ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
-------------------------เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ กฎ
กระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขา
ธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ความต้องการของประชาชน และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ จึงได้กาหนด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไว้ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑.๑.๑ คุณสมบัติ
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า
๒) เป็นโสด
๑.๑.๒ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบแจ้งความจานงสมัครเข้าเรียน โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.bangkok2.org
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบแจ้งความจานง เพื่อนาไปยื่นสมัคร ณ โรงเรียนที่ได้แจ้งความจานงไว้
๒) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นาฉบับจริงไปแสดง พร้อมกับ
สาเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๓) หลักฐาน...

-๒๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ. ๑) หรือเทียบเท่า หรือ
หลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใช้เฉพาะการยื่น
สมัครสอบคัดเลือกประเภทห้องเรียนปกติ (ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ) หากไม่มีหลักฐานผลการสอบ O-NET ก็สามารถ
ยื่นสมัครได้ แต่จะไม่มีคะแนนในส่วนที่คานวณคะแนนจาก O-NET
๕) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
๖) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ให้นาฉบับจริงไปแสดง
พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ชุด) หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกาหนด
๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑.๒.๑ คุณสมบัติ
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า
๒) เป็นโสด
๑.๒.๒ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัคร
๒) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นาฉบับจริงไปแสดง
พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ. ๑) หรือเทียบเท่า หรือ
หลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๕) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
๖) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ให้นาฉบับจริงไปแสดง
พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ชุด) หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกาหนด
๒. กาหนดวันรับสมัคร คัดเลือก สอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว
๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
๑.๑) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
๑.๑.๑) สอบคัดเลือก และใช้คะแนน 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
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงาน วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๑.๑.๒ จับฉลาก...

-๓–
๑.๑.๒) จับฉลาก
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
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
สอบคัดเลือก
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) นักเรียนที่มีเงื่อนไข...

-๔๑.๔) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น 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) การสอบคัดเลือกและใช้คะแนน 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 โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๒.๒) การจับฉลาก
รับสมัคร
วันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
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) นักเรียนที่มีความประสงค์...

-๕–
๓) นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
จัดหาที่เรียนให้
รับสมัคร
วันที่ ๕ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โดยแจ้งความจานงในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประกาศผล
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนที่เป็นเขตพื้นที่บริการ
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
รายงานตัว
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
และประกาศจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นทีบ่ ริการอีกครั้งในวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนในเขตพื้นทีบ่ ริการ และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม
การรับสมัครและประกาศผลให้เป็นไปตามกาหนดการของโรงเรียน
รายงานตัว
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๒) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอืน่ และโรงเรียนเดิมที่ใช้การสอบ
คัดเลือก และใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน

-/ ๓)นักเรียนความสามารถ...

-๖๓) นักเรียนความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกาศผลและรายงานตัว
มอบตัว

วันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน

๔) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
๒.๓ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ)
รับสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ (ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ (ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
-/ ๒.๔ ช่วงเวลาการรับนักเรียน...

-๗๒.๔ ช่วงเวลาการรับนักเรียน
ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน และวันสิ้นสุด คือวันมอบตัวนักเรียน
ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๓. วิธีการรับนักเรียน
คณะกรรมการรับนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ลงนามในคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ กาหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ และ
ดาเนินการให้โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ รับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
๓.๑ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๓.๑.๑ โรงเรียนทั่วไป ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน กรณีที่มีผู้สมัคร
ในเขตพื้นที่บริการเกินจานวนที่รับได้ให้ใช้วิธีการจับฉลาก ถ้ายังไม่เต็มให้รับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการได้
หากเกินจานวนที่รับได้ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ให้เสนอ
ร้อยละของการคัดเลือก และกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน
ร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบทื่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน
๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๓.๑.๒ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง มีจานวนผู้สมัครเกินกว่าจานวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถ
รับได้จานวนมาก และมีความจาเป็นต้องใช้วิธีการสอบคัดเลือก และใช้ผลคะแนน O-NET จะต้องเสนอสัดส่วน
และวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการรับนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงกาหนดสัดส่วน
การรับนักเรียน ดังนี้
๑) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ โดยวิธีการจับฉลาก ในกรณีที่มี
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ ๔๐ ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนทุกคน และนาสัดส่วนที่เหลือ
ไปรับนักเรียนทั่วไปจนครบจานวนที่ประกาศรับ
ใน
กรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา ให้เสนอร้อยละของการคัดเลือกและกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้
ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนน
สอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลักและคิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ๕ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
ทั้งนี้ จะต้องมีโรงเรียนคู่พัฒนาและโรงเรียนเครือข่าย รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้
อย่างเพียงพอภายในเขตพื้นที่การศึกษา
-/๒) การรับนักเรียนทั่วไป...

