
 

  

ประกาศโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 

เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๖  

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 

………………………………………… 

๑. หลักการ                       

 เพ่ือให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่มีความบริสุทธิ์ 

ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยยึดหลักด าเนินการรับ

นักเรียนอย่างปลอดภัย การมีส่วนร่วม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

และการสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ที่รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่

ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๒๘/๒๕๕๙  เรื่อง  ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ ที่  ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิ การ  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการ

ป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา 

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O – NET) ประกาศ ณ วันที่ 

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  และมติ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงว่าด้วย   

การแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง 

ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย

อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจึงก าหนดนโยบายและ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปีการศึกษา 

๒๕๖๖  

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และมติคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครราชสีมา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา                   

จึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ดังนี้ 

๒. นโยบาย   

  ๒.๑ เป้าหมาย                                                                                                  

        เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคล้อง

กับศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ เพื่อลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการ

รับนักเรียนที่มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล 

  ๒.๒ กลยุทธ์  

   ๒.๒.๑ มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่น                   

ลดความขัดแย้ง และเชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน โดยประยุกต์ใช้  

สื่อเทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย  
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๒ .๒.๒ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้รับโอกาสในการเข้าเรียน สอดคล้องกับศักยภาพ                

ความถนัด ความสนใจ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการรับนักเรียนมี 

ความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล 

   ๒.๒.๓ การเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้ามามี 

ส่วนร่วมในการรับนักเรียน เพ่ือให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้    

และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล 

๓. แนวปฏิบัติ  

 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาก าหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖  ในแต่ละระดับ ดังนี้  

  ๓.๑ ระดับชั้นที่รับสมัคร  

                    ๓.๑.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๑   
                    ๓.๑.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๔    

  ๓.๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
                    ๓.๒.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
                             ๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรของ 

กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕        
หรือเทียบเท่า  

                              ๒)  มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน  
           ๓)  มีความขยัน หมั่นเพียร มีความประพฤติดี  

 ๓.๒.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
                             ๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของ 

กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕      
หรือเทียบเท่า 

                             ๒)  มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
          ๓)  มีความขยัน หมั่นเพียร มีความประพฤติดี 
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๔. หลักฐานในการรับสมัคร  
๔.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

๑)  ใบสมัครของโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 
           ๒)  ใบรับรองผลการศึกษา (ใช้ในวันรับสมัคร) / ส าเนา ปพ.๑ (ใช้ในวันรับมอบตัว) 
           ๓)  ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จ านวน ๑ ชุด 
           ๔)  ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา 
                จ านวน ๑ ชุด  (หากไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา  ให้ใช้เอกสารของ 
                ผู้ปกครอง) 

๕)  ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน  จ านวน ๑ ชุด 
       ๖)  รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๒ รูป   
 ๔.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

๑)  ใบสมัครของโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 
           ๒)  ใบรับรองผลการศึกษา (ใช้ในวันรับสมัคร) / ส าเนา ปพ.๑ (ใช้ในวันรับมอบตัว) 
           ๓)  ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จ านวน ๑ ชุด 
           ๔)  ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา 
                จ านวน ๑ ชุด  (หากไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา  ให้ใช้เอกสารของ 
                ผู้ปกครอง)  

๕)  ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน  จ านวน ๑ ชุด  
         ๖)  รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๒ รูป   
 
๕. วันและเวลาการรับนักเรียน 

  โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาด าเนินการรับสมัครนักเรียนตามวันและเวลา ดังนี้  

  ๕.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
   ๑) รับสมัคร  วันที่ ๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖    
     เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
   ๒) สอบคัดเลือก  วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖  
     เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.   

๓) ประกาศผลและรับมอบตัว  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖  
     เวลา ๐๘.๓๐.-๑๒.๐๐ น.   
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๕.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
๑) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  

    ๑.๑) รับสมัคร  วันที่ ๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖    
            เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
    ๑.๒) สอบคัดเลือก  วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖   
                 เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.    

๑.๓) ประกาศผลและรับมอบตัว  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖  
                 เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.           
   ๒) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากสถานศึกษาอ่ืน                                
    ๑.๑) รับสมัคร  วันที่ ๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖     
            เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ    
    ๑.๒) สอบคัดเลือก  วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖    
                 เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.     

๑.๓) ประกาศผลและรับมอบตัว  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖   
                 เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.        
       

 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

  
  
  

(นายภราดร  พวงประโคน) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  

 
 
 
 
 
 
 

 


