
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา(อนุบาล ๒ )  

และระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักการ 

เพ่ือให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม เสมอภาค 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตาทหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วมสร้างโอกาสที่เป็นธรรม บริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็ดทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบ
สองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษา  ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  คำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่องมาตราป้องกันการ
ทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาและมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๕กฎกระทรวงว่า
ด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงว่า
ด้วยการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับ ข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการ
บริหารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศสำนักคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจาย



อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียน
บ้านโคกกุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ไว้ดังนี้  

๑. การมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณธกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินการรับนักเรียน เพ่ือให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพ่ือให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ ของแต่ละบุคคล 

๓. การปริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็วระสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้เกทุกคนได้รับ
การเข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

๔. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างการรับรู้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
และความเชื่อมั่น สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือลดความขัดแย้ง มีการประยุกต์ใช้ สื่อเทคโนโลยีและ
ระบบเครือข่ายต่างๆ ที่สามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผล 

๒. นโยบาย  

๒.๑ ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค  
๒.๒ สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม 
 ๒.๓ ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ครบทุกคน  
 ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับ การพัฒนา

อย่างเต็มตามศักยภาพ  
๒.๕ ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสมและได้รับการพัฒนา อย่างเต็ม

ตามศักยภาพ  
๒.๖ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๗ ส่งเสริมให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนการดำเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน 

เพ่ือจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบทุกคน ดังนี้ 

๒.๗.๑ สนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรับ
นักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดและสนับสนุนให้ สถานศึกษาเอกชน 



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ในการกำหนด
แผนการรับนักเรียนของรัฐ ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษา ของหน่วยงานอ่ืนด้วย 

๒.๗.๒ ส่งเสริมให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัด ร่วมกันและดูแลการ
รับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กท่ีอยู่ ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 

๒.๗.๓ สนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่นักเรียน
จะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่
นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน 

๒.๗.๔ ส่งเสริมให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาติดตามและดูแลให้จำนวนนักเรียนต่อห้อง มีความ
เหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีประสิทธิภาพในการ บริหาร
จัดการ 

๒.๗.๕ ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย และเชิญชวน เด็ก ผู้ปกครอง 
สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์จุดเด่น ของแต่ละโรงเรียน 

๒.๗.๖ สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไข ผูกพันกับการเข้า
เรียน 

๒.๗.๗ ในกรณีที่มีปัญหาต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การรับนักเรียน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้โรงเรียน โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา แล้วรายงานเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 

๓. วิธีการ  

คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และดำเนินการให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ในแต่ละระดับ ดังนี้  

๓.๑ ชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๒ ) 

๓.๑.๑ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้าเรียน ตามความ
เหมาะสม      



๓.๑.๒ ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ ๔ - ๕ ปี ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน เข้าเรียนโดยไม่มี
การสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่
รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก ในการกำหนดแผนการรับเด็กก่อนประถมศึกษา อายุ ๓ ปี ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อ
สถานศึกษา หรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอ่ืน 

 ๓.๑.๓ สนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กต่าง ๆ รับเด็กอายุไม่ต่ำกว่า ๓ ปี เข้าเรียน  

๓.๒ คุณสมบัติของนักเรียนที่จะสมัคร ระดับช้ันก่อนประถมศึกษา ( ชั้นอนุบาล ๒ ) 
๓.๒.๑  มีอายุย่างเข้าปีที่ ๔-๕ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัด

ความสามารถทางวิชาการ หากมีความจำเป็นและความพร้อม ให้รับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ เข้าเรียนอนุบาล ๑ โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัดและ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามลำดับ   ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  

( อนุบาล ๒ รับเด็กที่ เกิด ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ) 
๓.๒.๒  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ดังนี้ 
        บ้านโคกกุง     หมู่ที่ ๗    ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
        บ้านหัวหนอง   หมู่ที่ ๘   ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
        บ้านโคกพะงาด  หมู่ที่ ๙  ตำบลบ้านคู     อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
        บ้านโสกดินแดง  หมู่ที่ ๘  ตำบลบ้านคู     อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
        บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ ๕  ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
        บ้านหนองโก  หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย ์
        หรือใกล้เคียง 
๓.๓ หลักฐานการสมัคร 
      ๑. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสูติบัตร ของนักเรียน             จำนวน   ๑  ชุด 
      ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา     จำนวน  ๑   ชุด 
      ๓.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง  ๑ ชุด (กรณีไม่ได้อยู่ในความปกครองของบิดามารดา ) 
      ๔. หลักฐานการเปลี่ยนชือ่ – สกุล(กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล )  จำนวน  ๑   ชดุ 
      ๕. รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด ๑.๕ นิ้ว       จำนวน   ๒  แผ่น 
      ๖. หลักฐานการตรวจกรุ๊ปเลือด       จำนวน  ๑   ชุด 

๓.๔. กำหนดวันรับสมัคร ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ( ชั้นอนุบาล ๒ ) 

   รับสมัคร วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ – วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๓.๕ สถานที่และเวลารับสมัคร 

 โรงเรียนบ้านโคกกุง  ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๓.๖. การรายงานตัว 
 ระดับก่อนประถมศึกษา ( ชั้นอนุบาล ๒ ) ผู้ปกครองนำนักเรียน มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนบ้านโคกกุง ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์  
จังหวัดบุรีรัมย์   
๔.ขั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  

๔.๑.๑ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษา ภาคบังคับได้เข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ครบทุกคนตามความเหมาะสม                                                                                     

๔.๑.๒ ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีท่ี  ๗ หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ
ของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถ ทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้
รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีท่ีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการ จับฉลาก และประสานกับโรงเรียน
ใกล้เคียง เพ่ือจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน  

๔.๒   มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ดังนี้ 
         บ้านโคกกุง     หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนกอก   อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
         บ้านหัวหนอง   หมู่ที่ ๘  ตำบลดอนกอก   อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
         บ้านโคกพะงาด  หมู่ที่ ๙  ตำบลบ้านคู   อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
         บ้านโสกดินแดง  หมู่ที่ ๘  ตำบลบ้านคู   อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
         บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
         บ้านหนองโก  หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

                    หรือใกล้เคียง 
๔.๓  หลักฐานการสมัคร 
      ๑. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสูติบัตร ของนักเรียน             จำนวน   ๑  ชุด 
      ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา     จำนวน  ๑  ชุด 
      ๓.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง  ๑ ชุด (กรณีไม่ได้อยู่ในความปกครองของบิดามารดา ) 
      ๔. หลักฐานการเปลี่ยนชือ่ – สกุล(กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล )  จำนวน  ๑  ชุด 
      ๕. รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด ๑.๕ นิ้ว       จำนวน   ๒  แผ่น 
      ๖. หลักฐานการตรวจกรุ๊ปเลือด       จำนวน  ๑   ชุด 



๔.๔ กำหนดวันรับสมัคร 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 รับสมัคร วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔.๕ สถานที่และเวลารับสมัคร 

 โรงเรียนบ้านโคกกุง  ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๔.๖ การรายงานตัว 
         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ผู้ปกครองนำนักเรียน มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนบ้านโคกกุง   ตำบลดอนกอก   อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                  

                                                     (ลงชื่อ) 
                                                            (นางสาวเก็จกาญจน์ จุมพลมา) 
                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 


