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ประกาศโรงเรียนปากชอง 

เรื่อง   นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  โรงเรียนปากชอง 

ปการศึกษา  2565 
 

 

1.  หลักการ 

เพ่ือใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป  ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ

อยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศกัราช  2560  พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545  พระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546  คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ที่ 28/2559  เรื่อง ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย มติคณะรัฐมนตรี (ครม.)             

วันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทน         

เพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมติคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื ้นฐานในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 แผนการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ.2560 – 2579 

อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 39 แหง พระราชบัญญัติกรศึกษาแหงชาติ 2542 และที่แกไข

เพิ่มเติมมาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติมประกอบกับขอ 3 แหงกฎกระทรวง วาดวยการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการ

กระจายอำนาจการบริหารการศึกษา 2550 กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

เรื่องการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน           

มายังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 เพื่อเด็กมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพผานกระบวนการรับนักเรียนท่ีเปนธรรม สุจริต 

โปร  งใส ตรวจสอบได   และความเสมอภาค ตามหล ั กธรรมาภ ิบาล หล ั กการกระจายอำนาจ  

และการมีสวนรวม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2565  
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2.  นโยบาย 

 2.1 โรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปรงใส  ตรวจสอบได  เปนธรรม  และเสมอภาค 

 2.2 ประกันโอกาสเด็กที่อยูในเกณฑการศกึษาภาคบังคับไดเขารับการศึกษาภาคบังคับ          

 2.3  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กพิการและผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและไดรับ

การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ 

 2.4  ส งเสริมผู ม ีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ไดร ับการศึกษาที ่เหมาะสมและไดรับ              

การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ 

 2.5  สงเสริมใหเด็กไดรับการศึกษาตามความถนัด  ความสนใจ  และเต็มตามศักยภาพ 

 2.6  โรงเรียนดำเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน  เพ่ือจัดสรรโอกาสทางการศึกษา  ดังนี ้

      2.6.1 สรางภาคีเครือขายการรับนักเรียน และประสานการรับนักเรียนระหวางหนวยงานที่มี

บทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด 

        2.6.2  กำหนดแนวทางรณรงคใหเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียน

การศกึษาภาคบังคับครบทุกคน 

      2.6.3  แจงเด็ก เยาวชน และผูปกครอง ที่นักเรียนจะเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ทราบลวงหนาเก่ียวกับการรับนักเรียน 

         2.6.4  โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนตอหองมีความเหมาะสม ไมเปนอุปสรรคตอการจัด     

การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

         2.6.5  โรงเรียนมีการประชาสัมพันธการรับนักเรียนอยางหลากหลาย และ เชิญชวนเด็ก  

ผูปกครอง  สื่อมวลชน และผูเกี่ยวของ เยี่ยมชมโรงเรียนกอนการรับนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธจุดเดนของ

โรงเรียน 

         2.6.6  โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรแตไมรับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไขผูกพัน กับการ 

เขาเรียน   

         2 .6.7  ในกรณีที่ม ีป ญหาต อการปฏิบ ัต ิตามนโยบายและแนวปฏ ิบ ัต ิ เก ี ่ยวกับ 

การรับนักเรียนของโรงเรียนปากชอง ปการศึกษา 2565 โรงเรียนโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ     

รับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา พิจารณา แลวรายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา                   

ขั้นพ้ืนฐาน 
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3. นิยามศัพท 

     3.1 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา 

นครราชสีมา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     3.2 คณะกรรมการรับนักเรียน หมายถึง บุคคลที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ

สถานศึกษามอบหมายใหทำหนาที ่ใหคำปรึกษาดำเนินงานการรับนักเรียน นำนโยบายและแนวทาง 

การปฏิบัติการรับนักเรียนมาวางแผนสูการปฏิบัติ กำหนดสัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน  

การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การประชาสัมพันธและวินิจฉัยแกไข

