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เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 
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๑.หลักการ 

        เพ่ือให้เด็กทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙  เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปีโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๑/๒๕๕๙ กฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง  กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐  

อาศัย ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  และมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  จึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไว้ดังนี้ 

๒.นโยบาย 
 ๒.๑ ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมกีระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค 

 ๒.๒ สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารบัการศึกษาตามความเหมาะสม 
 ๒.๓ ประกันโอกาสเด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 

 ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

 ๒.๕ ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ  ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม  และได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ         

 ๒.๖ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด  ความสนใจ  และเต็มตามศักยภาพ 



 ๓ 

 ๒.๗ สร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด  และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรอ่ืน  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง  ทั้งนี้  ในการก าหนดแผนการรับนักเรียนของรัฐให้
ค านึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชน  หรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย 
 ๒.๘ ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ด าเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดร่วมกัน และดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 
 ๒.๙ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด แจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่นักเรียนจะเข้าเรียน
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน 
 ๒.๑๐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาติดตามและดูแลให้จ านวนนักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสม  ไม่
เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 ๒.๑๑ ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลายและเชิญชวนเด็ก ผู้ปกครอง 
สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน เพ่ือประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละโรงเรียน 

๒.๑๒ สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไขผูกพันกับการ
เข้าเรียน  
 ๒.๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ให้โรงเรียนโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา 

๓.วิธีการ 
 คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑     ก าหนดแนว
ปฏิบัติการรับนักเรียนของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  และด าเนินการให้โรงเรียน
ในสังกัดรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในแต่ละระดับ  ดังนี้     
 ๓.๑ ชั้นก่อนประถมศึกษา 
    ๓.๑.๑ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย จัดหาที่เรียนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้าเรียน
ตามความเหมาะสม 
    ๓.๑.๒ ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ ๔ – ๕ ปี ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียน
โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกิน
จ านวนที่รับได้ให้ใช้วิธีจับฉลาก 
    ๓.๑.๓ สนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  ในศาสนสถาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กต่าง ๆ รับเด็กอายุไม่ต่ ากว่า ๓ ปี เข้าเรียน 
    ๓.๑.๔ ส่งเสริมให้เด็กก่อนประถมศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา  เพ่ือให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง 

 ๓.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
    ๓.๒.๑ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย จัดหาที่เรียนให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับ ได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ครบทุกคนตามความเหมาะสม 
    ๓.๒.๒ ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน  โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่



 ๔ 

เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้ให้ใช้วิธีการจับฉลาก และประสานกับ
โรงเรียนใกล้เคียงเพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน 
 ๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
    ๓.๓.๑ โรงเรียนส ารวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ และส่งรายชื่อไปยังโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ
ของโรงเรียนหรือใกล้เคียง  เพ่ือพิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน โดยค านึงถึง
หลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส ารวจจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่การศึกษาจะประกาศรับในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการรับ
นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ พิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียน
ทุกคนในเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน  
    ๓.๓.๒ ให้โรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนเปิด
โอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพ่ือประกอบการตัดสินใจและรับนัก เรียนทุกคนที่ได้รับการ
จัดสรรโอกาส  โดยไม่มีการคัดเลือก 
    ๓.๓.๓ ให้โรงเรียนก าหนดเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน สัดส่วนจ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการที่จะเปิดโอกาสให้มีการจับฉลาก และสัดส่วนจ านวนนักเรียนที่จะรับจากการคัดเลือก  ทั้งนี้ จะต้องเสนอ
สัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑   

  ๓.๓.๔ โรงเรียนทั่วไป ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน ถ้ายังไม่เต็ม 
ให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ กรณีท่ีมีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีจับฉลาก 
   ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียน  เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอ 
ร้อยละของการคัดเลือก และก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก   (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของ
โรงเรียนร้อยละ ๘๐  (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยค านวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบ
ของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐   (๒) คะแนน O-NET  ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนน
เป็นร้อยละ ๒๐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต ๑ 

  ๓.๓.๕ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง มีจ านวนผู้สมัครเกินกว่าจ านวนนักเรียนที่โรงเรียน 
สามารถรับได้จ านวนมาก จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๑   โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้ก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้ 
   ๑) การรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
  ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ โดยวิธีการจับฉลาก ใน
กรณีมีนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการไม่ถึงร้อยละ ๔๐ ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนทุกคน และน าสัดส่วน
ที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปในข้อ ๒) จนครบจ านวนที่ประกาศรับ 

  ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา  ให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) 
คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๘๐   (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยค านวณคะแนนรวมจาก 



