด้านอาคารสถานที่ ที่จะรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ให้เสนอ 
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามล าดับ  
โดยห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ทั้งนี้  ให้ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย  

   3.2 การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
   ให้รับเด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน โดยห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ 
ถ้ายังไม่เต็มแผนการรับนักเรียนให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  

   3.3 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
    ให้รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียน โดยสัดส่วนการรับนักเรียน
และวิธีการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน ต้องค านึงถึงโอกาสของนักเรียน
ในเขตพ้ืนที่บริการ ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความ
เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
   ไม่น าผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET)  
มาใช้ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

   3.4 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
   โรงเรียนเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม โดยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนต่อในโรงเรียนเดิมตามศักยภาพ 
ความถนัดของนักเรียน และตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน กรณีที่ยังมีนักเรียนไม่เต็มแผนการรับนักเรียน  
ให้สามารถรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นได้ โดยสัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการคัดเลือกเป็นไปตาม
ประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส  ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผ่าน
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การกลั่นกรองจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
รับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ไม่น าผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET)  
มาใช้ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

   3.๕ การรับนักเรียนในโรงเรยีนที่มีลักษณะพิเศษ  
      3 .๕ .๑  โรงเรียนที่ มี วั ตถุป ระสงค์ พิ เศษ  รับนั ก เรี ยนตามวัตถุประสงค์ 

ของการจัดตั้งโรงเรียน และตามประกาศของโรงเรียน 
    3.๕.2 โรงเรียนที่ จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ  รับนักเรียนที่ เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบไว้ หากมีโรงเรียนที่ขอเปิดใหม่ ให้เป็นไปตามแนวทาง 
การเปิดห้องเรียนพิเศษ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

                   ส าหรับสัดส่วนการขอเปิดห้องเรียนพิเศษต่อห้องเรียนปกติ ก าหนดให้ไม่เกิน 
สัดส่วน 20:80 (รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภทในแต่ละชั้น) หากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษอยู่แล้ว  
มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะประสงค์ด าเนินการเกินกว่าสัดส่วนที่ก าหนด ให้สามารถเปิดรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษต่อห้องปกติ ได้ไม่เกินสัดส่วน 40 :60 โดยให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณ ี

    3.๕.3 โรงเรียนที่ จัดการศึกษาส าหรับ เด็กพิการ ให้ รับเด็กพิการทุกคน 
ที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้  ตามประเภทความพิการและความสามารถของแต่ละโรงเรียน  
ทั้งนี้ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการจั งหวัด 
แสวงหาและเข้าถึงเด็กพิการที่ตกหล่น ที่ยังไม่ได้รับการศึกษาให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน 

    3.๕.4 โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส กรณีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ - ๕๗ (ยกเว้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 จังหวัดนราธิวาส                     
โรงเรียน พิบู ลประชาสรรค์  โรงเรียนสมเด็ จพระปิ ยมหาราชรมณี ย เขต  โรงเรียน ฟ้าใสวิทยา  
และโรงเรียนเยาววิทย์) ให้รับผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากล าบาก มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป 
เนื่องจากประสบปัญหาต่าง ๆ จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้เข้าเรียนอย่างเสมอภาค  
เป็นธรรม ทั่ วถึง ทั้ งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามสภาพเหตุผล 
และความจ าเป็นรายบุคคล โดยไม่ใช้ผลการเรียนหรือการทดสอบเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ทั้งนี้ ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แสวงหาและเข้าถึง
เด็กด้อยโอกาสที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการศึกษาให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน  

    3 .๕ .5  โรงเรียนที่ จัดการเรียนร่วม ให้ รับ เด็ก พิการเรียนร่วม ทั้ งระดับ 
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามความพร้อมของโรงเรียน หากโรงเรียนไม่สามารถ 
จัดการศึกษาได ้ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด หน่วยงานที่จัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิการ และส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา เพื่อจัดหาที ่เรียนให้เหมาะสมต่อไป 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ  
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   3.6 การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
   ให้ โรงเรียนก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษ  โดยผ่าน 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน โดยประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณา 
และประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามความสามารถพิเศษให้สาธารณชนทราบ 

