สิ่งทีส่งมาด้วย 1

การปรับแก้การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และองค์ประกอบคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

นโยบาย(เดิม)

นโยบาย(ปรับใหม่)

๔.๑.๒ ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ 3 - ๕ ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียนเข้าเรียน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายัง
ไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้
ให้ใช้วิธีการจับฉลาก ในการกาหนดแผนการรับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ
๓ ปี ให้คานึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษา หรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
สังกัดอื่น

๔.๑.๒ ให้รับเด็กระดับชั้นก่อนประถมศึกษาอายุ 3 - ๕ ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียนเข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็ม
ให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการ
จับฉลาก ทั้งนี้ ในการกาหนดแผนการรับเด็กระดับชั้นก่อนประถมศึกษา อายุ ๓ ปี
บริบูรณ์ ต้องไม่ซ้าซ้อนและส่งผลกระทบในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เอกชน สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนสังกัดอื่น ในปีการศึกษา ๒๕๖2 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเด็กเข้าเรียน
ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล ๒ สาหรับเด็กอายุ ๔ ปีบริบูรณ์ และ
ชั้นอนุบาล ๓ สาหรับเด็กอายุ ๕ ปีบริบูรณ์ เข้าเรียนเป็นหลัก
กรณีมีปัญหาเกีย่ วกับการรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ ในเขตพื้นที่บริการของ
สถานศึกษาใด ให้ผู้อานวยการสถานศึกษา ขอความเห็นชอบไปยังคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดพิจารณา
ทั้งนี้ การจัดชั้นเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังเอกสารภาคผนวกที่แนบ
๗.๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา
๑) โรงเรียนทีเ่ ปิดชั้นอนุบาล ๑-๓
รับสมัคร วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน

๗.๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา
รับสมัคร วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก

-๒-

นโยบาย(เดิม)
วันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
วันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว
วันที่ 16 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน

นโยบาย(ปรับใหม่)
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ วันที่ ๑๖ มีนาคม
๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
๒) โรงเรียนทีเ่ ปิดชั้นอนุบาล ๒ และ ๓
รับสมัคร วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ วันที่ 9 มีนาคม
๒๕๖2

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
มอบตัว วันที่ 16 มีนาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน
๘.๑.พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ๘.๑.พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
ระดับจังหวัดประกอบด้วย
จังหวัดประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เป็นกรรมการ
(๒) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือที่คณะกรรมการ
(๓) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือที่คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย จานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย จานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ

-๓-

นโยบาย(เดิม)
(๔) ผู้แทนเอกชน ท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวนไม่เกินสี่คน
เป็นกรรมการ
(๕) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา จานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(6) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยวิธีการได้มา
ของกรรมการ ในข้อ (4) และ (๕) ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณาตามความเหมาะสม และกาหนดแนวทางการดาเนินงานและการ
รายงานผลการรับนักเรียนให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ดาเนินการ
๘.2 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย
(1) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นรองประธานกรรมการ
(3) ผู้แทนผู้อานวยการสถานศึกษาที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเสนอรายชื่อ เป็นกรรมการ
(4) ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และ
(5) เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งตามความเหมาะสม

นโยบาย(ปรับใหม่)
(๔) ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา จานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(6) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยวิธีการได้มาของ
กรรมการ ในข้อ (4) และ (๕) ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาตาม
ความเหมาะสม และกาหนดแนวทางการดาเนินงานและการรายงานผลการรับ
นักเรียนให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการ
๘.2 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย
(1) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา เป็นรองประธานกรรมการ
(3) ผู้แทนผู้อานวยการสถานศึกษาที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเสนอรายชื่อ เป็นกรรมการ
(4) ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการ
(5) ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน เป็นกรรมการ
(6) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ
(7) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ
(8) ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
(9) เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดแต่งตั้งตามความเหมาะสม

