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แบบกรอกข้อมูลใช้ในการดำเนินการ

แบบรับนักเรียน ๑ การวางแผนเตรียมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

แบบรับนักเรียน ๒ การวางแผนเตรียมการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  

ระดับประถมศึกษา 

แบบรับนักเรียน ๓ การวางแผนเตรียมการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  

ระดับมัธยมศึกษา 

แบบรับนักเรียน ๔ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวนที่รับไว้ 

แบบรับนักเรียน ๕ ประชากร แผน ผล การรับนักเรียน 

แบบ พฐ.๐๑ บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา 

แบบ พฐ.๐๒ แบบสำรวจข้อมูลประชากรวัยก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 

แบบ พฐ.๐๓ บัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน ตาม พ.ร.บ.การศึกษา  
ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

แบบ พฐ.๐๔ แบบสำรวจข้อมูลเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ ๗-๑๖ ปี)   
ที่ยังไม่ได้เข้าเรียนหรือเข้าเรียนแล้วแต่ออกกลางคัน หรือมีแนวโน้มว่าจะ  
ออกกลางคัน 

แบบ พฐ.๐๕ รายงานผลการสำรวจข้อมูลเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่   
๗-๑๖ ปี) ในเขตพื้นที่บริการ 

แบบ พฐ.๐๖ รายงานผลการสำรวจข้อมูลเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่   
๗-๑๖ ปี) ในเขตพื้นที่บริการ 

แบบ พฐ.๐๗ ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ  
หน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์  
การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 

แบบ พฐ.๐๘ ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ  
หน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
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แบบ พฐ.๐๘/๑ รายชื่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

แบบ พฐ.๐๙ หนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน  
ในสถานศึกษา 

แบบ พฐ.๑๐ หนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาเข้าเรียน  
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

แบบ พฐ.๑๑ แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน แนบท้ายแบบ พฐ.๑๑ ใบรับแจ้งการส่งเด็ก  
เข้าเรียน 

แบบ พฐ.๑๒ แบบหนังสือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา 

แบบ พฐ.๑๒/๑ บัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
ตอนต้น 

แบบ พฐ.๑๒/๒ บัญชีรายชื่อเด็กในเขตบริการที่ผู้ปกครองไม่ส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษา   
และมัธยมศึกษาตอนต้น 

แบบ พฐ.๑๒/๓ แบบรายงานการรับเด็กนอกเขตบริการของโรงเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาตอนต้น 

แบบ พฐ.๑๒/๔ แบบสรุปผลการรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

แบบ พฐ.๑๒/๕ แบบสรุปผลการรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑  
สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

แบบ พฐ.๑๓ แบบหนังสือส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้สถานศึกษา  
ที่รับผิดชอบเขตบริการการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

แบบ พฐ.๑๓/๑ บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

แบบ พฐ.๑๔ แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน 

แบบ พฐ.๑๕ แบบหนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน 

แบบ พฐ.๑๖ แบบหนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษา  
ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

แบบ พฐ.๑๗ แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน 

แบบ พฐ.๑๗/๑ แบบรายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน 
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แบบ พฐ.๑๘ แบบคำร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน 

แบบ พฐ.๑๘/๑ แบบหนังสือแจ้งการผ่อนผันเข้าเรียน 

แบบ พฐ.๑๘/๒ แบบรายงานการผ่อนผันให้นักเรียนเข้าเรียน 

แบบ พฐ.๑๙ แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน 

แบบ พฐ.๑๙/๑ หนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า 

แบบ พฐ.๑๙/๒ แบบรายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน 

แบบ พฐ.๑๙/๓ แบบแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน 

แบบ พฐ.๑๙/๔ หนังสือรายงานการรับนักเรียน (สพท.) 

แบบ พฐ.๒๐ ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน 

แบบ พฐ.๒๐/๑ บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน 

แบบ พฐ.๒๐/๒ หนังสือการจำหน่ายนักเรียน (สพท.) 