ปญหา ในการดำเนินการรับนักเรียนใหเปนไปตามนโยบายดวยความโปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได 

    3.2.1  คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียน 

ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมายใหทำหนาที่ดำเนินงานการรับนักเรียนใหเปนไปตามนโยบาย

ของจังหวัด 

  3.2.2  คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง คณะกรรมการรับ 

นักเรียนที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมายใหทำหนาที่ดำเนินงานการรับนักเรียนใหเปนไปตาม 

นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    3.2.3 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียนท่ี

โรงเรียนมอบหมายใหทำหนาที่ดำเนินงานการรับนักเรียนใหเปนไปตามนโยบายของโรงเรียน 

    3.3  สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษานครราชสีมา 

    3.4  เขตพื้นที่บริการ หมายถึง เขตบริการที่โรงเรียนกำหนดขึ้นเพื่อใชเปนขอบเขตในการรับ

นักเรียนโดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครราชสีมา 

    3.5  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียน ที่มีชื ่อในทะเบียนบานที่อยูในเขตพื้นที่

บริการของโรงเรียนอยางนอย  2 ป นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 และตองอาศัยอยูกับบิดา มารดา             

หรือผูปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคบั พ.ศ.2545 ที่เปนเจาบานหรือเปนเจาของบานโดยให  

เจาบานหรือเจาของบานรับรองการอาศัยจริง กรณีมีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่น ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและดุลยพินิจของคณะกรรมการดังกลาวใหถือเปนสิ้นสุด 

    3.6  นักเรียนท่ัวไป หมายถึง หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยูในเขตพ้ืนที่บริการหรือนอกเขตพ้ืนท่ี

บริการของโรงเรียน   
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4.  วิธีการ 

 โรงเรียนดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 ในแตละระดับ  ดังนี ้

 4.1  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 4.1.1 กำหนดจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จะประกาศรับในปการศึกษา  2565  

เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เพ่ือพิจารณา

จัดหาที่เรียนที่เหมาะสมใหกับนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงหลักการใหนักเรียน ไดเรียน

ใกลบาน 

 4.1.2 โรงเรียนประกาศจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนเปดโอกาสใหนักเรียน

และผูปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

 4.1.3 โรงเรียนแจงประกาศเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สัดสวน และวิธีการคัดเลือก

นักเรียน ของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 4.1.4 โรงเรียนไดเสนอสัดสวนและวิธีการตอคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และกำหนดสัดสวนการรับนักเรียน ดังนี้  

  1)   การรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  

      รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไมนอยกวารอยละ  60  คณะกรรมการรับ

นักเรียนของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐานเห็นชอบใหมีการสอบ

คัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และใหเสนอรอยละของการคัดเลือกและ

กำหนดเกณฑพจิารณาคัดเลือกผูสมัครจากคะแนนสอบท่ีใชขอสอบท่ีทางโรงเรียนจัดทำข้ึน 5 วิชา 

  2)   การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขต

พ้ืนที่บริการ) รับนักเรียนทั่วไปไมเกินรอยละ 40  โดยกำหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกผูสมัครจาก คะแนนสอบ

ทีใ่ชขอสอบที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้น 5 วิชา   

  3) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   

   รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  รอยละ 5 จำนวน 21 คน ไดแก ดานกีฬา 

จำนวน 10 คน ประกอบดวย กีฬาฟุตบอล จำนวน 8 คน และกีฬาวอลเลยบอล จำนวน 2 คน  ดานศิลปะ จำนวน 

11 คน ประกอบดวย นาฎศิลป/ดนตรีไทย/ดนตรีพ้ืนเมือง 3 คน ดนตรีสากล/ดุริยางค จำนวน 3 คน                และ

ศิลปะ/ทัศนศิลป จำนวน 5 คน   
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  4) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  

   คณะกรรมการร ับน ักเร ียนของโรงเร ียน โดยความเห ็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นวาโรงเรียนมีความจำเปนจะตองรับนักเรียนที่มีเงื ่อนไขพิเศษ           

