
 

 ประกาศโรงเรียนโคกกุง 
  เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษา  ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  คำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 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 และท่ีแก้ไข
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 และคณธกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดำเนินการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม 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 สื่อเทคโนโลยีและระบ
เครือข่ายต่างๆ ที่สามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผล 

๒.  นโยบาย 

 ๒.๑ ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม  
และเสมอภาค 

 ๒.๒ สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม 

 ๒.๓ ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
ครบทุกคน 

 ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

 ๒.๕ ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มตามศักยภาพ 

 ๒.๖ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ 

 ๒.๗ ส่งเสริมให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สนับสนุนการดำเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบทุกคน ดังนี้  

  ๒.๗.๑ สนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรับนักเรียนระหว่างหนว่ยงานที่มีบทบาทในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัดและสนับสนุนใหส้ถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืน  มี



ส่วนรว่มในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง  ทั้งนี้ ในการกำหนดแผนการรับนักเรียนของรัฐให้คำนึงถึงผลกระทบ
ต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย 

  ๒.๗.๒ ส่งเสริมให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาดำเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดร่วมกันและดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 

  ๒.๗.๓ สนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชน  และผูป้กครองที่
นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครองที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน 

  ๒.๗.๔ ส่งเสริมให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาติดตามและดูแลให้จำนวนนักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรค 
ต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

  ๒.๗.๕ ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย และเชิญชวนเด็ก 
ผู้ปกครอง สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
จุดเด่นของแต่ละโรงเรียน 

 ๒.๗.๖ สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไขผูกพันกับการ
เข้าเรียน 
 ๒.๗.๗ ในกรณีที่มีปัญหาต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ให้โรงเรียนโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา 

๓.  วิธีการ 

 คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการ 
รับนักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และดำเนินการให้โรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ในแต่ละระดับ ดังนี้ 

         
๓.๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 ๓.๑.๑ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสำรวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และจำนวนนักเรียน



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่การศึกษาจะประกาศรับในปีการศึกษา ๒๕๖๕  เพ่ือนำเสนอต่อ
คณ ะกรรมการรั บ นั ก เรี ยน ของสำนั กงาน เขต พ้ื น ที่ ก ารศึ กษ าป ระถมศึ กษ าและคณ ะกรรมการ 
รับนักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจารณาจัดหาที่ เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียน  
ทุกคนในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยคำนึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน 
 ๓.๑.๒  ให้โรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนเปิด
โอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพ่ือประกอบการตัดสินใจและรับนักเรียน ทุกคนที่ได้รับการ
จัดสรรโอกาส   
                        ๓.๑.๓ ให้โรงเรียนกำหนดเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน สัดส่วนจำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการที่จะเปิดโอกาสให้มีการจับฉลาก และสัดส่วนจำนวนนักเรียนที่จะรับจากการคัดเลือก ทั้งนี้จะต้องเสนอสัดส่วน
และวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

                    ๓.๑.๔ โรงเรยีนทั่วไปให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคนถ้ายังไม่เต็มให้
รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ให้ใช้วิธีการจับฉลาก 

   

  ๓.๒  คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
๓.๒.๑ คุณสมบัต ิ
 ๑. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลัง
เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  หรือเทียบเท่า 

๒.ไม่จำกัดอายุ   
 ๓. เป็นโสด 

๓.๒.๒  หลักฐานการสมัคร 
 ๑. สำเนาหลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลัง
เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  หรือเทียบเท่า ( นักเรียนที่ใช้ใบรับรองผลการเรียน
มาสมัครให้นำหลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ( ปพ.๑ ) ฉบับถ่ายเอกสารมามอบให้กับทาง
โรงเรียนในวันเปิดเรียน )  
 ๒. รูปถ่ายหน้าตรง   จำนวน  ๒  แผ่น 
 ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน ๑  ฉบับ ( ถ่ายเอกสารหน้าที่มีชื่อ บิดา มารดาและชื่อตัวเอง
และหน้าที่มีเลขรหัสบ้าน ) 

๓.๓.๓  กำหนดวันรับสมัครเข้าเรียน 

 วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕   - วนัที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕     เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖๓๐ น. 



  สถานที่ โรงเรียนบ้านโคกกุง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ 
  ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ  

๓.๓.๔   วันปฐมนิเทศ  

วันที่  ๑๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ 

    

   ประกาศ  ณ วันที่ ๑๗  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
          
      

      (ลงชื่อ)   
                 (นางสาวเก็จกาญจน์ จุมพลมา ) 

                                                   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 
 
 
 
 

 
                ใบสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ประจำปีการศึกษา 2565      รูปถ่าย 
                            โรงเรียนบ้านโคกกุง  อำเภอ นาโพธิ์  จังหวัด บุรีรัมย์              ขนาด 1.5 นิ้ว         
                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4               
ข้อมูลนักเรียน 

1. ชื่อ(เด็กชาย/เด็กหญิง).................................................................นามสกุล............................................. 
เลขบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน .......................................................................... .......................... 

2. เกิดวันที่..................เดือน.......................................พ.ศ. .........................อายุ.......................................ป ี
เชื้อชาติ.............................................สัญชาติ............................................ศาสนา.................................. 

3. ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่.............หมูบ่้าน............................ตำบล...................... 
อำเภอ.........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์................................. 

ข้อมูลบิดา / มารดา 
4. บิดาชื่อ.................................................นามสกุล......................................เชื้อชาติ.................................. 



สัญชาติ..........................................ศาสนา............................................(     )  มีชีวิต   (     )  เสียชีวิต 
สถานที่ทำงาน......................................................ตำบล.......................อำเภอ........................................  
จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์................รายได้/เดือน....................บาท โทรศัพท์......................... 

5. มารดาชื่อ..................................................นามสกุล......................................เชื้อชาติ............................ 
สัญชาติ..........................................ศาสนา............................................(     )  มีชีวิต   (     )  เสียชีวิต 
สถานที่ทำงาน.......................................................ตำบล............................อำเภอ............................... ... 
จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์...................รายได้/เดือน......................บาทโทรศัพท์..................... 

ข้อมูลผู้ปกครองนักเรียน 
6. ชื่อ(นาย/นาง )...........................................................นามสกุล...................................................... ......... 

เกี่ยวขอ้งกับนักเรียนเป็น...........................................เชื้อชาติ....................... ....สัญชาติ................................
ศาสนา......................................(     )  มีชีวิต   (     )  เสียชวีิต  อาชีพ................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที.่.......................หมู่บ้าน................. ...............ตำบล.................................. 
อำเภอ.........................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์.................. ........... 
สถานที่ทำงาน...................................................... .ตำบล............................อำเภอ............................... ... 
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์...................รายได้/เดือน.........................บาท 

(ลงชื่อ)................................................................ผู้สมัครเรียน 
(.................................................................) 

วันที่..........เดือน........................พ.ศ. ............... 
 

(ลงชื่อ)................................................................ผู้ตรวจเอกสาร 
                               (...............................................................) 

 