แบบ พฐ.๒๐/๓ หนังสือรายงานการจำหน่ายนักเรียน (สถานศึกษา) 

แบบ พฐ.๒๐/๔ บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน 

แบบ พฐ.๒๑ แบบหนังสือสอบถามการรับนักเรียนระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ   
(แล้วแต่กรณี) 

แบบ พฐ.๒๒ แบบหนังสือสอบถามการรับนักเรียนของสถานศึกษา 

แบบ พฐ.๒๓ แบบรับรองการไม่มีตัวตน 

แบบ พฐ.๒๔ แบบขอเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กของพนักงาน  
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

แบบ พฐ.๒๕ แบบบันทึกการเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็ก 
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การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน

 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................  



 การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา............... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้จัดทำข้อมูลเพื่อวางแผนเตรียมการ

ให้การดำเนินงานรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อให้เด็กทุกคน  

ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับนโยบาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพผู้เรียน และยกระดับคุณภาพ

โรงเรียนให้ใกล้เคียงกัน ดังนี้ 

 ข้อมูลภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ๑. แผนการรับนักเรียน 

 ๒. ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน 

 ข้อมูลภาพรวมของโรงเรียน 

 ๑. แผนการรับนักเรียนของโรงเรียน 

 ๒. โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

 ๓. สัดส่วนและวิธีการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

 ๔. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 

 ๕. การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

 ๖. โรงเรียนเครือข่าย 

 ๗. ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียน 

 

แบบรับนักเรียน๑



ข้อมูลภาพรวม

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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แผนการรับนักเรียน

 

 แผนการรับนักเรียน หมายถึง แผนที่กำหนดว่าโรงเรียนใดจะเปิดรับนักเรียน ชั้นใด  

กี่ห้องเรียนในแต่ละปี โดยที่โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาควรกำหนดแผนการรับนักเรียน ชั้นอนุบาล ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษา  

ปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียน ให้รอบคอบ โดยต้องสามารถจัดบริการการศึกษา  

ให้กับนักเรียนได้ครบทุกคน 
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ตารางแสดงแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา................  
ภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................  

 รายการ ห้อง/นักเรียน ชั้น อ.๑ (คน) ชั้น ป.๑ (คน) ชั้น ม.๑ (คน) ชั้น ม.๔ (คน) 

 ประชากร - ๑,๐๐๐	 ๑,๒๐๐	 ๒,๕๐๐	 ๒,๐๐๐	

 แผนการ จำนวน ๕๐	ห้อง	 ๕๐	ห้อง	 ๕๐	ห้อง	 ๕๐	ห้อง		

 รับนักเรียน ห้องเรียน  

 ของโรงเรียน   

 ใน สังกัด  จำนวน ๑,๕๐๐	คน	 ๒,๐๐๐	คน	 ๒,๐๐๐	คน	 ๒,๐๐๐	คน		

 สพป./สพม. นักเรียน 

 

 

 

 

 ลงชื่อ.....................................................................  

    (...................................................................)  

  ผอ.สพป./สพม. .................................................... 

 โทรศัพท์มือถือ....................................................... 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   ๑. ไม่รวมโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสังกัดอื่น 

 ๒. ข้อมูลที่กรอกเป็นการสมมติขึ้น 
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ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน

 

 

 ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบหรือเป็นเจ้าของเรื่องในการดำเนินงาน

รับนักเรียน  

 ดังนั้น จึงขอให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เป็นจริง สามารถติดต่อได้จริงในช่วงเวลาการรับ

นักเรียน  
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    หมายเลข 
 ที่ สพป./สพม. ผู้รับผิดชอบ  
    โทรศัพท์มือถือ 

 ๑. ..................................................................... 
  ผอ.สพป./สพม.  

 ๒. ..................................................................... 
  รอง ผอ.สพป./สพม.  

 ๓. ..................................................................... 
  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  

 โทรศัพท์ สพป./สพม. ที่ติดต่อ   
 เรื่องการรับนักเรียน  

 โทรสารของ สพป./สพม. ที่ส่งข้อมูล   
 เรื่องการรับนักเรียน  

 

 ลงชื่อ.....................................................................  

    (...................................................................)  

  ผอ.สพป./สพม. .................................................... 

 โทรศัพท์มือถือ....................................................... 
 