เขาเรียน รอยละ 5 ของแผนการรับนักเรียน จำนวน 21 คน ใหใชหลักเกณฑ ดังนี ้  

   ขอ 1  นักเรียนที่อยูในอุปการะของผูบริจาคที่ดินและสิ่งกอสรางเพ่ือจัดตั้ง

โรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและขอตกลงรวมกันมากอนมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 

   ขอ 2  นักเรียนที่เปนผูยากไรและดอยโอกาส 

   ขอ 3  นักเรียนที่เปนบุตรผูเสียสละเพื่อชาติหรือผูประสบภัยพิบัติที่ตอง

ไดรับการสงเคราะหดูแลเปนพิเศษ 

   ขอ 4  นักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครแูละบุคลากรในโรงเรียนปากชอง 

   ขอ 5  นักเรียนที่อยูในอุปการคุณของผูทำคุณประโยชนใหกับโรงเรียน  

อยางตอเนื่อง โดยมหีลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี ้

    (1)  เปนนักเรียนที ่อยู  ในอุปการะของผู ท ี ่ใหความชวยเหลือ

สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป   โดยผานความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 

    (2)  นักเรียนเปนผูที ่มีศักยภาพในการศึกษา โดยพิจารณาจาก 

ผลการเรียน (GPA) หรือผลการสอบคัดเลือก 

    (3)  เปนผู ม ีความประพฤติเรียบรอย ยอมรับและปฏิบัติตาม

ระเบียบของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเดิม) 

    (4) จำนวนนักเรียนเง ื ่อนไขพิเศษที ่จะรับไดไม เกินร อยละ 5       

ของแผนการรับนักเรียน  

    (5)  การพิจารณาของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนถือ

วาสิ้นสุด  

 ทั ้งนี้ คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน กำหนดหลักเกณฑและวิธีการรับนักเรียนที่มี

เงื่อนไขพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไมเกินรอยละ 10 ของแผนการรับนักเรียน โดยประกาศ

หลักเกณฑกอนการพิจารณาและผลหลังการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษใหสาธารณชนทราบ    

  4.1.5  การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1  โรงเรียนดำเนินการ  ดังนี ้

1)   โรงเรียนจัดทำขอสอบ  และเนื ้อหาไมเกินชั ้นประถมศึกษาปที ่ 6  ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใน  5 วิชาหลัก  คือ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  และ
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สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนรวมใน 5 วิชาหลัก  และ

ประกาศรายชื่อบัญชีสำรอง  

2)  โรงเรียนมีการควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกใหเปนไปดวยความ

โปรงใส  ถูกตอง  และยุติธรรม  ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนกำกับดูแล   และตรวจสอบวา

ผลการดำเนินงานเปนไปดวยความถูกตองและยุติธรรม     

  

 4.2  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 

   โรงเรียนปากชองรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จำนวน 12 หองเรียน 504 คน  

 4.2.1 โรงเรียนเปดสอนทั้งระดับมัธยมศกึษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กำหนดการรับนักเรียน ดังนี้ 

  1)  การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 จากโรงเรียนปากชอง 

      โรงเรียนรับนักเรียนที ่จบชั ้นมัธยมศึกษาปที่  3  จากโรงเรียนปากชองที่มี

ศักยภาพเหมาะสมไมนอยกวารอยละ  80  โดยกำหนดเกณฑพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ดังนี้       

(1) แผนการเรียนกลุมเนนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร มีผลการเรียนเฉลี ่ยวิชาวิทยาศาสตร ไมต่ำกวา 2.50           

และผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร ไมต่ำกวา 2.50 (2) แผนการเรียนกลุมเนนภาษา มีผลการเรียนเฉลี่ย           

ไมต่ำกวา 2.00 โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยและผานความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 

     2)  การรับนักเรียนทั่วไป 

         รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอ่ืนเขาเรียนดวย แตตองไมเกินรอยละ 20 ของ