-๕-

ภาคผนวก

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ปรับใหม่)
ระดับ/ชั้น/โรงเรียน
รับสมัคร
สอบ/คัดเลือก
ก่อนประถมศึกษา(ร.ร.ที่เปิดอ.1-อ.3)
28 ก.พ.- 4 มี.ค. 62
เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
28 ก.พ.- 4 มี.ค. 62
ก่อนประถมศึกษา(ร.ร.ที่เปิดอ.2-อ.3)
28 ก.พ.- 4 มี.ค. 62
เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
28 ก.พ.- 4 มี.ค. 62
ป.1
6-10 มี.ค. 62
เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
6-10 มี.ค. 62
ม.1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
23-27 มี.ค. 62
30 มี.ค. 62
- ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
22-23 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62
- เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
22-27 มี.ค. 62
30 มี.ค. 62
จับฉลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
22-27 มี.ค. 62
ม.1 โรงเรียนทั่วไป
สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET (ถ้ามี) 22-27 มี.ค. 62
5 เม.ย. 62
จับฉลาก (ถ้ามี)
22-27 มี.ค. 62
ม.4 ที่เปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย (ยกเว้นโรงเรียนเตรียมอุมศึกษา)
นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม
ตามที่โรงเรียนเดิมกาหนด
สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET (นักเรียนที22-27
่จบ ม.3มี.ค. 62
31 มี.ค. 62
จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิม)
- ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
22-23 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62
- เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
22-27 มี.ค. 62
31 มี.ค. 62
ม.4 ที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย
สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
22-27 มี.ค. 62
31 มี.ค. 62
- ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
22-23 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62
- เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
22-27 มี.ค. 62
31 มี.ค. 62
โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ 20 มี.ค.-30 เม.ย. 62
โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส 21-25 ก.พ. 62
2-6 มี.ค. 62
โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ
23-27 ก.พ. 62 ป.5 สอบ 9 มี.ค. 62
23-27 ก.พ. 62 ม.1 สอบ 9 มี.ค. 62
23-27 ก.พ. 62 ม.4 สอบ 10 มี.ค. 62
โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ
- ก่อนประถม/ป.1
13-17 ก.พ. 62 คัดเลือก 23 ก.พ. 62
- ม.1
23-27 ก.พ. 62
สอบ 9 มี.ค. 62
- ม.4
23-27 ก.พ. 62
สอบ 10 มี.ค. 62
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค
- ม.4
23-27 ก.พ. 62
๑๐ มี.ค. ๖๒

จับฉลาก
16 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62
17 มี.ค. 62

ประกาศผล
16 มี.ค. 62
16 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62
17 มี.ค. 62
17 มี.ค. 62

รายงานตัว
16 มี.ค. 62
16 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62
17 มี.ค. 62
17 มี.ค. 62

มอบตัว
๒๓ มี.ค. ๖๒
๒๓ มี.ค. ๖๒
๑๖ มี.ค. ๖๒
๑๖ มี.ค. ๖๒
๒๓ มี.ค. ๖๒
๒๓ มี.ค. ๖๒

๔ เม.ย. ๖๒

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

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

๘ เม.ย. ๖๒
๘ เม.ย. ๖๒
๘ เม.ย. ๖๒
๘ เม.ย. ๖๒

๖ เม.ย. ๖๒

7 เม.ย. 62
๖ เม.ย. ๖๒

7 เม.ย. 62
๖-เม.ย.-๖๒

๘ เม.ย. ๖๒
8-เม.ย.-62

6 เม.ย. 62

๖ เม.ย. ๖๒

๙ เม.ย. ๖๒
๙ เม.ย. ๐๕

27 มี.ค. 62
6 เม.ย. 62

๒๗ มี.ค. ๖๒
๖ เม.ย. ๖๒

๙ เม.ย. ๖๒
๙ เม.ย. ๖๒

6 เม.ย. 62
27 มี.ค. 62
6 เม.ย. 62

๖ เม.ย. ๖๒
๒๗ มี.ค. ๖๒
๖ เม.ย. ๖๒

๙ เม.ย. ๖๒
๙ เม.ย. ๖๒
๙ เม.ย. ๖๒

1 พ.ค. 62
10 มี.ค. 62
๑๔ มี.ค. ๖๒
๑๔ มี.ค. ๖๒
๑๕ มี.ค. ๖๒

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

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

๒ มี.ค. ๖๒
๑๓ มี.ค. ๖๒
๑๔ มี.ค. ๖๒

๒ มี.ค. ๖๒
๑๓ มี.ค. ๖๒
๑๔ มี.ค. ๖๒

๓ มี.ค. ๖๒
๑๖ มี.ค. ๖๒
๑๗ มี.ค. ๖๒

๑๔ มี.ค. ๖๒

๑๖ มี.ค. ๖๒

๑๗ มี.ค. ๖๒

ตามที่โรงเรียนเดิมกาหนดตามที่โรงเรียนเดิมกาหนด

-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ยื่นความจานง

ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว

7-9 เม.ย. 62

๑๑ เม.ย. ๖๒

๑๘ เม.ย. ๖๒