 หมายเหตุ  หากมีการโยกย้าย ผอ.สพป./ผอ.สพม./รอง ผอ.สพป./รอง ผอ.สพม. กรุณาแจ้ง 

  ข้อมูลกลับมาใหม่อีกครั้ง 

ตารางแสดงข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนของ สพป./สพม.   
ปีการศึกษา............... 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................  





ข้อมูลภาพรวม

ของโรงเรียน
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แผนการรับนักเรียน

 

 

 แผนการรับนักเรียน หมายถึง แผนที่กำหนดว่าโรงเรียนใดจะเปิดรับนักเรียน ชั้นใด  

กี่ห้องเรียนในแต่ละปี โดยที่โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในกรณีโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถรับนักเรียน   

ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้ห้องละ ๔๐ คน 

อย่างแน่นอน ก็ให้กำหนดแผนการรับนักเรียนว่าจะรับกี่คนต่อห้อง แต่ต้องไม่เกินห้องละ ๕๐ คน 

ซึ่งจำนวนนักเรียนที่รับเพิ่มได้อีกห้องละ ๑๐ คน สามารถรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษได้เหมือนเดิม 

เช่น แผนการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๐ ห้อง นักเรียน ๕๐๐ คน สำหรับ  

โรงเรียนทั่วไปให้กำหนดแผนการรับนักเรียน ต่อห้องเหมือนเดิม 
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ตารางแสดงแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา............... 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................  

 

โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

    ประเภทห้องเรียน 
      รวมรับนักเรียน 
 ชื่อโรงเรียน ชั้น ห้องเรียนปกติ  ห้องเรียนพิเศษ 
      (ห้อง : นักเรียน) 
   (ห้อง : นักเรียน)  (ห้อง : นักเรียน)  

	 โปร่งใสวิทยา อ.๑ ๑๐ ห้อง ๔๐๐ คน  ๐ ๑๐ ห้อง ๔๐๐ คน 

  ป.๑ ๑๐ ห้อง ๕๐๐ คน  ๐ ๑๐ ห้อง ๕๐๐ คน 

  ม.๑ ๐ ๐ ๐ 

  ม.๔ ๐ ๐ ๐ 

  (ม.๓ เดิม) ๐ ๐ ๐ 

  (รับเพิ่ม) ๐ ๐ ๐ 

	 เป็นธรรมวิทยา อ.๑ ๐ ๐ ๐ 

  ป.๑ ๐ ๐ ๐ 

  ม.๑ ๑๐ ห้อง ๕๐๐ คน  ๐ ๑๐ ห้อง ๕๐๐ คน 

  ม.๔ ๑๐ ห้อง ๔๘๐ คน ๐ ๑๐ ห้อง ๔๘๐ คน 

  (ม.๓ เดิม) (๔๔๐)  (๔๔๐) 

  (รับเพิ่ม) (๔๐)  (๔๐) 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลที่กรอกเป็นการสมมติขึ้น 
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    ประเภทห้องเรียน 
      รวมรับนักเรียน 
 ชื่อโรงเรียน ชั้น ห้องเรียนปกติ  ห้องเรียนพิเศษ 
      (ห้อง : นักเรียน) 
   (ห้อง : นักเรียน)  (ห้อง : นักเรียน)  

 ตรวจสอบได้ อ.๑ ๒ ห้อง ๖๐ คน  ๐ ๒ ห้อง ๖๐ คน 

	 วิทยา ป.๑ ๒ ห้อง ๘๐ คน  ๐ ๒ ห้อง ๘๐ คน 

  ม.๑ ๐ ๐ ๐ 

  ม.๔ ๐ ๐ ๐ 

	 ดีวิทยา อ.๑ ๐ ๐ ๐ 

  ป.๑ ๐	 ๐	 ๐	

  ม.๑ ๒ ห้อง ๘๐ คน  ๐ ๒ ห้อง ๘๐ คน 

  ม.๔ ๒ ห้อง ๘๐ คน ๐ ๒ ห้อง ๘๐ คน 

  (ม.๓ เดิม) (๗๐)  (๗๐) 

  (รับเพิ่ม) (๑๐)  (๑๐) 

โรงเรียนทั่วไป 

 ลงชื่อ.....................................................................  

    (...................................................................)  

  ผอ.สพป./สพม. .................................................... 

 โทรศัพท์มือถือ....................................................... 
 