แผนการรับนักเรียน ในกรณีที่รับนักเรียนตามขอ 1) และ ขอ 2) แลว ยังรับนักเรียนไดไมครบตามแผนการรับนักเรยีน  

ใหนำสัดสวนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปจนครบจำนวนที่ประกาศรับ  

  3)  กรณีรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ใหกำหนด

เกณฑพิจารณาคัดเลือกผูสมัครจาก คะแนนสอบที่ใชขอสอบที่โรงเรียนจัดทำขึ้น 5 วิชา 

  4) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  

   คณะกรรมการร ับน ักเร ียนของโรงเร ียน โดยความเห ็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นวาโรงเรียนมีความจำเปนจะตองรับนักเรียนที่มีเงื ่อนไขพิเศษ           

เขาเรียนรอยละ 2.5 ของแผนการรับนักเรียน จำนวน 13 คน ใหใชหลักเกณฑ ดังนี้   

   ขอ 1  นักเรียนที่อยูในอุปการะของผูบริจาคที่ดินและสิ่งกอสรางเพ่ือจัดตั้ง

โรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและขอตกลงรวมกันมากอน  มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 

   ขอ 2  นักเรียนที่เปนผูยากไรและดอยโอกาส 
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   ขอ 3  นักเรียนที่เปนบุตรผูเสียสละเพื่อชาติหรือผูประสบภัยพิบัติที่ตอง

ไดรับการสงเคราะหดูแลเปนพิเศษ 

   ขอ 4  นักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนปากชอง 

   ขอ 5  นักเรียนที่อยูในอุปการคุณของผูทำคุณประโยชนใหกับโรงเรียน  

อยางตอเนื่อง โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 

    (1)  เปนนักเรียนที ่อยู  ในอุปการะของผู ท ี ่ใหความชวยเหลือ

สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป   โดยผานความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 

    (2)  นักเรียนเปนผูที่มีศกัยภาพในการศกึษา โดยพิจารณาจาก 

ผลการเรียน (GPA) หรือผลการสอบคัดเลือก 

    (3)  เปนผู ม ีความประพฤติเรียบรอย ยอมรับและปฏิบัติตาม

ระเบียบของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเดิม) 

    (4) จำนวนนักเรียนเง ื ่อนไขพิเศษที ่จะรับไดไม เกินร อยละ 5       

ของแผนการรับนักเรียน  

    (5)  การพิจารณาของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนถือ

วาสิ้นสุด 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน กำหนดหลักเกณฑและวิธีการรับ

นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษไมเกินรอยละ 2.5 ของแผนการรับนักเรียน โดยประกาศหลักเกณฑกอนการพิจารณา

และผลหลังการพิจารณาตามเง่ือนไขพิเศษใหสาธารณชนทราบ    

 

 4.3   โรงเรียนจัดการเรียนรวม (จัดเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กทั่วไป)    

   โรงเรียนรับผูดอยโอกาสที่อยูในสภาวะยากลำบาก ไมสามารถเขาเรียนในโรงเรียนปกติได  และ

จำเปนตองไดรับการชวยเหลือเปนพิเศษไดเขาเรียนอยางเสมอภาค  เปนธรรม  ทั่วถึง ตามสภาพเหตุผลและ

ความจำเปนรายบุคคล  โดยไมใชผลการเรียนหรือการทดสอบเปนเกณฑในการตัดสิน    

 4.4   โรงเรียนจัดหองเรียนพิเศษ 

   4.4.1   หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร – คณติศาสตร มัธยมศึกษาตอนตน 

    4.4.2  หองเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เปนภาษาอังกฤษ (English Program) 

   4.4.3 หองเรียนพิเศษ โครงการเตรียมทหารและตำรวจ (PCP) 
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   4.4.4  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   4.4.5  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย (MSP)  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