   3.๗ การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
   ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็น 
จะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  1) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน           
ซึ่งมีเง่ือนไขหรือข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
  2) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
  3) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ  ที่ต้องได้รับ 
การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ  
  4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น 

   ส าหรับเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจาก ๔ ข้อข้างต้น หากโรงเรียนเห็นว่ามีความจ าเป็น       
ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
ก่อนประกาศรับสมัครนักเรียน 

   ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของแผนการรับ
นักเรียนทั่วไป โดยประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณา 
ตามเงื่อนไขพิเศษให้สาธารณชนทราบ 

   3.8 ช่วงเวลาการรับนักเรียน 
    ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน วันสิ้นสุด คือ วันมอบตัวนักเรียน    
ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของการรับนักเรียนแต่ละประเภท 

   3.๙ การขึ้นบัญชีส ารอง  
          ให้บัญชีผู้สอบแข่งขันสิ้นสุด ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง 
ของปีการศึกษา 2565 

  4. จ านวนนักเรียนต่อห้อง 

   4.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กปกติ หรือจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
            4.๑.๑ ใหโ้รงเรียนรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน ๓๐ คน  
            4.๑.๒ ใหโ้รงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละไม่เกิน 4๐ คน  
             4.๑.๓ ใหโ้รงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

ห้องละไม่เกิน ๔0 คน  
   4.2 โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ให้รับนักเรียนพิการห้องละไม่เกนิ ๑๐ คน  
    4.3 โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ ให้มีจ านวนนักเรียนต่อห้อง 
เป็นไปตามประกาศการจัดตั้งโรงเรียน และท่ีได้รับอนุมัติให้เปิดเรียน 
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    4.4 โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษให้มีจ านวนนักเรียนต่อห้องเป็นไปตามประกาศ 
ขอเปิดห้องเรียนพิเศษที่ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียน 

    ทั้งนี้ ในส่วนของข้อ 4.1.3 กรณีที่มีความจ าเป็นต้องรับนักเรียนมากกว่า 40 คน  
และเพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
ให้โรงเรียนจัดท าแผนการรับนักเรียน เป็น 2 ระยะ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256 4  
ที่ได้ประกาศไว้แล้ว ดังนี้ 
  1)  ปีการศึกษา 2565 ก าหนดห้องละไม่เกิน 40 คน 
      กรณีมีความจ าเป็นให้เพ่ิมได้อีกห้องละไม่เกิน 2 คน  
  2)  ปีการศึกษา 2566 ก าหนดห้องละไม่เกิน 40 คน  
       โดยไม่ให้เพ่ิมจ านวนนักเรียนต่อห้อง  
กรณีที่มีความจ าเป็นต้องรับนักเรียนมากกว่า 40 คน ให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการรับนักเรียน 
ระดับโรงเรียนให้ความเห็น และเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบก่อนประกาศรับสมัครนักเรียน  
ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงคุณภาพในการจัดการศึกษา และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา โดยให้ค านึงถึงผลกระทบกับจ านวนนักเรียน 
ที่จะเกิดข้ึนกับโรงเรียนที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรอบข้าง และโรงเรียนทุกสังกัดด้วย 

  ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ 
ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาและมีอ านาจในการตัดสินปัญหา
ดังกล่าวให้ได้ข้อยุติ และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบ 

     ประกาศ ณ วันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

                                 
                   (นายอัมพร  พินะสา)  
                  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 