หมายเหตุ  ข้อมูลที่กรอกเป็นการสมมติขึ้น 
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โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง

 

 

 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขั้นสูง หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนเป็น

จำนวนมากเกินกว่าจำนวนนักเรียนที่จะรับไว้ในรอบแรก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ

ให้เป็นโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง  

 การพิจารณาว่าเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง อาจพิจารณาจาก 

 ๑. เป็นโรงเรียนที่ได้รับความนิยมจากผู้ปกครองเป็นระยะเวลายาวนาน 

 ๒. เป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพและได้มาตรฐาน 

 ๓. มีความจำเป็นที่จะต้องมีการสอบคัดเลือก (ระดับมัธยมศึกษา) 

 ๔. มีอัตราการแข่งขันสูง ซึ่งจะมีผู้สมัครและผู้เข้าสอบจำนวนมากเกินกว่าแผนการรับ

นักเรียน เช่น มีอัตราการแข่งขันมากกว่า ๑ ต่อ ๒ 

 ๕. เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงแท้ไม่ใช่เทียม 
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ตารางแสดงรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา............... 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................  

 

ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา 

 ชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง อำเภอ จังหวัด 
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ระดับมัธยมศึกษา 

   

 

 

   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 ลงชื่อ.....................................................................  

    (...................................................................)  

  ผอ.สพป./สพม. .................................................... 

 โทรศัพท์มือถือ....................................................... 

 

 

หมายเหตุ  กรอกข้อมูลเฉพาะเขตที่มีโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงเท่านั้น 

 ชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง อำเภอ จังหวัด 
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สัดส่วนและวิธีการรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑



 สัดส่วนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หมายถึง ร้อยละของการรับนักเรียน  

ในเขตพื้นที่บริการต่อการรับนักเรียนทั่วไป  

  ๑. โรงเรียนทั่วไปให้รับนักเรียนทุกคนที่มาสมัครเข้าเรียน กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวน   

ให้ใช้วิธีการจับฉลาก  

 ๒. โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้รับนักเรียน ดังนี้ 

  ๒.๑)  ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  

  ๒.๒)  ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ ๕๐  
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ตารางแสดงสัดส่วนและวิธีการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑   
ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา................ 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................  

     

 ลงชื่อ.....................................................................  

    (...................................................................)  

  ผอ.สพป./สพม. .................................................... 

 โทรศัพท์มือถือ....................................................... 
 

หมายเหตุ  ๑. กรอกข้อมูลเฉพาะเขตที่มีโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงเท่านั้น 

  ๒. ข้อมูลที่กรอกเป็นการสมมติขึ้น 

   ร้อยละของการรับ ร้อยละของ 

   นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ การสอบ รวมร้อยละ โทรศัพท์/ 
 ที่ ชื่อโรงเรียนที่มี   หรือวิธีการ ของการสอบ โทรสาร 
  อัตราการแข่งขันสูง   สอบและ อื่น ๆ ของ และวิธีการ โรงเรียน 
   จับฉลาก วิธีการอื่น ๆ นักเรียน อื่น ๆ 

     ทั่วไป 

   
 ๑ โปร่งใสวิทยา ๑๐ ๔๐ ๕๐ ๙๐ 
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เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน


 

 เขตพื้นที่บริการ หมายถึง อาณาบริเวณที่นักเรียนสามารถเดินทางไปเข้าเรียน ในโรงเรียน

ได้สะดวก เหมาะสม เป็นธรรม ร้อยละของการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการต่อการรับนักเรียนทั่วไป  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   

โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา กำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนให้เหมาะสม หากต้องการเปลี่ยนแปลง

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนให้แจ้งสาธารณชนทราบล่วงหน้า ๑ ปี 
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ที่ ชื่อโรงเรียน

 เขตพื้นที่บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 

   (ระบุอย่างละเอียด) โรงเรียน  

 
ที่ ชื่อโรงเรียน

 เขตพื้นที่บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 

   (ระบุอย่างละเอียด) โรงเรียน  

โรงเรียนทั่วไป 

     

 ลงชื่อ.....................................................................  

    (...................................................................)  

  ผอ.สพป./สพม. .................................................... 

 โทรศัพท์มือถือ....................................................... 
 