5.  จำนวนการรับนักเรียนตอหอง  

 5.1   การจัดการศกึษาสำหรับเด็กปกติหรือจัดการศกึษาสำหรับผูดอยโอกาส 

 5.2   โรงเรียนรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หองละ 42 คน  

ในการรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปท ี ่ 1 และชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 กรณีมีความจำเปนตองรับเกิน 

คณะกรรมการระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบใหรับไดไมเกินหองละ 5 คน  

 5.3   การจัดการศกึษาสำหรับเด็กพิการ รับนักเรียนพิการเรียนรวมไมเกินหองละ  10  คน 

 5.4  การจัดการศึกษาโรงเรียนท่ีมีหองเรียนพิเศษ 

  โรงเรียนรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ ดังนี ้

- หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร – คณติศาสตร มัธยมศกึษาตอนตน จำนวน 1 หอง 30  คน 

- หองเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ       

เปนภาษาอังกฤษ (English Program) จำนวน 1 หอง  30  คน  

- หองเรียนพิเศษ โครงการเตรียมทหารและตำรวจ จำนวน 1 หอง  35  คน 

- หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 หอง  30  คน 

- หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย (MSP)  ระดับมัธยมศึกษา                 

     ตอนปลาย จำนวน 1 หอง  35  คน 

 โดยเสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสมีา อนุมัตติามเกณฑที่ 

คณะกรรมการรับนักเรยีนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนด   

    หมายเหตุ  1. รวมรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 ประจำปการศึกษา 2565 ทุกประเภท 

                                         จำนวน 515 คน 

                    2. รวมรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 ประจำปการศึกษา 2565 ทุกประเภท 

                                         จำนวน 569 คน 

  

6.  วันและเวลาการรับนักเรียน 

 6.1  โรงเรียนกำหนดสัดสวนการรับนักเรียน ในวันที ่2 กุมภาพันธ 2565 

 6.2  โรงเรียนดำเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่กำหนดตรงกันทั่วประเทศ  ดังนี ้
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   6.2.1  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 

1)  สอบคัดเลือก    

 รับสมัคร     วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565  

รับสมัครออนไลน ผานทางเว็บไซตโรงเรียนปากชอง http://www.pcschool.ac.th  

 สอบคัดเลือก (สอบขอเขียน) วันที่ 26 มีนาคม 2565 

   เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนปากชอง 

 ประกาศผล   วันที่ 30 มีนาคม 2565  

   ผานทางเว็บไซตโรงเรียนปากชอง http://www.pcschool.ac.th 

 รายงานตัว   วันท่ี 30 มีนาคม 2565 

   ณ โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว    วันที่ 2 เมษายน 2565 

   ณ โรงเรียนปากชอง 

2)   นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   

 รับสมัคร    วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2565 

รับสมัครออนไลน ผานทางเว็บไซตโรงเรียนปากชอง http://www.pcschool.ac.th 

 สอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติ) วันที่ 22 มีนาคม 2565 

เวลา 07.30 – 08.00 น.  

- นักเรียนสมัครประเภทกีฬา ตรวจสอบรายชื่อและเขาแถวบริเวณโดม 

     หนาหอประชุม 50 ป โรงเรียนปากชอง 

- นักเรียนสมัครประเภทดนตรี นาฏศิลป และทัศนศิลป ตรวจสอบรายชื่อและ

เขาแถวบริเวณโดมจำรัสสืบศิร ิ

- ใหนักเรียนนำเอกสารประกอบการสมัครฉบับจริง ไดแก เกียรติบัตร  

การประกวดแขงขัน หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนมาแสดงกับเจาหนาที่รับ

รายงานตัว 

   เวลา 08.00 – 08.30 น. รับฟงคำชี้แจง / นักเรียนแยกไปคัดเลือก 

   เวลา 09.00 – 16.30 น. สอบคัดเลือก 

 สอบคัดเลือก (สอบขอเขียน) วันที่ 26 มีนาคม 2565 

   เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนปากชอง 

 ประกาศผล   วันที่ 23 มีนาคม 2565  

   ผานทางเว็บไซตโรงเรียนปากชอง http://www.pcschool.ac.th 

 รายงานตัว   วันท่ี 23 มีนาคม 2565 

   ณ โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว    วันที่ 2 เมษายน 2565 