-๘๒) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพืน้ ที่บริการ)
ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก
(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคานวณคะแนนรวม
จาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็น ร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET
๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐
คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
๑. นักเรียนจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
๒. นักเรียนจะต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้าน
๓. นักเรียนจะต้องมีหลักฐานการอยู่อาศัยอย่างชัดเจน อย่างน้อย ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๖๐
กรณีนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
รับนักเรียนของโรงเรียน
๓) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้โรงเรียนรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รวมกับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ หรืออื่น ๆ ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ ๖ (จานวนการรับนักเรียนต่อห้อง)
๔) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่าโรงเรียนมีความจาเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียน ซึ่งอาจมีได้
หลายกรณี เช่น
๔.๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
๔.๒) นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
๔.๓) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
๔.๔) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์
ดูแลเป็นพิเศษ
๔.๕) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคูส่ หกิจ โรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย
๔.๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
๔.๗) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณา
และผลหลังการพิจารณาให้สาธารณชนทราบ โดยให้พิจารณารับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษให้ครอบคลุมทั้ง ๗ กรณี
และเมื่อดาเนินการพิจารณากลั่นกรองแล้วให้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ
พร้อมรายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อนาผล
การพิจารณาแจ้งให้คณะกรรมการรับนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ทราบต่อไป ทั้งนี้การพิจารณา
เพิ่มจานวนนักเรียนต่อห้องให้พิจารณาตามความจาเป็นตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ ๖ (จานวนการรับนักเรียนต่อห้อง)
-/ ๕) การรับนักเรียน...

-๙๕) การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้รับรอบเดียว ตามแผนการรับนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน และยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้ใกล้เคียงกัน
๓.๑.๓ กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้โรงเรียนดาเนินการดังนี้
๑) โรงเรียนต้องออกข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเนื้อหา
ไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๕ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ โดยมีระดับความยากง่ายพอเหมาะสาหรับเด็กทั่วไปจะสามารถทาได้ โดยไม่จาเป็นต้องกวดวิชาเพิ่มเติม
รวมทั้งให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนรวม ใน ๕ วิชาหลัก โดยรวมกับคะแนน O-NET
๒) โรงเรียนต้องควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง
และยุติธรรม ทั้งนี้ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กากับและดูแลโรงเรียน เพื่อตรวจสอบว่า
ผลการดาเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม
๓) โรงเรียนต้องควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องและยุติธรรม
ทั้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กากับและดูแลโรงเรียน เพื่อตรวจสอบว่าผลการดาเนินงาน
เป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม
๔) นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก คะแนน O-NET หรือการจับฉลาก สามารถแจ้งชื่อ
ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของนักเรียน เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ อานวย
ความสะดวกในการจัดหาที่เรียนให้ตามความเหมาะสม แต่ไม่ผูกพันที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียน
ที่พึงประสงค์เท่านั้น
๓.๒ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. ให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม
ให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียน โดยโรงเรียน
และคณะกรรมการรับนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่
ศักยภาพเหมาะสมจากคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
ในกรณีที่คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวมต่ากว่า ๒.๐๐ แต่สูงกว่า ๑.๕๐ โรงเรียนและคณะกรรมการ
รับนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ อาจกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจาก
(๑) จัดสอบประมวลความรู้ หากผ่านเกณฑ์ให้ถือว่าเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม
(๒) ประเมินความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณา
ความสามารถพิเศษให้ชัดเจน
๒. การรับนักเรียนทั่วไป ให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอืน่ เข้าเรียนด้วย แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐
ของแผนการรับนักเรียน
ในการกาหนดแผนการรับนักเรียน โรงเรียนต้องกาหนดแผนการรับนักเรียนให้สามารถรับนักเรียน
ที่มีศักยภาพเหมาะสมจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิมตามเกณฑ์ที่กาหนด คิดเป็นร้อยละ ๘๐
ของแผนการรับนักเรียน และรับนักเรียนทั่วไปอีกไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของแผนการรับนักเรียน ในกรณีที่รับนักเรียน
ตามข้อ ๑) และ ๒) แล้ว ยังรับนักเรียนได้ไม่ครบตามแผนการรับนักเรียน ให้นาสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไป
จนครบจานวนที่ประกาศรับ ทั้งนี้ให้โรงเรียนมีโครงการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่กาหนด
และจัดการแนะแนวการศึกษาต่ออย่างกว้างขวาง โดยที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง
-/ ๓. กรณีรับนักเรียนทั่วไป...