หมายเหตุ  กรอกข้อมูลทุกโรงเรียน 

ตารางแสดงเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน     
ปีการศึกษา................ 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................  

 

โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
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การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ


 

 ห้องเรียนพิเศษ หมายถึง ห้องเรียนที่โรงเรียนมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

ศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ โดยแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ คือ 

 ๑. ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ หมายถึง ห้องเรียนที่โรงเรียนมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอน   

ที่ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ โดยจัดกิจกรรม  

การเรียนการสอนเพิ่มเติมเฉพาะด้านที่มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมเข้มข้นและลึกกว่าวิชาพื้นฐาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของหน่วยการเรียนแต่ละช่วงชั้น โดยได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการ

จากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

 ๒. ห้องเรียนพิเศษ EP หมายถึง ห้องเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการจากเลขาธิการ  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนเปิดดำเนินการ  

 ๓. ห้องเรียนพิเศษ MEP หมายถึง ห้องเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร  

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการจากเลขาธิการ  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนเปิดดำเนินการ  
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ตารางแสดงการเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา................. 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................  

     ห้องเรียนพิเศษ 

 ที่ ชื่อโรงเรียน ชั้น ชื่อห้องเรียน  รวมรับนักเรียน 

    พิเศษ/โปรแกรม  (ห้อง : นักเรียน) 

 ๑ โปร่งใสวิทยา อ.๑ EP	 ๑	ห้อง	๒๕	คน	

   ป.๑ EP	 ๑	ห้อง	๓๐	คน	

   ม.๑ EP	 ๑	ห้อง	๓๐	คน	

   ม.๔ EP	 ๑	ห้อง	๓๐	คน	

     

 ลงชื่อ.....................................................................  

    (...................................................................)  

  ผอ.สพป./สพม. .................................................... 

 โทรศัพท์มือถือ....................................................... 

 
หมายเหตุ  ข้อมูลที่กรอกเป็นการสมมติขึ้น 
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โรงเรียนเครือข่าย


 

 โรงเรียนเครือข่าย หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หรือสังกัดอื่น ๆ ที่รองรับนักเรียนที่พลาดโอกาสในการเข้าเรียนจากโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

โดยโรงเรียนเหล่านี้ยินดีที่จะร่วมมือกันเป็นเครือข่ายกับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ในการรองรับ

การรับนักเรียนร่วมกัน 
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ตารางแสดงรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย ปีการศึกษา................ 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................  

 ที่ ชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง เครือข่ายกับ ชื่อโรงเรียน 

   ๑  

 
   ๒  
 
   ๓  
 
   ๔  
 
 

 ลงชื่อ.....................................................................  

    (...................................................................)  

  ผอ.สพป./สพม. .................................................... 

 โทรศัพท์มือถือ....................................................... 
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ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน


 

 ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบหรือเป็นเจ้าของเรื่องในการดำเนินงาน

รับนักเรียน  

 ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เป็นจริง สามารถติดต่อได้จริงในช่วงเวลา

การรับนักเรียน  
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    หมายเลข 
 ที่ สพป./สพม. ผู้รับผิดชอบ  
    โทรศัพท์มือถือ 

 ๑. ..................................................................... 
  ผอ.โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  

 ๒. ..................................................................... 
  รอง ผอ.โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

 ๓. ..................................................................... 
  ครูที่รับผิดชอบ  

 โทรศัพท์ โรงเรียนที่ติดต่อ   
 เรื่องการรับนักเรียน  

 โทรสารของโรงเรียนที่ส่งข้อมูล   
 เรื่องการรับนักเรียน  

 
 

หมายเหตุ  หากมีการโยกย้าย ผอ.โรงเรียน/รอง ผอ.โรงเรียน กรุณาแจ้งข้อมูลกลับมาใหม่ด้วย 

ตารางแสดงข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง   
ปีการศึกษา................ 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................ 
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ตารางแสดงข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียนทั่วไป 

ปีการศึกษา................ 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................  