   ณ โรงเรียนปากชอง 
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  3) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ  

 รับสมัคร    วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565 

รับสมัครออนไลน ผานทางเว็บไซตโรงเรียนปากชอง http://www.pcschool.ac.th 

และมาสมัครดวยตนเอง โดยนำเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ ฉบับจริงและสำเนา         

ณ โรงเรียนปากชอง 

 สอบคัดเลือก (สอบขอเขียน) วันที่ 26 มีนาคม 2565 

   เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนปากชอง 

 ประกาศผล   วันที่ 30 มีนาคม 2565  

   ผานทางเว็บไซตโรงเรียนปากชอง http://www.pcschool.ac.th 

 รายงานตัว   วันท่ี 30 มีนาคม 2565 

   ณ โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว    วันที่ 2 เมษายน 2565 

   ณ โรงเรียนปากชอง 

    6.2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 

  โรงเรียนเปดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1)   นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศกึษาปที่  3  ของโรงเรียนปากชอง 

รับสมัคร    วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ 2565 

ณ  หอประชุมตะโกราย   โรงเรียนปากชอง 
 ยืนยันสิทธิ ์   วันที่ 27 มีนาคม 2565 

   ผานทางเว็บไซต http://pcschool.cloud 

 รายงานตัว   วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

   ณ โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว    วันที่ 3 เมษายน 2565 

   ณ โรงเรียนปากชอง 

2)   นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนปากชอง 

    นักเรียนประเภทสอบคัดเลือก 

 รับสมัคร    วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565  

รับสมัครออนไลน ผานทางเว็บไซตโรงเรียนปากชอง http://www.pcschool.ac.th 

 สอบคัดเลือก (สอบขอเขียน) วันที่ 27 มีนาคม 2565 

   เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนปากชอง 

 ประกาศผล   วันที่ 31 มีนาคม 2565  

   ผานทางเว็บไซตโรงเรียนปากชอง http://www.pcschool.ac.th 

 รายงานตัว   วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
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   ณ โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว    วันที่ 3 เมษายน 2565 

   ณ โรงเรียนปากชอง 

  นำเอกสารฉบับจริงท่ีสงในระบบสมัครสอบพรอมสำเนา โดยหากตรวจสอบพบวา เอกสาร

ฉบับจริงไมถูกตองกับเอกสารที่ใชในการสมัครสอบ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ตัดชื่ออกจากระบบรับนักเรียน 

3) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ  

 รับสมัคร    วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565 

รับสมัครออนไลน ผานทางเว็บไซตโรงเรียนปากชอง http://www.pcschool.ac.th 

และมาสมัครดวยตนเอง โดยนำเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ ฉบับจริงและสำเนา  

ณ โรงเรียนปากชอง 

 สอบคัดเลือก (สอบขอเขียน) วันที่ 27 มีนาคม 2565 

   เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนปากชอง 

 ประกาศผล   วันที่ 31 มีนาคม 2565  

   ผานทางเว็บไซตโรงเรียนปากชอง http://www.pcschool.ac.th 

 รายงานตัว   วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

   ณ โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว    วันที่ 3 เมษายน 2565 

   ณ โรงเรียนปากชอง 

 6.2.3   โรงเรียนจัดหองเรียนพิเศษ ไดแก 

   หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร มัธยมศึกษาตอนตน  

   หองเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน

ภาษาอังกฤษ (English Program)  

   หองเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ (PCP) 

   หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE)  

   หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย (MSP) 

1) หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร – คณติศาสตร มัธยมศกึษาตอนตน 