ระดบั/ชัน้/โรงเรยีน รบัสมคัร สอบ/คัดเลือก จับฉลาก ประกาศผล รายงานตวั มอบตวั ยื่นความจ านง ประกาศผล มอบตวั
ก่อนประถมศึกษา 12-15 ก.พ.65 19 ก.พ.65 19 ก.พ.65 19 ก.พ.65 26 ก.พ.65
    เงื่อนไขพิเศษ (ถ้าม)ี 12-15 ก.พ.65 19 ก.พ.65 19 ก.พ.65 26 ก.พ.65
ป.1 23-27 ก.พ.65 5 ม.ีค.65 5 ม.ีค.65 5 ม.ีค.65 12 ม.ีค. 65
    เงื่อนไขพิเศษ (ถ้าม)ี 23-27 ก.พ.65 5 ม.ีค.65 5 ม.ีค.65 12 ม.ีค. 65
ม.1 2-5 เม.ย.65 8 เม.ย.65 9 เม.ย.65
   สอบคัดเลือก (ถ้าม)ี 9-13 ม.ีค.65 26 ม.ีค.65 30 ม.ีค.65 30 ม.ีค.65 2 เม.ย.65
     - ความสามารถพิเศษ  (ถ้าม)ี 9-10 ม.ีค.65 12 ม.ีค.65 13 ม.ีค.65 13 ม.ีค.65 2 เม.ย.65
     - เงื่อนไขพิเศษ (ถ้าม)ี 9-13 ม.ีค.65 26 ม.ีค.65 30 ม.ีค.65 30 ม.ีค.65 2 เม.ย.65
   จับฉลาก (ถ้าม)ี 9-13 ม.ีค.65 1 เม.ย.65 1 เม.ย.65 1 เม.ย.65 2 เม.ย.65
ม.4 ทีเ่ปดิสอน ม.ตน้ และ ม.ปลาย 
   นักเรยีนทีจ่บ ม.3 เดมิ ตามทีโ่รงเรยีนเดิมก าหนด ตามทีโ่รงเรยีนเดิมก าหนด ตามทีโ่รงเรยีนเดิมก าหนด 3 เม.ย.65
   สอบคัดเลือก (นักเรยีนทีจ่บ ม.3 9-13 ม.ีค.65 27 ม.ีค.65 31 ม.ีค.65 31 ม.ีค.65 3 เม.ย.65
   จากโรงเรยีนอ่ืน และโรงเรยีนเดมิ)
   - ความสามารถพิเศษ  (ถ้าม)ี 9-10 ม.ีค.65 13 ม.ีค.65 14 ม.ีค.65 14 ม.ีค.65 3 เม.ย.65
   - เงื่อนไขพิเศษ (ถ้าม)ี 9-13 ม.ีค.65 27 ม.ีค.65 31 ม.ีค.65 31 ม.ีค.65 3 เม.ย.65
ม.4 ทีเ่ปดิสอนเฉพาะ ม.ปลาย (ยกเว้นโรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษา)
   สอบคัดเลือก 9-13 ม.ีค.65 27 ม.ีค.65 31 ม.ีค.65 31 มคี.65 3 เม.ย.65
   - ความสามารถพิเศษ  (ถ้าม)ี 9-10 ม.ีค.65 13 ม.ีค.65 14 ม.ีค.65 14 ม.ีค65 3 เม.ย.65
   - เงื่อนไขพิเศษ (ถ้าม)ี 9-13 ม.ีค.65 27 ม.ีค.65 31 ม.ีค.65 31 มคี.65 3 เม.ย.65
โรงเรยีนทีม่ลีักษณะพิเศษ
   โรงเรยีนทีจ่ัดการศึกษาส าหรบัเด็กพิการ 9 ก.พ.-2 ม.ีค.65 3 เม.ย.65 ภายใน 9 เม.ย.65 ภายใน 9 เม.ย.65
   โรงเรยีนทีจ่ัดการศึกษาส าหรบัผู้ด้อยโอกาส 9 ก.พ.-2 ม.ีค.65  7 - 29 ม.ีค.65 3 เม.ย.65 ภายใน 9 เม.ย.65 ภายใน 9 เม.ย.65
   โรงเรยีนวัตถุประสงค์พิเศษ 
ม.๑ 23-27 ก.พ.65 5 ม.ีค.65 ภายใน 26 ม.ีค.65 ภายใน 26 ม.ีค.65 ภายใน 26 ม.ีค.65
ม.๔ 23-27 ก.พ.65 6 ม.ีค.65 ภายใน 27 ม.ีค.65 ภายใน 27 ม.ีค.65 ภายใน 27 ม.ีค.65
ภปร.ราชวิทยาลัย/ป.๕ 23-27 ก.พ.65 5 ม.ีค.65 ภายใน 26 ม.ีค.65 ภายใน 26 ม.ีค.65 ภายใน 26 ม.ีค.65
ภปร.ราชวิทยาลัย/ม.๑ 23-27 ก.พ.65 5 ม.ีค.65 ภายใน 26 ม.ีค.65 ภายใน 26 ม.ีค.65 ภายใน 26 ม.ีค. 65
โรงเรยีนทีจ่ัดหอ้งเรยีนพิเศษ
   - ก่อนประถม/ป.1 5-9 ก.พ.65 12 ก.พ.65 17 ก.พ.65 17 ก.พ.65 ภายใน 19 ก.พ.65
   - ม.1 19-23 ก.พ.65 26 ก.พ.65 ภายใน 5 ม.ีค.64 ภายใน 5 ม.ีค.64 ภายใน 5 ม.ีค.65
   - ม.4 19-23 ก.พ.65 27 ก.พ.65 ภายใน 6 ม.ีค.64 ภายใน 6 ม.ีค.64 ภายใน 6 ม.ีค.65
โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษา กรงุเทพมหานคร และโรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาภมูภิาค
   - ม.4 19-23 ก.พ.65 ๕ ม.ีค. ๖๕ ๑๒ ม.ีค. ๖๕ ๑๕ ม.ีค. ๖๕ ๒๑ ม.ีค. ๖๕