- ๑๐ ๓. กรณีรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอืน่ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ให้กาหนดเกณฑ์
พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET
ร้อยละ ๒๐ โดยคานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐
(๒) คะแนน O-NET ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐
๔ การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้โรงเรียนรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รวมกับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ ๖ (จานวนการรับนักเรียนต่อห้อง)
๕. การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่าโรงเรียนมีความจาเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียน ซึ่งอาจมีได้
หลายกรณี เช่น
๕.๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
๕.๒) นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
๕.๓) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
๕.๔) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์
ดูแลเป็นพิเศษ
๕.๕) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคูส่ หกิจ หรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือ
โรงเรียนเครือข่าย
๕.๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
๕.๗) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณา
และผลหลังการพิจารณาให้สาธารณชนทราบ โดยให้พิจารณารับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษให้ครอบคลุมทั้ง ๗ กรณี
และเมื่อดาเนินการพิจารณากลั่นกรองแล้วให้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ
พร้อมรายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อนาผล
การพิจารณาแจ้งให้คณะกรรมการรับนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ทราบต่อไป
ทั้งนี้การพิจารณาเพิ่มจานวนนักเรียนต่อห้องให้พจิ ารณาตามความจาเป็นตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ ๖ (จานวน
การรับนักเรียนต่อห้อง)
๖. คณะกรรมการรับนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ โดยสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ จัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้เข้าเรียนตามความ
เหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยวางแผนการรับนักเรียนร่วมกันกับโรงเรียนทุกสังกัด
๔. การใช้คะแนน O-NET
๔.๑ นักเรียนต้องนาผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไปยื่นให้โรงเรียนที่มีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
๔.๒ ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษาที่นักเรียนมีอยู่
๔.๓ ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่า คะแนน O-NET
เป็นศูนย์

- ๑๑ ๕. โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป)
ให้รับเด็กพิการเรียนร่วมตามความพร้อมของโรงเรียน หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้ ให้ประสานกับ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยงานที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ หรือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อจัดหาที่เรียนให้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา ให้ถือเป็น
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการ
เรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ
๖. จานวนการรับนักเรียนต่อห้อง
๖.๑ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องละ ๔๐ คน หากมีความ
จาเป็นต้องรับเกิน ให้รับได้ไม่เกินห้องละ ๕๐ คน
๖.๒ ให้โรงเรียนที่จัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ห้องละ ๓๐ คน
และรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ ห้องละ ๓๖ คน หากมีความจาเป็นต้องรับเกิน ให้รับได้ไม่เกินห้องละ ๔๐ คน
๖.๓ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่มีความประสงค์จะรับนักเรียนต่อห้อง
สูงกว่าเกณฑ์ปกติ ให้เสนอแผนการรับนักเรียนไม่เกินห้องละ ๕๐ คน โดยใช้วิธีการสอบคัดเลือก การใช้คะแนน
O-NET การจับฉลาก เพื่อรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป ตามวิธีการที่กาหนดสาหรับแต่ละประเภท
ไม่น้อยกว่าห้องละ ๔๐ คน นอกจากนั้น ให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ หรืออื่น ๆ
โดยให้ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียว และแยกประกาศแต่ละประเภทให้ชัดเจน ทั้งนี้ให้เสนอสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ อนุมัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ จะดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินและติดตามการดาเนินงานการรับนักเรียนตั้งแต่เริ่มดาเนินการจนเสร็จสิ้นการดาเนินงานการรับนักเรียน
ให้โรงเรียนดาเนินการรับนักเรียน ตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้
เป็นธรรม และเสมอภาค ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดม
ทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไขผูกพันกับการรับนักเรียนเข้าเรียน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