    หมายเลข 
 ที่ สพป./สพม. ผู้รับผิดชอบ  
    โทรศัพท์มือถือ 

 ๑. ..................................................................... 
  ผอ.โรงเรียนทั่วไป  

 ๒. ..................................................................... 
  รอง ผอ.โรงเรียนทั่วไป 

 ๓. ..................................................................... 
  ครูที่รับผิดชอบ  

 โทรศัพท์ โรงเรียนที่ติดต่อ   
 เรื่องการรับนักเรียน  

 โทรสารของโรงเรียนที่ส่งข้อมูล   
 เรื่องการรับนักเรียน  

 
 

หมายเหตุ  หากมีการโยกย้าย ผอ.โรงเรียน/รอง ผอ.โรงเรียน กรุณาแจ้งข้อมูลกลับมาใหม่ด้วย 
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ตารางแสดงข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 

ปีการศึกษา.................. 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................  

    หมายเลข 
 ที่ สพป./สพม. ผู้รับผิดชอบ  
    โทรศัพท์มือถือ 

 ๑. ..................................................................... 
  ผอ.โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  

 ๒. ..................................................................... 
  รอง ผอ.โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 

 ๓. ..................................................................... 
  ครูที่รับผิดชอบ  

 โทรศัพท์ โรงเรียนที่ติดต่อ   
 เรื่องการรับนักเรียน  

 โทรสารของโรงเรียนที่ส่งข้อมูล   
 เรื่องการรับนักเรียน  

 
 

 

 

     ลงชื่อ............................................................... 

      (.............................................................) 

     ผอ.สพป./สพม. .............................................. 

     โทรศัพท์มือถือ................................................ 

 

 

 

หมายเหตุ  หากมีการโยกย้าย ผอ.โรงเรียน/รอง ผอ.โรงเรียน กรุณาแจ้งข้อมูลกลับมาใหม่ด้วย 
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ตารางแสดงข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา................. 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................  

    หมายเลข 
 ที่ สพป./สพม. ผู้รับผิดชอบ  
    โทรศัพท์มือถือ 

 ๑. ..................................................................... 
  ผอ.โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  

 ๒. ..................................................................... 
  รอง ผอ.โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 

 ๓. ..................................................................... 
  ครูที่รับผิดชอบ  

 โทรศัพท์ โรงเรียนที่ติดต่อ   
 เรื่องการรับนักเรียน  

 โทรสารของโรงเรียนที่ส่งข้อมูล   
 เรื่องการรับนักเรียน  

 
 
 
 

     ลงชื่อ............................................................... 

      (.............................................................) 

     ผอ.สพป./สพม. .............................................. 

     โทรศัพท์มือถือ................................................ 

 

 

 

 

หมายเหตุ  หากมีการโยกย้าย ผอ.โรงเรียน/รอง ผอ.โรงเรียน กรุณาแจ้งข้อมูลกลับมาใหม่ด้วย 
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การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน


 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................ 

 

 การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา................. โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง   

จัดทำข้อมูลเพื่อวางแผนเตรียมการให้การดำเนินงานรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 

ตรวจสอบได้ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพผู้เรียน และ  

ยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้ใกล้เคียงกัน ดังนี้ 

 ๑. แผนการรับนักเรียนของโรงเรียน 

 ๒. โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

 ๓. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 

 ๔. การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

 ๕. ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียน 

โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับประถมศึกษา 

แบบรับนักเรียน๒



178

ตารางแสดงแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา.................. 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................  

 

โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

    ประเภทห้องเรียน 
      รวมรับนักเรียน 
 ชื่อโรงเรียน ชั้น ห้องเรียนปกติ  ห้องเรียนพิเศษ 
      (ห้อง : นักเรียน) 
   (ห้อง : นักเรียน)  (ห้อง : นักเรียน)  

 โปร่งใสวิทยา อ.๑ ๑๐	ห้อง	๔๐๐	คน		 ๒	ห้อง	๖๐	คน	 ๑๒	ห้อง	๔๖๐	คน	

  ป.๑ ๑๐	ห้อง	๕๐๐	คน	 ๐	 ๑๐	ห้อง	๕๐๐	คน	

	
หมายเหตุ  ข้อมูลที่กรอกเป็นการสมมติขึ้น 
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ตารางแสดงรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา................. 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................  

