
    
                                                                                                           
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกตา 
เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

………………………………………….. 
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  สอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2560 - 2579 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙ เรื่อง  ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐  

อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการ      แบ่งส่วนราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง
ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน     สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
๒๕61 ไว้ดังนี้ 
 

 ๒.  นโยบาย 

        ๒.1 ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียนด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เป็นธรรม  
                             และเสมอภาค 

            2.2 สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม 
             2.3 ประกันโอกาสเด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 
             2.4 ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด  ความสนใจ  และเต็มตามศักยภาพ 
             2.5 ให้คณะกรรมการรับนักเรียน ด าเนินการรับนักเรียนภายในเขตพ้ืนที่บริการทางการศึกษาและ 
                             ดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กท่ีอยู่ 
                             ในเกณฑ ์ การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน   
              2.6ให้แจ้งเด็ก และผู้ปกครองที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษา 
                             ทราบล่วงหน้า 
              2.7 ให้จัดจ านวนนักเรียนต่อห้องให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน 
                             ที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
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                       2.8 ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย  และเชิญชวนเด็ก  ผู้ปกครอง   
                             สื่อมวลชน  และผู้เกี่ยวข้อง  เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน  เพื่อประชาสัมพันธ์จุดเด่น 
                             ของโรงเรียน 
 

3 วิธีการ  
           ก าหนดวิธีการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2561 ในแต่ละระดับ    ดังนี้ 
           3.1 ชั้นก่อนประถมศึกษา   
     3.1.1  รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ  4-5 ปี  ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียน 
                                  โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ  
     3.1.2  ส่งเสริมให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม   
                                  และสติปัญญา  เพ่ือให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง            
                     3.2  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
     3.2.1 รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีท่ี 7  (นับตามปีปฏิทิน เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่  
                                 31 ธันวาคม)  หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนชั้น 
                                 ประถมศึกษาปีที่  1  ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ   
           3.3 ก าหนดเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน เป็น 1 หมู่บ้าน ได้แก่  

         1)   หมู่ที ่1 ต าบลปะลุรู    อ าเภอสุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส 
 
 

4. วันและเวลาการรับนักเรียน 
       4.1  โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนด  ดังนี้ 
  4.1.1 ชั้นก่อนประถมศึกษา ( อนุบาล 2 ) อายุ 4 ปี 
                              คุณสมบัติ เกิดปี พ.ศ.2556 - 16 พฤษภาคม 2557 
       4.1.1.1 ก าหนดการรับสมัคร 
        รับสมัคร              วันที่  28 กุมภาพันธ์  -  4  มีนาคม   2561    
                       เวลา 08.30-16.30น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านโคกตา
        ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่  10  มีนาคม  2561 
                       เวลา 09.00 – 16.30  น.  ณ โรงเรียนบ้านโคกตา 
         มอบตัว              วันที่  17  มีนาคม   2561 
                      เวลา  09.00 – 16.30  น.  ณ โรงเรียนบ้านโคกตา 
 

               4.1.1.2  เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 
   1. สูติบัตรนักเรียน ฉบับจริง  และถ่ายส าเนา จ านวน 1 ชุด  
   2. ทะเบียนบ้าน (ทร.14) ฉบับจริง  ของนักเรียน –พ่อ-แม่ หรือผู้ปกครอง 
                                 และถ่ายส าเนาอย่างละ 1 ชุด  
   3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อสกุล พ่อ-แม่-นักเรียน ให้น าหลักฐาน 
                                 การเปลี่ยนชื่อสกุลฉบับจริง และถ่ายส าเนา  จ านวน 1 ชุด  
   4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 2 รูป 
   5. ใบรับรองการตรวจ กรุ๊ปเลือด  จากโรงพยาบาล หรืออนามัย จ านวน  1  ชุด 
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  4.1.2  ชัน้ประถมศึกษาปีที่  1   
        4.1.2.1 ก าหนดการรับสมัคร 
                                     คุณสมบัติ เกิดปี พ.ศ.2554  
                                       เด็กท่ีจบชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสังกัดของรัฐและชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสังกัดของเอกชน 
                   รับสมัคร     วนัที่  7-11  มีนาคม  2561   
                         เวลา 08.30 – 16.30  น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  โรงเรียนบ้านโคกตา
          ประกาศผลและรายงานตัว    วันที่  18  มีนาคม  2561 
                         เวลา 09.00-16.30 น.   ณ  โรงเรียนบ้านโคกตา 
          มอบตัว      วันที่  24  มีนาคม   2561 
               เวลา  09.00 – 16.30  น.  ณ  โรงเรียนบ้านโคกตา 
 

