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ปีการศึกษา  2562  ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   
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1.  หลักการ 
  เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  2560 – 2579   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542    และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ   
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  2546    และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ    ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  28/2559    เรื่อง   
ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ 16/2560        
เรื่อง  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ  ที่ 19/2560  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  กฎกระทรวง   ก าหนด
หลักเกณฑ ์  และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550    และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2550  

 อาศัยประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เรื่อง    นโยบายและแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  2562  คณะกรรมการ
รับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3    ได้ให้ความเห็นชอบนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2562  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ในคราวประชุม  ครั้งที่  1/2562      
เมื่อวันที่  24  มกราคม  2562   ดังนี้   

2  นโยบาย 
  2.1 ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้   เป็นธรรม  และ        
เสมอภาค 
  2.2  สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม 
  2.3  ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
ครบทุกคน 

2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับ 
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

2.5  ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนา 
อย่างเต็มตามศักยภาพ 

2.6  ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด  ความสนใจ  และเต็มตามศักยภาพ 
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2.7  ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สนับสนุนการด าเนินการรับนักเรียน   
ของโรงเรียน  เพ่ือจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบทุกคน  ดังนี้ 

      2.7.1  สนับสนุนให้ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายการรับ 
นักเรียน  และประสานการรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด และ
สนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืน  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง
กว้างขวาง  ทั้งนี้ ในการก าหนดแผนการรับนักเรียนของรัฐให้ค านึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชน หรือ
สถานศึกษาของหน่วยงานอ่ืนด้วย   

     2.7.2  ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ด าเนินการรับนักเรียนภายใน 
จังหวัดร่วมกันและดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กท่ีอยู่
ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 

     2.7.3  สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งเด็ก   เยาวชน   และ 
ผู้ปกครองที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับ
สถานที่เรียน 

     2.7.4  ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา     ติดตามและดูแลให้จ านวน 
นักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสม  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

     2.7.5  ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย   และเชิญชวนเด็ก   
ผู้ปกครอง  สื่อมวลชน   และผู้เกี่ยวข้อง   เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน   เพ่ือประชาสัมพันธ์จุดเด่นของ 
แต่ละโรงเรียน 

     2.7.6  สนับสนุนให้โรงเรยีนมีการระดมทรัพย์ทรัพยากร      แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมี 
เงื่อนไขผูกพันกับการเข้าเรียน 
        2.7.7 ในกรณีที่มีปัญหาต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2562    ให้โรงเรยีนโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา  แล้วรายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 

3.  นิยามศัพท์ 
  3.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หมายถึง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.2  คณะกรรมการรับนักเรียน  หมายถึง  บุคคลที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   หรือ
สถานศึกษา  มอบหมายให้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา  ด าเนินงานการรับนักเรียน  น านโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติการรับนักเรียนมาวางแผนสู่การปฏิบัติ    ก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียน     วิธีการคัดเลือกนักเรียน   
การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  การประชาสัมพันธ์และวินิจฉัยแก้ไข
ปัญหาในการด าเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย  ด้วยความโปร่งใส  ยุติธรรม  และตรวจสอบได้ 
       3.2.1  คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด  หมายถึง  คณะกรรมการรับนักเรียนที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้ท าหน้าที่ด าเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของ
จังหวัด 
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       3,2.2  คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  หมายถึง  คณะกรรมการ          
รับนักเรียนที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  มอบหมายให้ท าหน้าที่ด าเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตาม
นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       3.2.3  คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  หมายถึง  คณะกรรมการรับนักเรียนที่
โรงเรียนมอบหมายให้ท าหน้าที่ด าเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 
  3.3  สถานศึกษา   หมายถึง    โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.4  โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง หมายถึง  โรงเรียนที่มีจ านวนผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินกว่า
จ านวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้ตามแผนการรับนักเรียนย้อนหลัง 2 ปีต่อเนื่องตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.5  โรงเรียนทั่วไป  หมายถึง  โรงเรียนที่มิใช่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
  3.6 เขตพ้ืนที่บริการ  หมายถึง  เขตบริการท่ีโรงเรียนก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นขอบเขตในการ         
รับนักเรียน  โดยค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนตามประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.7  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ    หมายถึง   นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
บริการของโรงเรียน  อย่างน้อย  2  ปี  นับถึงวันที่  16  พฤษภาคม  2562  และต้องอาศัยอยู่กับบิดา  มารดา  
ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน 
  3.8  นักเรียนทั่วไป  หมายถึง  นักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการหรือนอกเขตพ้ืนที่บริการ
ของโรงเรียน 