หมายเหต ุโรงเรียนวตัถุประสงค์พเิศษ ยกเวน้ โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย

ปฏทิินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 

ณ  วนัที่  9  ธนัวาคม พ.ศ. 2564



ปฏิทินการด าเนินงานการรับนักเรียน  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565  

 

ก าหนดเวลา การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ/ 
ประสานงานหลัก 

เดือนธันวาคม  
2564 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน     
   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ปีการศึกษา 2565 

ส านักนโยบายและแผน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

เดือนธันวาคม 
2564 

 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ   
   คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

-  ส านักงานศึกษาธิการ   
   จังหวัด 
-  ส านักงานเขตพ้ืนที่  
   การศึกษา 
 

เดือนธันวาคม 
2564 

 โรงเรียนเสนอแต่งตัง้คณะกรรมการรับนักเรียน 
   ระดับโรงเรียน 
 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา    
   พิจารณาแนวปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

-  ส านักงานเขตพ้ืนที่    
   การศึกษา 
-  โรงเรียน 

เดือนมกราคม 
2565 

 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้ความเห็นชอบ 
   แนวปฏิบัตกิารรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่   
   การศึกษา 
 

-  ส านักงานศึกษาธิการ   
   จังหวัด 
 

เดือนมกราคม  
2565 

 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน กลั่นกรองวิธีการ 
   รับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน จ านวนห้องเรียน   
   จ านวนนักเรียนต่อห้อง และการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  
   ของโรงเรียนที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของส านักงาน 
   เขตพ้ืนที่การศึกษา 

-  โรงเรียน 

เดือนมกราคม 
2565 

 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ให้ความเห็นชอบ วิธีการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน     
   จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียนต่อห้อง และการรับ 
   นักเรียนเงื่อนไขพิเศษของโรงเรียน ที่สอดคล้องกับ 
   แนวปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

-  ส านักงานเขตพ้ืนที่    
   การศึกษา 
 

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 
2565 

 โรงเรียนประกาศรับสมัครนักเรียน -  โรงเรียน 

 
 


