
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนาอินวิทยาคม 
เรื่อง  แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่๑ มัธยมศึกษาปีที่๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ของโรงเรียนนาอินวิทยาคม  ปีการศึกษา ๒๕๖๐   
 

 

๑.  หลักการ 
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  สอดคล้อง

กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙  เรื่อง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙ เรื่อง  ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/๒๕๕๙ เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ 
10/2559 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยัง
คณะกรรมการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยผ่านความเห็นชอบ ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ของโรงเรียนนาอินวิทยาคม  ไว้ดังนี้ 
 

๒.  นโยบาย 
 ๒.๑ ส่งเสริมให้โรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เป็นธรรม  และเสมอภาค 
 ๒.๒ สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม 
 ๒.๓ ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 
 ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๕ ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๖ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด  ความสนใจ  และเต็มตามศักยภาพ 
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 ๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบ
ทุกคน ดังนี้  
   ๒.๗.๑ สนับสนุนให้สร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรับนักเรียนระหว่าง
สถานศึกษาให้มีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่ง  และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรอ่ืน  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง  ทั้งนี้ ในการก าหนดแผนการรับนักเรียน
ของรัฐให้ค านึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย 
   ๒.๗.๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการรับนักเรียนภายในเขตพ้ืนที่บริการร่วมกันและดูแล
การรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ ครบทุกคน   
   ๒.๗.๓ สนับสนุนให้สถานศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษา และแจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้า
เกี่ยวกับสถานที่เรียน 
   ๒.๗.๔ ส่งเสริมให้สถานศึกษาติดตามและดูแลให้จ านวนนักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสม ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
   ๒.๗.๕ ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย และเชิญชวนเด็ก  
ผู้ปกครอง  สื่อมวลชน  และผู้เกี่ยวข้อง  เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนัก เรียน  เพ่ือประชาสัมพันธ์จุดเด่นของ
โรงเรียน 
  ๒.๗.๖ สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไขผูกพัน
กับการเข้าเรียน   
  ๒.๗.๗ ในกรณีที่มีปัญหาต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ให้โรงเรียน โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา   
  

๓.  วธิีการ 
 โรงเรียนนาอินวิทยาคม ก าหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในแต่ละระดับ  ดังนี้ 
 ๓.๑ ชั้นก่อนประถมศึกษา   
   ๓.๑.๑  ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ ๔ - ๕ ปี  ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนโดยไม่
มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่
รับได้  ให้ใช้วิธีการจับฉลาก    
   ๓.๑.๒ ส่งเสริมให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา  เพ่ือให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง 
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 ๓.๒  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 
   ๓.๒.๑ ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗  หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา ที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ทุกคน  โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ  
ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้  ให้ใช้วิธีการจับฉลาก  และ
ประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง  เพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน 

๓.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
 ๓.๓.๑ โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจและรับนักเรียน ทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาส  โดยไม่มีการคัดเลือก  
 ๓.๓.๒ โรงเรียนรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน ถ้ายังไม่เต็มให้รับ
เด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้  ให้ใช้วิธีการจับฉลาก  
 ๓.๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
 ๓.๔.๑ โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจและรับนักเรียน ทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาส  โดยไม่มีการคัดเลือก 
 ๓.๓.๒ โรงเรียนรับนักเรียนในสถานศึกษาเดิมและในเขตพ้ืนที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุก
คน ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้  ให้ใช้วิธีการจับฉลาก 
 ๓.๓.๓   โรงเรียนจัดการศึกษาให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ได้เข้า
เรียนตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยวางแผนร่วมกันกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์   ในการ
สมัครเรียนให้นักเรียนระบุสาขาวิชาที่ประสงค์จะเข้าเรยีนไว้ดว้ย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการ
ศึกษา   
 

๔.  การใช้คะแนน O-NET   
 ๔.๑ นักเรียนต้องน าผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไปยื่นให้โรงเรียนที่มีความประสงค์  จะสมัคร
เข้าเรียน  
 ๔.๒ ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษา ที่นักเรียน
มีอยู่ 
 

๕.  วันและเวลาการรับนักเรียน 
 โรงเรียนนาอินวิทยาคมด าเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
   ๕.๑  ระดับก่อนประถมศึกษา   
    รับสมัคร    วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ – ๓  มีนาคม  ๒๕๖๐    
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   
     ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 
    จับฉลาก วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๐  
     เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 
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    ประกาศผล  วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 
    มอบตัว       วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 
   ๕.๒   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑   
    รับสมัคร    วันที่  ๖-๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
     ณ  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 
    จับฉลาก วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๐  
     เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 
    ประกาศผล  วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 
    มอบตัว       วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 
   ๕.๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  
             รับสมัคร       วันที่  ๒๗-๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  
                เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
                ณ  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 
             คัดเลือก        วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 
             ประกาศผล    วันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๖๐ 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 
             มอบตัวและยื่นผล O-net        วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐ 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 
   ๕.๔  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
   ๑)  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ของโรงเรียนเดิม 
     รับสมัคร        วันที่  ๒๗-๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
          เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
                          ณ  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 
      รายงานตัว     วันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๐ 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 
     มอบตัวและยื่นผล O-net      วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐ 
       เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 



 

 

- ๕ - 
 

   ๒)  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรยีนอ่ืน  
      รับสมัคร     วันที่  ๒๗-๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 
      คัดเลือก  วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๐ 
       เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียนนาอินวิทยาคม   
     ประกาศผล    วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๐ 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 
     มอบตัวและยื่นผล O-net      วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐ 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 
 

๖. จ านวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน 
ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา   จ านวน  ๖๐  คน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   จ านวน  ๘๐  คน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   จ านวน  ๘๐  คน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   จ านวน  ๘๐  คน 

 

๗. คุณสมบัติของนักเรียน 
ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา 

- อายุ ๔-๕ ปี 
- ส าเร็จการศึกษาระดับศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กประจ าต าบล หรือ ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

- เด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
- ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

เทียบเท่า 
- ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
- ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

เทียบเท่า 
- ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

- ๖ - 
 

๘. หลักฐานการสมัครเข้าเรียน 
๑. สูติบัตร / ส าเนาสูติบัตร   ๑   ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  ๑   ฉบับ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา   ๑   ฉบับ 
๔. ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา  ๑   ฉบับ 
๕. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง(ในกรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา) ๑   ฉบับ 
๖. ใบสมัครเรียนของโรงเรียนนาอินวิทยาคม 
๗. ส าเนา ปพ๑    ๑   ฉบบั 
๘. วุฒิบัตร เกียรติบัตร ที่แสดงความสามารถด้านต่างๆ (ถ้ามี) 
๙. รูปถ่ายในชุดเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน  ๑  รูป 
๑๐. หลักฐานผลคะแนน  o-net  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
                     ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๙  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 
(นายชุมพร   แก้วเปี้ย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนาอินวิทยาคม 
    
 