4.  วิธีการ   
  คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ก าหนดแนวปฏิบัติ  
การรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และด าเนินการให้โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน  รับนักเรียน  ปีการศึกษา  2562  ในแต่ละระดับ  ดังนี้ 

4.1 ชั้นก่อนประถมศึกษา 
4.1.1  จดัหาที่เรียนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม 
4.1.2  รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ 3 - 5  ปี  ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 

เข้าเรียน  โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ  ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ กรณีท่ีมี
ผู้สมคัรเกินจ านวนที่รับได้  ให้ใช้วิธีการจับฉลาก  ในการก าหนดแผนการรับเด็กก่อนประถมศึกษา อายุ 3  ป ี  
ให้ค านึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษา  หรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอ่ืน 

4.1.3  สนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน  องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  และศูนย์พัฒนาเด็กต่าง  ๆ  รับเด็กอายุไม่ต่ ากว่า  3  ปี  เข้าเรียน 

4.2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1   
4.2.1  จัดหาที่เรียนให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่  1  ครบทุกคนตามความเหมาะสม 
       4.2.2 รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีท่ี 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ทุกคน      โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ 
ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้  ให้ใช้วิธีการจับฉลาก  และ
ประสานกับโรงเรียนใกล้เคียงเพ่ือจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน 
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4.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1   
4.3.1  ส ารวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6      ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่การศึกษาจะประกาศรับใน  ปีการศึกษา  
2562   เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  พิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสม
ให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพ้ืนที่การศึกษา   โดยค านึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน 
        4.3.2  โรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน  
เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน  เพื่อประกอบการตัดสินใจ  

 4.3.3  โรงเรียนประกาศเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน  สัดส่วน   และวิธีการคัดเลือก 
นักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน  และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา          

 4.3.4  โรงเรียนทั่วไป   ให้รบันักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน    ถ้ายัง 
ไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ กรณีท่ีมีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการคัดเลือกตามท่ี
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน   เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือก
นักเรียน  เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก   และก าหนดเกณฑ์พิจารณา
คัดเลือกผู้สมัครจาก  (1)  คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ  70   (2)  คะแนน  O-NET  ร้อยละ 30  
โดยค านวณคะแนนรวมจาก   (1)   คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน  5  วิชาหลัก    คิดคะแนนเป็น         
ร้อยละ 70  (2)  คะแนน   O-NET  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้   คิดคะแนนเป็นร้อยละ  30  เพ่ือให้สอดคล้อง     
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  29  มกราคม  2559   เรื่อง  สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2551   และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                          4.3.5  กรณมีีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ให้โรงเรียนด าเนินการ  ดังนี้ 
       1   โรงเรียนจัดท าข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน   และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ใน  5  หลักวิชา   คือ   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  
ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   และภาษาอังกฤษ  ให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามล าดับ
คะแนนรวมใน  5  วิชาหลัก  โดยรวมกับคะแนน  O-NET  และประกาศบัญชีส ารองด้วย 
       2)   โรงเรียนต้องควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส  
ถูกต้อง    และยุติธรรม    ทั้งนี ้   ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก ากับและดูแลโรงเรียน   เพ่ือ
ตรวจสอบว่าผลการด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม 