        4.1.2.2 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 
   1. ใบรับรองการผ่านการเตรียมความพร้อมระดับอนุบาล  ของนักเรียน   ฉบับจริง และ 
                                    ถ่ายส าเนา จ านวน 1 ชุด  (ถ้ามี) 
   2. สูติบัตรนักเรียน ฉบับจริง  และถ่ายส าเนา จ านวน 1 ชุด  
   3. ทะเบียนบ้าน (ทร.14) ฉบับจริง  ของนักเรียน –พ่อ-แม่ หรือผู้ปกครอง 
                                    และถ่ายส าเนา  จ านวน 1 ชุด   
   4. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อสกุล พ่อ-แม่-นักเรียน ให้น าหลักฐานการ 
                                    เปลี่ยนชื่อสกุลฉบับจริง และถ่ายส าเนา  จ านวน 1 ชุด  
   5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 2 รูป 
   6. ใบรับรองการตรวจ กรุ๊ปเลือด  จากโรงพยาบาล หรืออนามัยจ านวน  1  ชุด  
                                    (นักเรียนที่เคยเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านโคกตาในระดับ อนุบาลไม่ต้องใช้) 
 

5.  บทบาทของโรงเรียน 
    5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน   
               5.2 ประกาศการรับสมัครนักเรียนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช   
                     2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2560 - 2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
                   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบ 
                    บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
                       ความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙ เรื่อง  ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค าสั่งหัวหน้า  
                     คณะรักษา ความสงบแห่งชาติ    ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร  
                     ทางการศึกษา ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
                     ของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดั 
                      การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอ านาจการ 
                     บริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ                                             
                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                     พ.ศ. ๒๕๕๐  และความต้องการของ ประชาชน 
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      5.3 ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือด าเนินการรับเด็กเข้าเรียน 
                      อย่างเหมาะสม  
      5.4 สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
      5.5 ให้โรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  ทั้งเด็กปกติ  
                      เด็กพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ  รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้ 
                      เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
 

 ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 25๖๑ ให้เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา
และมีอ านาจในการตัดสินปัญหาดังกล่าว  ยกเว้นกรณีที่ก าหนดให้เป็นอ านาจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  25๖๑ 
 
 
 
                                                                       ลงชื่อ 
           (นายบุญชู  ราชสวุรรณ) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกตา 
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ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนบ้านโคกตา  ต าบลปะลุรู   อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ชั้น รับสมัคร จับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 

อนุบาล 2 28 ก.พ.-4 มี.ค.2561 
08.30-16.30  

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 อาคารเฟ่ืองฟ้า  ชั้นล่าง 

10 มี.ค.25๖๑ 
09.00 - 16.30 น. 

อาคารเฟ่ืองฟ้า ชั้นล่าง 
 

17 มี.ค.25๖๑ 
09.00-16.30 

อาคารเฟ่ืองฟ้า  ชั้นล่าง  
 

ป.1 7-11 มี.ค.25๖๑ 
08.30-16.30  

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
หอประชุม ชั้นล่าง  

18 มี.ค.25๖๑ 
09.00 - 16.30 น. 
หอประชุม ชั้นล่าง  

 

24 มี.ค. 25๖๑ 
09.00 - 16.30 น. 
หอประชุม ชั้นล่าง  

 