 ๕ 

(๑) คะแนนที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ๕ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐    โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ทั้งนี ้จะต้องมีโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนคู่สหกิจ โรงเรียนเครือข่าย  โรงเรียนดี
ประจ าต าบล และโรงเรียนดีประจ าอ าเภอ รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้อย่างเพียงพอภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา   

  ๒) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่
บริการ) 
       ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร
จาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐  (๒) คะแนน O-NET  ร้อยละ ๒๐ โดยค านวณคะแนน
รวมจาก  (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก  คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐   (๒) คะแนน O-NET 
๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐  
    ๓) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

     ให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น โดยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยให้รับนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ ตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๕ 
    ๔) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
                    ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียน  
ซึ่งอาจมีได้หลายกรณี  เช่น 
 ๔.๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย 
 ๔.๒) นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน 
 ๔.๓) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
 ๔.๔) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการ
สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
 ๔.๕) นักเรียนโควต้าตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือ
โรงเรียนเครือข่าย 
 ๔.๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
 ๔.๗) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ก่อน
การพิจารณาและผลหลังการพิจารณาให้สาธารณชนทราบ  และเมื่อด าเนินการพิจารณากลั่นกรองแล้ว  ให้
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ  ทั้งนี้  การพิจารณาเพ่ิมจ านวนนักเรียนต่อห้อง  ให้
พิจารณาตามความจ าเป็น ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ 
 ๕) การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้รับรอบเดียวตามแผนการ
รับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้ใกล้เคียงกัน  
 ๓.๓.๖ กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) โรงเรียนต้องออกข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหา ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๕ วิชาหลัก  คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย สังคมศึกษา



 ๖ 

และภาษาอังกฤษ โดยให้มีระดับความยากง่ายพอเหมาะส าหรับเด็กทั่วไปจะสามารถท าได้โดยไม่จ าเป็นต้องกวด
วิชาเพ่ิมเติมรวมทั้งให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนนรวมใน ๕ วิชาหลัก โดยรวมกับคะแนนO-NET  
  ๒) โรงเรียนต้องควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือก ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ถูกต้อง  และยุติธรรม  ทั้งนี้ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ก ากับและดูแลโรงเรียน เพ่ือ
ตรวจสอบว่าผลการด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม 
 ๓.๓.๗ ในการด าเนินงานตามแนวทางข้างต้น  ให้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
    ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แจ้งชื่อโรงเรียนที่ได้จัดที่เรียน
ให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้สถานศึกษาด าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
  ๒) นักเรียนสามารถเลือกที่จะรายงานตัวเพ่ือสมัครเรียนที่โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร
โอกาส หรอืสมัครเรียนที่โรงเรียนอื่นโดยวิธีจับฉลาก หรือคัดเลือกจากวิธีการอ่ืน ๆ 
  ๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ พิจารณาจัดระบบให้นักเรียน
สามารถยื่นใบสมัคร ส าหรับทางเลือกทุกทางได้พร้อมกันที่โรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่ หรือโรงเรียน
มัธยมศึกษาท่ีได้รับการจัดสรรโอกาส  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามความพร้อมและความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่นักเรียน และในการสมัครให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการส ารองไว้ด้วย 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา 
  ๔) นักเรียนที่พลาดจากการคัดเลือก คะแนน O-NET หรือการจับฉลาก สามารถกลับไป
เรียนในโรงเรียนที่ได้รับประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสของนักเรียนตามข้อ ๑) หรือเสนอชื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ อ านวยความสะดวกในการจัดหาโรงเรียนอ่ืนให้ตามความเหมาะสม  แต่ไม่
ผูกพันที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียนที่พึงประสงค์เท่านั้น 
 ๓.๔ โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กท่ัวไป) 
   ให้รับเด็กพิการเรียนร่วมตามความพร้อมของโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้ ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  ศูนย์การศึกษา
พิเศษ  หน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  เพ่ือ
จัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป  ทั้งนี้ สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย  รวมทั้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ประกาศรายชื่อ
โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ 
      ๓.๕ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ 
   ส าหรับห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ นอกเหนือจากห้องเรียนพิเศษตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษ ที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ
และด้านอ่ืนๆ โดยก าหนดให้รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ไม่เกินสัดส่วน ๒๐:๘๐ (รวมห้องเรียนพิเศษทุก
ประเภทในแต่ละชั้น)  หากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษอยู่แล้ว มีความประสงค์ที่จะเพ่ิมห้องเรียนพิเศษ สามารถ
เปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ได้ไม่เกินสัดส่วน ๔๐:๖๐  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต ๑  ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ทั้งนี้ โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ
จะต้องจัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
และจัดบริการการศึกษาห้องเรียนปกติอย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกัน รวมทั้งจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียน
ห้องเรียนปกติในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษได้อย่างเพียงพอ ห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ  ได้แก่ 
ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถ



 ๗ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-กีฬา ห้องเรียนพิเศษศิลป์ภาษา-กีฬา เป็นต้น 
และให้โรงเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  และ
โรงเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท. และ 
พสวท. สมทบ.) รับนักเรียนตามโครงการ โดยให้นับจ านวนนักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษรวมอยู่ในแผนชั้นเรียนของ
โรงเรียน และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
ทั้งนี้ การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ยกเว้น ห้องเรียนพิเศษ English Program  ต้องได้รับการ
อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ต้องได้รับการอนุมัติ
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๔. การใช้คะแนน O-NET 
          ๔.๑ นักเรียนต้องน าผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไปยื่นให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะ
สมัครเข้าเรียน 
          ๔.๒ ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษาที่
นักเรียนมีอยู่ 
          ๔.๓ ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือปีอ่ืนๆ ให้ถือว่าคะแนน      
O-NET เป็นศูนย์ 

๕. จ านวนการรับนักเรียนต่อห้อง 
 ๕.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กปกติ หรือจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส 
   ๕.๑.๑ ให้โรงเรียนรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาห้องละ ๓๐ คน หากมีความจ าเป็นต้องรับ
เกิน ให้รับไม่เกินห้องละ ๔๐ คน  โดยให้เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ อนุมัติ ตาม
เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ก าหนด  
   ๕.๑.๒ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละ ๔๐ คน หากมีความจ าเป็นต้องรับ
เกิน ให้รับไม่เกินห้องละ ๕๐ คน โดยให้เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ อนุมัติ ตาม
เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ก าหนด  
   ๕.๑.๓ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ห้องละ ๔๐ คน     หากมีความจ าเป็นต้อง 
รับเกิน ให้รับไม่เกินห้องละ ๕๐ คน โดยให้เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ อนุมัติ ตาม
เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ก าหนด   
 ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงนโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม 
 ๕.๒ โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ 
   ให้โรงเรียนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP และ  MEP  ระดับก่อนประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน 
๒๕ คน  ระดับประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน ๓๐ คน ระดับมัธยมศึกษา ห้องละไม่เกิน ๓๐ คน  

 ให้โรงเรียนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ ห้องละ ๓๖ คน  หากมีความจ าเป็นต้องรับเกิน  ให้ 
รับห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ ไม่เกินห้องละ ๔๐ คน  โดยให้เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 
อนุมัต ิ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ก าหนด 
      ๕.๓ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ที่มี
ความประสงค์จะรับนักเรียนต่อห้องสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ให้เสนอแผนการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ไม่เกิน
ห้องละ ๔๐ คน หรือระดับประถมศึกษา ไม่เกินห้องละ ๕๐ คน โดยใช้วิธีจับฉลาก เพ่ือรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการหรือนักเรียนทั่วไป ตามวิธีการที่ก าหนด โดยรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าห้องละ ๓๐ คน     
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หรือรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าห้องละ ๔๐ คน  นอกจากนั้น ให้รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ หรือ
อ่ืน ๆ โดยให้ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียว และแยกประกาศแต่ละประเภทให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้เสนอ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ อนุมัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ก าหนด 
 ๕.๔ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่มีความประสงค์จะรับนักเรียน
ต่อห้องสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ให้เสนอแผนการรับนักเรียนไม่เกินห้องละ ๕๐ คน โดยใช้วิธีการสอบคัดเลือก การใช้
คะแนน O-NET  การจับฉลาก เพ่ือรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนทั่วไป ตามวิธีการที่ก าหนดส าหรับ
แต่ละประเภท ไม่น้อยกว่าห้องละ ๔๐ คน  นอกจากนั้น ให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนที่มีเงื่อนไข
พิเศษ หรืออ่ืน ๆ โดยให้ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียว และแยกประกาศแต่ละประเภทให้ชัดเจน  ทั้งนี้ 
ให้เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ อนุมัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการรับนักเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ก าหนด 

๖. วันและเวลาการรับนักเรียน 
 ๖.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ  โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ  เขตพ้ืนที่บริการของแต่ละ
โรงเรียน  และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน  ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 ๖.๒ ให้โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียนตามวัน และเวลา ที่ก าหนดตรงกันทั่วประเทศ  ดังนี้ 
  ๖.๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา 
   รับสมัคร     วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ – ๓  มีนาคม ๒๕๖๐ 
              เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   

      ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
 จับฉลาก     วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๐  
          เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรียน 
   ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก     