      4.3.6  ในการด าเนินงานตามแนวทางข้างต้น  ให้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้   
              1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งชื่อโรงเรียนที่ได้จัดที่เรียนให้กับนักเรียนที่จบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ให้ผู้ปกครองทราบ 
                2)  นักเรยีนสามารถสมัครเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรโอกาส  หรือโรงเรียน
อ่ืน  โดยทั้งสองกรณีต้องผ่านตามวิธีการที่โรงเรียนก าหนด 
                3)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ านวยความสะดวกด้านข้อมูลและประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียน  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความพร้อมและความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
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                4) นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก  สามารถยื่นความจ านงขอให้จัดสรร       
ที่เรียนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
  4.4  โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม  (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป) 
        รับเด็กพิการเรียนร่วม  ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา   และมัธยมศึกษา   
ตามความพร้อมของโรงเรียน  หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้  ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด   หนว่ยงานที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  เพ่ือจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศ
รายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ 
  4.5  โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
        4.5.1  การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 
                                    รับเด็กพิการทุกคนที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ตามประเภทความพิการ 
และความสามารถของแต่ละโรงเรียน  ทั้งนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด  
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แสวงหาและเข้าถึงเด็กพิการที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการศึกษาให้ได้รับการศึกษา
ครบทุกคน 

4.5.2  การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส    (กรณีโรงเรียน 
ศึกษาสงเคราะห์  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  19 – 57  โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์    และโรงเรียนสมเด็จ             
พระปิยมหาราชรมณียเขต  และโรงเรียนฟ้าใสวิทยา) 
                 รับผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในภาวะยากล าบาก  ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้  
และจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ  ได้เข้าเรียนอย่างเสมอภาค  เป็นธรรม  ทั่วถึง   ทั้งระดับก่อน
ประถมศึกษา   ประถมศึกษา   และมัธยมศึกษา   ตามสภาพเหตุผลและความจ าเป็นรายบุคคล   โดยไม่ใช้ผล        
การเรียนหรือการทดสอบเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน   ทั้งนี้    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด    และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   แสวงหาและเข้าถึงเด็กด้อยโอกาสที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับ
การศึกษาให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน 
       4.5.3  โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ 
       ห้องเรียนพเิศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ   (English Program  or  Mini  English Program)  

    ให้โรงเรียนในโครงการรับนักเรียนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ  (English Program  or  Mini  English Program)  ปีการศึกษา  2562 

5.  การใช้คะแนน  O-NET 
  5.1  นักเรียนต้องน าผลคะแนน  O-NET  ปีการศึกษา  2561  ไปยื่นให้โรงเรียนที่มีความ
ประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
  5.2  ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลคะแนน  O-NET  ปีการศึกษา  2561    ให้อนุโลมใช้ใน          
ปีการศึกษาที่นักเรียนมีอยู่ 
  5.3  ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลคะแนน  O-NET  ปีการศึกษา  2561  หรือปีอ่ืน  ๆ  ให้ถือว่า
คะแนน  O-NET  เป็นศูนย์ 
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6.  จ านวนการรับนักเรียนต่อห้อง 
  6.1  โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
        6.1.1  โรงเรียนรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาห้องละ 30  คน 

6.1.2  โรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ห้องละ  40  คน          
6.1.3  โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้องละ  40  คน   
     ในการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หากมีความจ าเป็นต้องรับเกิน  ให้รับได้ 

ไม่เกินห้องละ  5  คน  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงนโยบายการ
ปรับลดขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม 
  6.2  โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ  ให้รับนักเรียนพิการห้องละ  10  คน   
  6.3  โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ 
        โรงเรียนทีร่ับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (English Program  or  Mini  English Program)  รับนักเรียนระดบั
ก่อนประถมศึกษา  ห้องละไม่เกิน 25  คน  ระดับประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน 30  คน และระดับมัธยมศึกษา 
ห้องละไม่เกิน 30 คน 