 

ระดับมัธยมศึกษา 

 ชื่อโรงเรียนที่มีอัตรา 
อำเภอ จังหวัด

 อัตราการแข่งขัน 

 การแข่งขันสูง   ปีที่ผ่านมา 
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ตารางแสดงเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 

ปีการศึกษา................ 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................  

 

โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

 
ที่ ชื่อโรงเรียน

 เขตพื้นที่บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 

   (ระบุอย่างละเอียด) โรงเรียน  

  โปร่งใสวิทยา หมู่ที่ ๑-๑๑ แขวงสะพานสูง  ๐๒ ๒๘๐๕๕๓๐ 

   เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

 
หมายเหตุ  ข้อมูลที่กรอกเป็นการสมมติขึ้น 
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ตารางแสดงการเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา................ 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................  

     ห้องเรียนพิเศษ 

 ที่ ชื่อโรงเรียน ชั้น ชื่อห้องเรียน  รวมรับนักเรียน 

    พิเศษ/โปรแกรม  (ห้อง : นักเรียน) 

 ๑ โปรงใสวิทยา อ.๑ EP	 ๑	ห้อง	๒๕	คน	

   ป.๑ EP	 ๑	ห้อง	๒๕	คน	

	

หมายเหตุ  ข้อมูลที่กรอกเป็นการสมมติขึ้น 
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 ที่ ชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง เครือข่ายกับ ชื่อโรงเรียน 

 ๑ โปร่งใสวิทยา ๑ ส.วิทยาคม 

 
   ๒ พ.วิทยาคม 
 
   ๓ ฐ.วิทยาคม 
 
   ๔ น.วิทยาคม  

ตารางแสดงรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย ปีการศึกษา................ 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................ 
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  ชื่อโรงเรียนที่มีอัตรา  หมายเลข 
 ที่  ผู้รับผิดชอบ  
  การแข่งขันสูง  โทรศัพท์มือถือ 

 ๑. ..................................................................... 
  ผอ.โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  

 ๒. ..................................................................... 
  รอง ผอ.โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

 ๓. ..................................................................... 
  ครูที่รับผิดชอบ  

 โทรศัพท์ โรงเรียนที่ติดต่อ   
 เรื่องการรับนักเรียน  

 โทรสารของโรงเรียนที่ส่งข้อมูล   

 เรื่องการรับนักเรียน  

ตารางแสดงข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

ปีการศึกษา................ 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................ 
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การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน
ปีการศึกษา..........................

 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................ 



 การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา................ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง   

ระดับมัธยมศึกษา จัดทำข้อมูลเพื่อวางแผนเตรียมการให้การดำเนินงานรับนักเรียนเป็นไปด้วยความ  

โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนา

อย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการ  

ยกระดับคุณภาพผู้เรียน และยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้ใกล้เคียงกัน ดังนี้ 

 ๑. แผนการรับนักเรียนของโรงเรียน 

 ๒. โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

 ๓. สัดส่วนและวิธีการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

 ๔. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 

 ๕. การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

 ๖. โรงเรียนเครือข่าย 

 ๗. ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียน 

 

โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา 

แบบรับนักเรียน๓
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    ประเภทห้องเรียน 
      รวมรับนักเรียน 
 ชื่อโรงเรียน ชั้น ห้องเรียนปกติ  ห้องเรียนพิเศษ 
      (ห้อง : นักเรียน) 
   (ห้อง : นักเรียน)  (ห้อง : นักเรียน)  

	 โปร่งใสวิทยา ม.๑ ๑๐	ห้อง	๕๐๐	คน		 ๒	ห้อง	๗๒	คน	 ๑๒	ห้อง	๕๗๒	คน	

  ม.๔ ๑๐	ห้อง	๕๐๐	คน	 ๐	 ๑๐	ห้อง	๕๐๐	คน	

  (ม.๓ เดิม) (๔๐๐	คน)	 	 (๔๐๐	คน)	

  (รับเพิ่ม) (๑๐๐	คน)	 	 (๑๐๐	คน)	

	

	

ตารางแสดงแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา................ 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................  

 

โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

หมายเหตุ  ข้อมูลที่กรอกเป็นการสมมติขึ้น 
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 ชื่อโรงเรียนที่มีอัตรา 
อำเภอ จังหวัด

 อัตราการแข่งขัน 

 การแข่งขันสูง   ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 โปร่งใส่วิทยา	 เมือง	 นครปฐม	 ๑	ต่อ	๓.๕๐	

 

ตารางแสดงรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา................ 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................  