      วันที่  ๑๒  มีนาคม   ๒๕๖๐ 
          เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียน 
   ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ 
          วันที่ ๑๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
                                                เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียน 
   มอบตัว       วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
          เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  โรงเรียน 
     ๖.๒.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
   ประกาศชื่อโรงเรียนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จัดส่งเด็ก 
เข้าเรียนในวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

รับสมัคร      วันที่  ๖ – ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
       เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

      ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
   จับฉลาก      วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
          เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  โรงเรียน 
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   ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก 
      วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

                    เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียน 
   ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ 
           วันที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
                            เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียน 
   มอบตัว       วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
           เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 
  ๖.๒.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
   ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๑) โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
๑.๑) นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  
๑.๑.๑) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET  (ถ้ามี) 

       รับสมัคร  วันที่ ๒๗-๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
       เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
       ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
          สอบคัดเลือก  วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๐ 
        เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
       ประกาศผลและรายงานตัว    

                        วันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๐ 
        เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียน 

   มอบตัว    วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐ 
      เวลา  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  ณ โรงเรียน 

    ๑.๑.๒) จบัฉลาก 
        รับสมัคร   วันที่  ๒๗-๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

         เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
         ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
          จับฉลาก    วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๐ 
         เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  โรงเรียน   

       ประกาศผลและรายงานตัว    
    วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๐ 
    เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียน 

  มอบตัว     วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐ 
       เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียน 

๑.๒) นักเรียนทั่วไป ที่ใช้คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียนและใช้คะแนน 
        O-NET 

        รับสมัคร   วันที่  ๒๗-๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
         เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
         ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 



 ๑๐ 

          สอบคัดเลือก    วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๐ 
         เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน  

       ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๐ 
    เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียน 

  มอบตัว     วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐ 
       เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียน 

๑.๓) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
       รับสมัคร  วันที่ ๒๗-๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

       เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
       ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
          คัดเลือก  วันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
        เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  โรงเรียน                                                              

       ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
     เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียน 

   มอบตัว    วันที่ ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐ 
      เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียน 

 ๑.๔) นักเรียนที่มเีงื่อนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
        รับสมัคร   วันที่  ๒๗-๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

         เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
         ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
          ประกาศผลและรายงานตัว    วันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๐ 
         เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  โรงเรียน   

       มอบตัว     วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐ 
    เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียน 

๒) โรงเรียนทั่วไป 
๒.๑) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี)  

       รับสมัคร  วันที่ ๒๗-๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
       เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
       ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
         สอบคัดเลือก   วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

     เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรยีน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
ประกาศผลและรายงานตัว    

                        วันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๖๐ 
        เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียน 

   มอบตัว    วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐ 
      เวลา  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  ณ โรงเรียน 
 

    ๒.๒) จับฉลาก 
        รับสมัคร   วันที่  ๒๗-๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐ 



 ๑๑ 

         เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
         ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
          จับฉลาก    วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 
         เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  โรงเรียน   

       ประกาศผลและรายงานตัว    
    วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 
    เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียน 

  มอบตัว     วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐ 
       เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียน 

๓) นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย    
เขต ๑ จัดหาที่เรียนให้ 

       รับสมัคร      วันที่  ๕-๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐ 
          เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
          ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 

       ประกาศผล  วันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๐ 
           เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                          ประถมศึกษาเลย เขต ๑ 

       รายงานตัว   วันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๐ 
          เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน 

       ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน 
     อีกครั้งในวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

          เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ประถมศึกษาเลย เขต ๑       

  ๖.๒.๔ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ) 
       รับสมัคร      ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

     วันที่  ๑๓-๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
          เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
          ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

     วันที่  ๒๐– ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
          เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
          ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 

       สอบคดัเลือก  ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
     วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

          เวลา ๐๙.๐๐ น.    ณ โรงเรียน 
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

     วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
          เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียน 
 



 ๑๒ 

ประกาศผล  ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
     วันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

          เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    ณ โรงเรียน 
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

     วันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
          เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียน 

รายงานตัว  ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
     ภายในวันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๐ (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 

          เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    ณ โรงเรียน 
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

     ภายในวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๐ (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
          เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียน 

มอบตัว      ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
     ภายในวันที่ ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๐ (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 

          เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    ณ โรงเรียน 
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

     ภายในวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐ (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
          เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียน 
  ๖.๓ ชว่งเวลาการรับนักเรียน  ให้นับวันเริ่มต้น  คือ  วันแรกของการรับสมัครนักเรียน  และวัน
สิ้นสุด  คือ  วันมอบตัวนักเรียน  ตามปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๗. บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย  
 ๗.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑   
จ านวนสิบห้าคน ประกอบด้วย (๑) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จ านวนหนึ่งคน เป็นประธาน
กรรมการ  (๒) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนหนึ่งคน เป็นรองประธานกรรมการ  (๓) 
กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย จ านวนสามคน 
เป็นกรรมการ  (๔) ผู้แทนเอกชน ท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนสี่คน เป็นกรรมการ  (๕) ผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวนห้าคน เป็นกรรมการ  (๖) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนหนึ่ง
คน เป็นกรรมการและเลขานุการ  (๗) ผู้รับผิดชอบเรื่องการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน
หนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  โดยวิธีการได้มาของกรรมการในข้อ (๔) และ (๕) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณาตามความเหมาะสม และก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการรายงานผลการรับนักเรียนให้
คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ด าเนินการ 
 ๗.๒ ดูแลการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์
ให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 
 ๗.๓ แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภายในจังหวัด 

๘. บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  
 ๘.๑  ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  



 ๑๓ 

 ๘.๒ ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนภายในจังหวัดให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง ก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้
เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน และจัดหาที่เรียนให้เด็กที่จะประสงค์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้เข้า
เรียนตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 
 ๘.๓  ก าหนดมาตรการป้องกัน  ป้องปราม  ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
การรับนักเรียนเข้าเรียน  รวมทั้ง การรับนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้ 
 ๘.๔  ให้ความเห็นชอบวิธีการคัดเลือกนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
 ๘.๕  ให้ความเห็นชอบการเปิดห้องเรียนพิเศษที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดย
จะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษได้อย่างเพียงพอ รวมทั้ง 
ต้องเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสได้ทุนเรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายร้อยละ ๓ ของจ านวนนักเรียนที่เปิดห้องเรียน
พิเศษในแต่ละชั้น 
 ๘.๖  ให้ความเห็นชอบการเพ่ิมจ านวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนทั่วไป และควบคุมให้โรงเรียนที่มี
อัตราการแข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว 
 ๘.๗ รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย และ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน 

๙. บทบาทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  
 ๙.๑  ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติที่  ๑๐/๒๕๕๙ เรื่ อง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ 
เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  กระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐  และนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามใน
ประกาศ ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 ๙.๒  ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และโรงเรียนแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบ 
 ๙.๓  ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต ๑ ทุกคน  โดยก าหนดมาตรการดูแลนักเรียนและผู้ปกครองที่สอบคัดเลือกและหรือจับฉลากไม่ได้  ว่าจะมี
โรงเรียนภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ รองรับนักเรียนได้ครบทุกคน 



 ๑๔ 

 ๙.๔  จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 
 ๙.๕  ประสานโรงเรียนเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส ารวจ
จ านวนนักเรียนที่จะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน 
 ๙.๖  ประกาศรายชื่อโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  
โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ  โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ  เขตพ้ืนที่บริการของแต่ละโรงเรียน  และ
สัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า 
 ๙.๗  ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  ทั้งเด็กปกติ  เด็กพิการ  
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ  ได้เข้าเรียนการศึกษาภาค
บังคับอย่างทั่วถึง 
 ๙.๘  ควบคุม ดูแลให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามที่ก าหนด และให้โรงเรียนที่มีอัตราการ
แข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว 
 ๙.๙  ควบคุม ดูแล และประสานไม่ให้โรงเรียน องค์กรอ่ืนใด เช่น  สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคม
ศิษย์เก่าของสถานศึกษา มูลนิธิ หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน 
ในช่วงการรับนักเรียนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ  
 ๙.๑๐  ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย/
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้า
เรียนในโรงเรียนปกติได้ 

๑๐. บทบาทของโรงเรียน 
 ๑๐.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน จากผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรับ
นักเรียนครั้งนี้  และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในเรื่องหลักธรรมาภิบาลร่วมเป็นกรรมการ โดยขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๑๐.๒  ประกาศการรับสมัครนักเรียนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙  เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยัง
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แนวปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา   
 ๑๐.๓  ประสานโรงเรียนเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ด าเนินการรับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม 
 ๑๐.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก 



 ๑๕ 

 ๑๐.๕ ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย/ศูนย์
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนใน
โรงเรียนปกติได้ 
 ๑๐.๖ ประกาศผลนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  นักเรียนที่มีการสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET  
นักเรียนความสามารถพิเศษ  และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) 
 ๑๐.๗ สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 ๑๐.๘ ให้โรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็ก
ปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
 ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ พิจารณาและมีอ านาจในการตัดสินปัญหาดังกล่าว  ยกเว้น
กรณีท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

          ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 
 