7.  วันและเวลาการรับนักเรียน 
7.1   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  เขตพ้ืนที่ 

บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน  ภายในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2562 
7.2  โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนดตรงกันทั่วประเทศ  ดังนี้   

7.2.1  ระดับก่อนประถมศึกษา              

รับสมัคร วันที่  28  กุมภาพันธ์  -  4  มีนาคม  2562 
 เวลา  08.30  -  16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
จับฉลาก วันที่  9  มีนาคม  2562 
 เวลา  09.00  น.  ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก 
 วันที่  9  มีนาคม  2562 
 เวลา  09.00  -  16.30  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ 
 วันที่  9  มีนาคม  2562 
 เวลา  09.00  -  16.30  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
มอบตัว วันที่  16  มีนาคม  2562 
 เวลา  09.00  -  16.30  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
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        7.2.2  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1   
                                    ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจัดส่งเด็ก        
เข้าเรียนใน   วันที่  15  กุมภาพันธ์  2562    

รับสมัคร วันที่  6  -  10  มีนาคม  2562 
 เวลา  08.30  -  16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
จับฉลาก วันที่  17  มีนาคม  2562 
 เวลา  09.00  น.  ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก 
 วันที่  17  มีนาคม  2562 
 เวลา  09.00  -  16.30  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ 
 วันที่  17  มีนาคม  2562 
 เวลา  09.00  -  16.30  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
มอบตัว วันที่  23  มีนาคม  2562 
 เวลา  09.00  -  16.30  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 

 
         7.2.3  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1   
                                     ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน  วันที่  10  มีนาคม  2562 
        1)  โรงเรียนทั่วไป 
              1.1)  สอบคัดเลือกและใช้คะแนน  O-NET  (ถ้ามี)                                      

รับสมัคร วันที่  23  -  27  มีนาคม  2562 
 เวลา  08.30  -  16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
      ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
สอบคัดเลือก วันที่  5  เมษายน  2562 
 เวลา  09.00  น. ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน  
ประกาศผลและรายงานตัว 
 วันที่  7  เมษายน  2562 
 เวลา  09.00  -  16.30  น.  ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
มอบตัว วันที่  8  เมษายน  2562 
 เวลา  09.00  -  16.30  น.  ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 

1.2)  จับฉลาก  (ถ้ามี) 

รับสมัคร วันที่  23  -  27  มีนาคม  2562 
 เวลา  08.30  -  16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
จับฉลาก วันที่  6  เมษายน  2562 
 เวลา  09.00  น.  ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
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ประกาศผลและรายงานตัว 
 วันที่  6  เมษายน  2562 
 เวลา  09.00  -  16.30  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
มอบตัว วันที่  8  เมษายน  2562 
 เวลา  09.00  -  16.30  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 

                                      2)  นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้ 
                                          ยื่นความจ านง 

 วันที่  7  -  9  เมษายน  2562 
 เวลา  08.30  -  16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 ณ  โรงเรียนหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประกาศผล วันที่  11  เมษายน  2562 
 เวลา  09.00  -  16.30  น.  ณ  โรงเรียนและส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษา 
รายงานตัว/มอบตัว วันที่  18  เมษายน  2562 
 เวลา  09.00  -  16.30  น.  ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 

       7.2.4  โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
                                     1)  โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ       

รับสมัคร วันที่  20  มีนาคม  -  30  เมษายน  2562 
 เวลา  08.30  -  16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
ประกาศผล วันที่  1  พฤษภาคม  2562 
 เวลา  09.00  -  16.30  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
รายงานตัว ภายในวันที่  5  พฤษภาคม  2562 

(ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
 เวลา  09.00  -  16.30  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
มอบตัว ภายในวันที่  12  พฤษภาคม  2562 

(ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
 เวลา  09.00  -  16.30  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 

       2)  โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส 

รับสมัคร วันที่  21  - 25  กุมภาพันธ์  2562 
 เวลา  08.30  -  16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 
คัดเลือก 

ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
วันที่  2 – 6  มีนาคม  2562 
เวลา  08.30  -  16.30  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 

ประกาศผล วันที่  10  มีนาคม  2562 
 เวลา  09.00  -  16.30  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
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รายงานตัว ภายในวันที่  17   มีนาคม  2562 
(ตามที่โรงเรียนก าหนด) 

 เวลา  09.00  -  16.30  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
มอบตัว ภายในวันที่  24  มีนาคม  2562 

(ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
 
 

เวลา  09.00  -  16.30  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 

7.2.5  โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ  
ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English  Program  หรือ  Mini  English  Program)  และห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ) 
    1)  ระดับก่อนประถมศึกษา  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
              รับสมัคร    วันที่  13 – 17  กุมภาพันธ์  2562 
          เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
          ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
    คัดเลือก          วันที่  23  กุมภาพันธ์  2562 
          เวลา  09.00  ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน  
    ประกาศผลและรายงานตัว     
         วันที่  2  มีนาคม  2562 
          เวลา  09.00 – 16.30  น  ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
    มอบตัว      วันที่  3  มีนาคม  2562                                                           
                                                                   เวลา  09.00 – 16.30  น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน                                                 
          ทั้งนี้    ในระดับชั้นที่เปิดรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ของโครงการห้องเรียนพิเศษแต่ละประเภทที่ก าหนดไว้ตามประกาศ 

     7.3   ช่วงเวลาการรับนักเรียน  ให้นับวันเริ่มต้น  คือ  วันแรกของการรับสมัครนักเรียน  และ 
วันสิ้นสุด  คือ  วันมอบตัวนักเรียน  ตามปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 

8.  บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  8.1 ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ   
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8.2 ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนภายใน
จังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ         
ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน  และจัดหาที่เรียนให้เด็กที่จะประสงค์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม 
  8.3  ก าหนดมาตรการป้องกัน  ป้องปราม  ก ากับติดตาม  ให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส  ยุติธรรมและตรวจสอบได้ 
  8.4  ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน    สัดส่วนการรับนักเรียน    และวิธีการคัดเลือก
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8.5  แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2562  ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  8.6 รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ  ภายใน  15  วัน  หลังจากสิ้นสุดการรับนักเรียน 

9.  บทบาทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  9.1  ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
ปีการศึกษา  2562   ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ภายใน  45  วัน   นับจากวันประกาศนโยบาย         
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2562 
โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในประกาศ      ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9.2   จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9.3  ประสานโรงเรียนเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
ส ารวจจ านวนนักเรียนที่จะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน 
  9.4  ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา   โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ  เขตพ้ืนที่
บริการของแต่ละโรงเรียน  และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชน
ทราบล่วงหน้า 
  9.5   ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบ 
  9.6   ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนที่ไม่มีที่เรียน   
  9.7  ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ   
ผู้ด้อยโอกาส   และผู้มีความสามารถพิเศษ  รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ  ได้เข้าเรียนการศึกษา         
ภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
  9.8   ควบคุม  ดูแลให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามนโยบายที่ก าหนด 
  9.9  ควบคุม   ดูแล  และประสานงานไม่ให้โรงเรียน   องคก์รอ่ืนใด  เช่น  สมาคมผู้ปกครอง
และครู  สมาคมศิษย์เก่าของสถานศึกษา  มูลนิธิ  หรือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  รับเงินบริจาคจาก
ผู้ปกครองนักเรียน  ในช่วงการรับนักเรียนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ 
  9.10   ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ  โรงเรียนเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 

10.  บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
  10.1   ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2562  ของโรงเรียน 
  10.2   ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  10.3  ก าหนดมาตรการป้องกัน  ป้องปราม  ก ากับติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส  ยุติธรรมและตรวจสอบได้ 