 รับสมัคร   วันที่  19 – 23 กุมภาพันธ  2565 

    เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเวนวันหยุดราชการ  

    ณ  หอประชุมตะโกราย   โรงเรียนปากชอง 

 สอบคัดเลือก วนัที่  6  มีนาคม  2565  

     เวลา  09.00 น. ณ  โรงเรียนปากชอง   

 ประกาศผล  วันที่  11  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 รายงานตัว     วันที่  12  มีนาคม  2565 
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     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว    วันที่  12  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 12.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

2) หองเร ียนพิเศษ โครงการจัดการเร ียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธ ิการเปน

ภาษาอังกฤษ (English Program) 

 รับสมัคร   วันที่  19 – 23 กุมภาพันธ  2565 

    เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเวนวันหยุดราชการ  

    ณ  หอประชุมตะโกราย   โรงเรียนปากชอง 

 สอบคัดเลือก วันที่  6  มีนาคม  2565  

     เวลา  09.00 น. ณ  โรงเรียนปากชอง   

 ประกาศผล  วันที่  11  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 รายงานตัว     วันที่  12  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว    วันที่  12  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 12.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 3)  หองเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ (PCP) 

  รับสมัคร    วันที่  19 – 23 กุมภาพันธ  2565 

    เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเวนวันหยุดราชการ  

    ณ  หอประชุมตะโกราย   โรงเรียนปากชอง 

 สอบคัดเลือก วันที่  6  มีนาคม  2565  

     เวลา  09.00 น. ณ  โรงเรียนปากชอง   

 ประกาศผล  วันที่  11  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 รายงานตัว     วันที่  12  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว    วันที่  12  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 12.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

4) หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE)  

  รับสมัคร    วันที่  19 – 23 กุมภาพันธ  2565 

    เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเวนวันหยุดราชการ  

    ณ  หอประชุมตะโกราย   โรงเรียนปากชอง 

 สอบคัดเลือก วันที่  7  มีนาคม  2565  

     เวลา  09.00 น. ณ  โรงเรียนปากชอง   
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 ประกาศผล  วันที่  11  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 รายงานตัว     วันที่  13  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว    วันที่  13  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 12.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

5)  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย (MSP) 

 รับสมัคร    วันที่  19 – 23 กุมภาพันธ  2565 

    เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเวนวันหยุดราชการ  

    ณ  หอประชุมตะโกราย   โรงเรียนปากชอง 

 สอบคัดเลือก วันที่  7  มีนาคม  2565  

     เวลา  09.00 น. ณ  โรงเรียนปากชอง   

 ประกาศผล  วันที่  11  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 รายงานตัว     วันที่  13  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว    วันที่  13  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 12.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 7.  คาบำรุงการศึกษา  

 รายการคาใชจาย 

 7.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หองเรียนปกติ  

  - คาจางครูชาวตางประเทศ      600   บาท 

  - คาจางครูท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ     600   บาท 

  - คาสอนคอมพิวเตอร ในกรณีที่โรงเรียนจัดคอมพิวเตอร 

                      ใหนักเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให     500   บาท 

  - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

  - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    200   บาท 

  - คาบำรุง คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

          รวม    2,450 บาท 

7.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร มัธยมศกึษาตอนตน 

  - คาจางครชูาวตางประเทศ      600   บาท 

  - คาจางครูท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ     600   บาท 
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  - คาสอนคอมพิวเตอร ในกรณีที่โรงเรียนจัดคอมพิวเตอร 

                      ใหนักเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให     500   บาท 

  - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

  - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    200   บาท 

  - คาบำรุง คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

  - หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร - คณติศาสตร           10,000  บาท 

         รวม           12,450  บาท 

 7.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หองเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program)  

  - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

  - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    200   บาท 

  - คาบำรุง คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

  - หองเรียนพิเศษโครงการ             22,500  บาท 

         รวม         23,250  บาท 

 

7.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หองเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ (PCP) 