 

ระดับมัธยมศึกษา 

หมายเหตุ  ข้อมูลที่กรอกเป็นการสมมติขึ้น 
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   ร้อยละของการรับ ร้อยละ 

   นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ของการสอบ รวมร้อยละ โทรศัพท์/ 
 ที่ ชื่อโรงเรียนที่มีอัตรา   หรือวิธีการ ของการสอบ โทรสาร 
  การแข่งขันสูง   สอบและ อื่น ๆ  และวิธีการ โรงเรียน 
   จับฉลาก วิธีการอื่น ๆ ของนักเรียน อื่น ๆ 

     ทั่วไป 

 

 ๑ โปร่งใสวิทยา ๓๐ ๒๐ ๕๐ ๗๐ ๐๒ ๒๘๐๕๕๓๐ 

ตารางแสดงสัดส่วนและวิธีการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   
ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง   

ปีการศึกษา................ 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................  

หมายเหตุ  ข้อมูลที่กรอกเป็นการสมมติขึ้น 
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ที่ ชื่อโรงเรียน

 เขตพื้นที่บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 

   (ระบุอย่างละเอียด) โรงเรียน  

 ๑ โปร่งใสวิทยา หมู่ที่ ๑-๑๑ แขวงสะพานสูง  ๐๒ ๒๘๐๕๕๓๐ 

   เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

 

ตารางแสดงเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 

ปีการศึกษา................ 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................  

 

โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

หมายเหตุ  ข้อมูลที่กรอกเป็นการสมมติขึ้น 
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     ห้องเรียนพิเศษ 

 ที่ ชื่อโรงเรียน ชั้น ชื่อห้องเรียน  รวมรับนักเรียน 

    พิเศษ/โปรแกรม  (ห้อง : นักเรียน) 

 ๑ โปร่งใสวิทยา ม.๑ EP	 ๑	ห้อง	๓๐	คน	

   ม.๔ EP	 ๑	ห้อง	๓๐	คน	

	

ตารางแสดงการเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา................ 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................  

หมายเหตุ  ข้อมูลที่กรอกเป็นการสมมติขึ้น 
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 ที่ ชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง เครือข่ายกับ ชื่อโรงเรียน 

 ๑ โปร่งใสวิทยา ๑ ส.วิทยาคม 

 
   ๒ พ.วิทยาคม 
 
   ๓ ฐ.วิทยาคม 
 
   ๔ น.วิทยาคม  

ตารางแสดงรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย ปีการศึกษา................ 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................ 

หมายเหตุ  ข้อมูลที่กรอกเป็นการสมมติขึ้น 
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  ชื่อโรงเรียนที่มีอัตรา  หมายเลข 
 ที่  ผู้รับผิดชอบ  
  การแข่งขันสูง  โทรศัพท์มือถือ 

 ๑. ..................................................................... 
  ผอ.โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  

 ๒. ..................................................................... 
  รอง ผอ.โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

 ๓. ..................................................................... 
  ครูที่รับผิดชอบ  

 โทรศัพท์ โรงเรียนที่ติดต่อ   
 เรื่องการรับนักเรียน  

 โทรสารของโรงเรียนที่ส่งข้อมูล   
 เรื่องการรับนักเรียน  

ตารางแสดงข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

ปีการศึกษา................ 

สพป./สพม. ....................................................................................................... 

จังหวัด............................................................ 
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แผน-ผลการรับนักเรียนปีการศึกษา..........

แบบรับนักเรียน๕

    แผน-ผลการรับนักเรียน 
      รวม 
 ชื่อโรงเรียน ชั้น ห้องเรียนปกติ  ห้องเรียนพิเศษ 
      (ห้อง : นักเรียน) 
   (ห้อง : นักเรียน)  (ห้อง : นักเรียน)  

  อ.๑  

  แผน 

  ผล 

  ป.๑ 

  แผน 

  ผล 

  ม.๑ 

  แผน 

  ผล 

  ม.๔ 

  แผน 

  ผล 

 

   