10.4   ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน  สัดส่วนการรับนักเรียน  และวิธีการคัดเลือก 
นักเรียนของโรงเรียน 
  10.5   แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2562  ภายในโรงเรียน 
  10.6  รายงานผลการด าเนินงานให้โรงเรียนทราบ  ภายใน  7  วัน  หลังจากวันสิ้นสุดการรับ
นักเรียน 
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11.  บทบาทของโรงเรียน 
  11.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  จากผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการ     
รับนักเรียน  และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในเรื่องหลักธรรมาภิบาลร่วมเป็นกรรมการ  โดยขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  11.2   ประกาศการรับสมัครนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  11.3 ประสานโรงเรียนเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเนินการรับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม 
  11.4   ส่งเสริม  สนับสนุน  ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก 
  11.5   ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด       
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ  โรงเรียนเอกชน   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 
  11.6  ประกาศผลนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ   นักเรียนที่มีการสอบคัดเลือกและคะแนน     
O-NET     นักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษ  และนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ  (ถ้ามี) 
  11.7   สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
  11.8  ส่งเสริมให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ  เด็กพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้มีความสามารถพิเศษ  รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 

            ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2562  ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด  พิจารณาและมีอ านาจการตัดสินปัญหาดังกล่าว    

  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  รักษาการให้
เป็นไปตามประกาศนี้  หากมีปัญหาที่ไม่เป็นไปตามประกาศ   ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  พิจารณาสั่งการ 

  ประกาศ   ณ   วันที่   28   เดือน   มกราคม   พ.ศ. 2562                                                                                                                                                                                        

                                                     
                                                     
                               
                                                   (นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล) 

               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น รับสมัคร สอบคัดเลือก จับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว ยื่นความ
จ านงขอให้
จัดที่เรียน 

ประกาศ
ผล 

รายงานตัว 

ก่อนประถมศึกษา 
    เง่ือนไขพิเศษ  (ถ้ามี) 

 28 ก.พ..-4 มี.ค. 62 
 28 ก.พ.- 4 มี.ค. 62 

 9 มี.ค. 62 9 มี.ค. 62 
9 มี.ค. 62 

9 มี.ค. 62 
9 มี.ค. 62 

16 มี.ค. 62 
16 มี.ค. 62 

   

ป.1 
   เง่ือนไขพิเศษ  (ถ้ามี) 

6-10 มี.ค. 62 
6-10 มี.ค. 62 

 17 มี.ค. 62 17 มี.ค. 62 
17 มี.ค. 62 

17 มี.ค. 62 
17 มี.ค. 62 

23 มี.ค. 62 
23 มี.ค. 62 

   

ม.1  โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
   สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET 
   ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
   เง่ือนไขพิเศษ (ถ้ามี) 
   จับฉลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
    โรงเรียนทั่วไป 
   สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET (ถ้ามี) 
   จบัฉลาก (ถา้มี) 

 
23 - 27 มี.ค. 62 
23 - 24 มี.ค. 62 
23 - 27 มี.ค. 62 
23 - 27 มี.ค. 62 

 
23 - 27 มี.ค. 62 
23 - 27 มี.ค. 62 

 
30 มี.ค. 62 
25 มี.ค. 62 
30 มี.ค. 62 

 
 

5 เม.ย. 62 
 

 
 
 
 

4 เม.ย. 62 
 
 

6 เม.ย. 62 

 
3 เม.ย. 62 
27 มี.ค. 62 
3 เม.ย. 62 
4 เม.ย. 62 

 
7 เม.ย. 62 
6 เม.ย. 62 

 
3 เม.ย. 62 
27 มี.ค. 62 
3 เม.ย. 62 
4 เม.ย. 62 

 
7 เม.ย. 62 
6 เม.ย. 62 

 
8 เม.ย. 62 
8 เม.ย. 62 
8 เม.ย. 62 
8 เม.ย. 62 

 
8 เม.ย. 62 
8 เม.ย. 62 

7 – 9 เม.ย. 62 
 

11 เม.ย. 62 
 
 
 
 
 
 

 

18 เม.ย. 62 
 
 
 
 
 
 
 