  - คาจางครชูาวตางประเทศ      600   บาท 

  - คาจางครูท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ     600   บาท 

  - คาสอนคอมพิวเตอร ในกรณีที่โรงเรียนจัดคอมพิวเตอร 

                      ใหนักเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให     500   บาท 

  - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

  - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    200   บาท 

  - คาบำรุง คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

  - หองเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ             8,000  บาท 

         รวม         10,450   บาท 

 7.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หองเรียนปกต ิ 

  - คาจางครชูาวตางประเทศ      600   บาท 

  - คาจางครูท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ     600   บาท 

  - คาสอนคอมพิวเตอร ในกรณีที่โรงเรียนจัดคอมพิวเตอร 

                      ใหนักเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให     500   บาท 

  - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

  - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    200   บาท 

  - คาบำรุง คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

         รวม             2,450  บาท 
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7.6  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดลอม (SMTE)  

  - คาจางครชูาวตางประเทศ      600   บาท 

  - คาจางครูท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ     600   บาท 

  - คาสอนคอมพิวเตอร ในกรณีที่โรงเรียนจัดคอมพิวเตอร 

                       ใหนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให     500   บาท 

  - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

  - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    200   บาท 

  - คาบำรุง คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

- หองเรียนพิเศษ SMTE               8,000   บาท 

          รวม   10,450 บาท 

7.7 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย (MSP) 

  - คาจางครชูาวตางประเทศ      600   บาท 

  - คาจางครูท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ     600   บาท 

  - คาสอนคอมพิวเตอร ในกรณีที่โรงเรียนจัดคอมพิวเตอร 

                       ใหนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให     500   บาท 

  - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

  - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    200   บาท 

  - คาบำรุง คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

- หองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย          8,000   บาท 

          รวม   10,450 บาท 

 8. บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 

8.1  ใหความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2565 ของโรงเรียน 

          8.2  ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

          8.3  กำหนดมาตรการปองกัน ปองปราม กำกับติดตามใหการรับนักเรียนเปนไปดวยความโปรงใส 

ยุติธรรมและตรวจสอบได 

          8.4   ใหความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียน 

ของโรงเรียน 

          8.5   แกปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 ภายในโรงเรียน 

          8.6   รายงานผลการดำเนินงานใหโรงเรียนทราบ ภายใน 7 วัน หลังจากวันสิ้นสดุการรับนักเรียน 
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9. บทบาทของโรงเรียน 

         9.1 แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน จากผูที่ไมไดรับผลประโยชนจากการรับนักเรียน 

และเปนที ่ยอมรับของสาธารณชนในเรื่องหลักธรรมาภิบาลรวมเปนกรรมการ โดยขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

         9.2 ประกาศการรับสมัครนักเรียนใหสอดคลองกับนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

         9.3 ประสานโรงเรียนเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดำเนินการ 

รับเด็กเขาเรียนอยางเหมาะสม 

         9.4  สงเสริม สนับสนนุ ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก 

         9.5  ประสานกับสำนักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด             

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ โรงเรียนเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และหนวยงานที่เกี่ยวของใหจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไมสามารถเขาเรียนในโรงเรียนปกติได 

         9.6 ประกาศผลการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถามี) 

         9.7  สนับสนุนใหนักเรียนและผูปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

         9.8  สงเสริมใหเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ทั ้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผูดอยโอกาส และ 

ผูมีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผูที่ยังไมจบการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึง  

ในกรณีที่มีปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 ใหเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการ

รับนักเรียนระดับจังหวัด พิจารณาและมีอำนาจในการตัดสินปญหาดังกลาว ใหผูอำนวยการโรงเรียนปากชอง

รักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ หากมีปญหาที่ไมเปนไปตามประกาศใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานพิจารณาสั่งการ 

ประกาศ  ณ   วันที ่  17  กุมภาพันธ  2565 

 

 

 

(นายธนวัฒน  สุขเกษม) 

ผูอำนวยการโรงเรียนปากชอง 


