
 

(ร่าง) 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    

ปีการศึกษา 2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 
---------------------------------- 

เ พ่ือให้ เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ 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 โดยไม่ เก็บค่าใช้จ่าย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ  ที่  19/๒๕60 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการ 
ป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา  
และมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒.๒ (๒.๒.๑), ๒.๔ (๒.๔.๑) และ ข้อ ๒.๕ (๒.๕.๒,๒.๕.๓)                     
แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ                        
การรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพ่ือให้                        
การด าเนินงานการรับนักเรียน เข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียน  ที่เป็นธรรม                    
เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักด าเนินการแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาส              
ที่ เป็นธรรม บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒                         
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ในคราวประชุมครั้งที่  ๒ /๒๕๖๔  เมื่อวันที่                    
๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  จึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ไว้ดังนี้  

๑. แนวปฏิบัติ 
๑.1 การรับเด็กชั้นก่อนประถมศึกษา 

ให้รับเด็ก อายุ 4-5 ปี (นับวันเกิด ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔)  ในเขตพ้ืนที่บริการ             
เข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 และ 3 โดยห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หรือสมรรถนะอ่ืน ๆ 

กรณี ที่มีความจ าเป็นต้องรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ (นับวันเกิด ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๔)              
เข้าเรียนชั้นอนุบาล ๑ ให้สถานศึกษาค านึงถึงความพร้อมด้านคุณภาพการศึกษา ด้านครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และด้านอาคารสถานที่ โดยห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หรือสมรรถนะอ่ืน ๆ และ                     
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  

 
/ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา... 



                                         -๒- 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามล าดับ ทั้งนี้  เ พ่ือให้สอดคล้อง             
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 มาตรา 54 โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 

๑.2 การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7  (เกิดวันที่  ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๗) หรือ                

จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน 
โดย ห้าม สอบ วัด ความสามารถทางวิชาการ หรือสมรรถนะอ่ืนๆ ถ้ายังไม่เต็มแผนให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่
บริการได ้

๑.3 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
      ให้โรงเรียนรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียน โดยสัดส่วนการรับนักเรียนและ

วิธีการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน  ต้องค านึงถึงโอกาสของนักเรียน             
ในเขตพ้ืนที่บริการ กรณีไม่เต็มตามแผนการรับนักเรียนให้รับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความ                
เป็นธรรม สุจริต  โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  

๑.4 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
      ให้โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ ซึ่งเปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียน              

ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิมทุกคน ตามศักยภาพของนักเรียน และตามแผนการรับนักเรียนของ
โรงเรียน กรณีที่นักเรียนสมัครไม่เต็มตามแผนการรับนักเรียน ให้รับนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืนได้  โดยสัดส่วน
การรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน  ทั้งนี้ให้เป็นไป            
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี ความ               
เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
                ๑.๕ โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม  
                      ให้รับเด็กพิการเรียนร่วม ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตาม
ความพร้อมของโรงเรียน หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้ ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด หน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตรัง เขต ๒  เพ่ือจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป   ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต ๒  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ                   
๒. จ านวนนักเรียนต่อห้อง 
                โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กปกติ หรือจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส  รับนักเรียน                
ต่อห้อง ดังนี้ 

๒.๑  ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน ๓๐ คน 
๒.๒  ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละไม่เกิน 4๐ คน 
๒.๓ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องละไม่เกิน                 

๔0 คน  กรณีมีความจ าเป็นให้เพิ่มได้อีกห้องละไม่เกิน 4 คน   

/ทั้งนี้ ต้องค านึงถึง... 
 



-๓- 

                   ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงคุณภาพในการจัดการศึกษา และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน             
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา  

๓. วันและเวลาการรับนักเรียน 

                   ๓.๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ประกาศรายชื่อและเขตพ้ืนที่
บริการของแต่ละโรงเรียน ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕6๔ 
    ๓.๒  ให้โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนดตรงกันทั่วประเทศ ดังนี้ 
                         ๓.๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา 
     รับสมัคร   วันที่ ๒๐ – ๒๔  มีนาคม 256๔  
     เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
                                                   ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
               ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน   
     วันที่  ๔ เมษายน  ๒๕๖๔ 
     เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
    มอบตัว วันที่  ๖  เมษายน ๒๕๖๔  
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
    ๓.๒.๒  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  
    ประกาศชื่อโรงเรียนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  
                                   จัดส่งเด็กเข้าเรียน วันที่ ๑5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ประกาศล่วงหน้า ๑ ปี) 
    รับสมัคร   วันที่ ๑๖ – ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๔  
     เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
     ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน  
     วันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๔  
     เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
    มอบตัว วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  
      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 

   ๓.๒.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

                                 การจัดสรรโอกาส 
 ๑) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
  ๑.1) สอบคัดเลือก (ถ้ามี)  
   รับสมัคร วันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๔   
    เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
    ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
   สอบคัดเลือก วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
    เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน   
   ประกาศผลและรายงานตัว   
    วันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
    เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 

/มอบตัว... 
 



-๔- 
 

                                         มอบตัว วันที่  ๘  พฤษภาคม 256๔ 
    เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
 ๒)  นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้ 
  ยื่นความจ านง      วันที่ ๘ – ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
          เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
          ณ โรงเรียนที่สอบหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                        ประกาศผล          วันที่ ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
         เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
         ณ โรงเรียนที่สอบและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                       รายงานตัวและมอบตัว 
         วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
         เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 

                        ๓.๒.๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
           ๑) โรงเรียนที่เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
             ๑.๑)  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม 
              การรับสมัคร ประกาศผล และรายงานตัว 
             ให้เป็นไปตามก าหนดการของโรงเรียน   
              มอบตัว        วันที่ ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
                  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเดิม 
             ๑.๒) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนเดิม  
             ที่ใช้การสอบคัดเลือก (ถ้ามี) 
             รับสมัคร   วันที่ ๒๔ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔ 
                   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                   ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
            สอบคัดเลือก   วันที่ ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
                  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน  
             ประกาศผลและรายงานตัว    

            วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
            เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 

             มอบตัว   วันที่   ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
                  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
                  3.๓ ช่วงเวลาการรับนักเรียน 
                         ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน วันสิ้นสุด คือ วันมอบตัวนักเรียน
ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของการรับนักเรียนแต่ละประเภท 

                   ทั้งนี้ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔   

/ในกรณี... 



-๕- 

                     ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕6๔  ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  พิจารณาและมีอ านาจ              
ในการตัดสินปัญหาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติ  และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทราบ 
  
             ประกาศ ณ วันที่   ๑๑  มีนาคม   พ.ศ. 256๔ 

 
                                               (นายอุทัย  กาญจนะ) 
                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 

 