ม.4  ที่เปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย 
   นกัเรียนที่จบ ม.3 เดิม 
   สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET  
   (นักเรียนที่จบ ม.3จากโรงเรียนอื่น และ ร.ร. เดิม)    
   ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
   เง่ือนไขพิเศษ (ถ้ามี) 

 
ตามที่โรงเรียนเดิมก าหนด 

23 - 27 มี.ค. 62 
 

23 - 24 มี.ค. 62 
23 - 27 มี.ค. 62 

 
 

31 มี.ค. 62 
 

25 มี.ค. 62 
31 มี.ค. 62 

 
 
 

 
ตามที่โรงเรียนเดิมก าหนด 

6 เม.ย. 62 
 

27 มี.ค. 62 
6 เม.ย. 62 

 
ตามท่ีโรงเรียนเดิมก าหนด 

6 เม.ย. 62 
 

27 มี.ค. 62 
6 เม.ย. 62 

 
9 เม.ย. 62 

9 เม.ย. 62 
 

9 เม.ย. 62 
9 เม.ย. 62 

   

ม.4  ที่เปิดสอนเฉพาะ  ม.ปลาย 
   สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET 
   ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
   เง่ือนไขพิเศษ (ถ้ามี) 

 
23 - 27 มี.ค. 62 
23 - 24 มี.ค. 62 
23 - 27 มี.ค. 62 

 
31 มี.ค. 62 
25 มี.ค. 62 
31 มี.ค.. 62 

 
 

 
6 เม.ย. 62 
27 มี.ค. 62 
6 เม.ย. 62 

 
6 เม.ย. 62 
27 มี.ค. 62 
6 เม.ย. 62 

 
9 เม.ย. 62 
9 เม.ย. 62 
9 เม.ย. 62 

   

โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
   โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพกิาร 
   โรงเรียนที่จัดการศกึษาส าหรับผู้ดอ้ยโอกาส 
   โรงเรียนวัตถปุระสงค์พิเศษ 
 
 
   โรงเรียนที่จัดหอ้งเรียนพิเศษ 
    ก่อนประถม/ป.1 
    ม.1 
    ม.4 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมภิาค 
    ม.4 

 
20 มี.ค. - 30 เม.ย. 62 

21 - 25 ก.พ. 62 
23 - 27 ก.พ. 62 
23 - 27 ก.พ. 62 
23 - 27 ก.พ. 62 

 
13 - 17 ก.พ. 62 
23 - 27 ก.พ. 62 
23 – 27 ก.พ. 62 

 
 

23 – 27 ก.พ. 62 

 
 

คัดเลือก 2 - 6 มี.ค. 62 
ป.5 สอบ 9 มี.ค.62 
ม.1 สอบ 9 มี.ค.62 
ม.4 สอบ10มี.ค.62 

 

คัดเลือก 23 ก.พ. 62 
สอบ 9 มี.ค. 62 
สอบ 10 มี.ค. 62 

 
 

10 มี.ค. 62 

 
 

 
1 พ.ค. 62 
10 มี.ค. 62 
14 มี.ค. 62 
14 มี.ค. 62 
15 มี.ค. 62 

 
2 มี.ค. 62 
13 มี.ค. 62 
14 มี.ค. 62 

 
 

14 มี.ค. 62 

 
ภายใน 5 พ.ค. 62  
ภายใน 17 มี.ค. 62 
ภายใน 17 มี.ค. 62 
ภายใน 17 มี.ค. 62 
ภายใน 17 มี.ค. 62 

 
2  มี.ค. 62 

    13 มี.ค. 62 
    14 มี.ค. 62 

 
 

16 มี.ค. 62 

 
ภายใน 12 พ.ค. 62 
ภายใน 24 มี.ค. 62 
ภายใน 5 เม.ย. 62 
ภายใน 5 เม.ย. 62 
ภายใน 5 เม.ย. 62 

 
3 มี.ค. 62 
16 มี.ค. 62 
17 มี.ค. 62 

 
 

17 มี.ค. 62 

   




