
รายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2565 

 

ครั้งที่  1 / 2565 
 

 วันที ่ 12  มกราคม  2565   
 

ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
--------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายสมพร  พิลาสันต์  ประธานกรรมการ 
2. นายอรัญ  เทือกขันตี  รองประธานกรรมการ 
3. นายวรเทพ  รักษาพงศ์  กรรมการ 
4. นายวิชา  จุลทรักษ์  กรรมการ 
5. นายธนิต  โพธิ์เจริญ  กรรมการ 
6. นายสายัณห์  จินดาพันธุ์  กรรมการ 
7. นายวิวัฒน ์  พงษ์รัตนกาญจน์  กรรมการ 
8. นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม  กรรมการและเลขานุการ 
9. นางไข่มุก  มีแสง   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางวรัญญา  อนุกรรณ์  กรรมการ กักตัว เนื่องจาก เป็นผู้สัมผัสเสื่ยงสูง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางลักขณา  หมดทุกข์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

เริ่มประชุม    เวลา  09.00 น. 

  นายสมพร พิลาสันต์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ปฎิบัติราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประธาน
การประชุม กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     -   

ทีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
         -  ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  นางสาวไอย์รินณ์  จันทร์แย้ม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการเละเลขานุการ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 



  

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
  ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุ รี ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2564      
เมื่อวันที่ ๒3 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบรายชื่อและการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 นั้น ในการนี้นายจีระเกียรติ  ภู มิสวัสดิ์  ประธาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงนามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    
สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม 2565  

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 ประกาศ ณ วันที่      
9 ธันวาคม พ.ศ.2564 
  ข้อ ๒.2 (หน้า 2) บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
  ข้อ ๒.๔ (หน้า 3) บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้จัดท าร่างประกาศฯ          
ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้การรับนักเรียน ปีการศึกษา 256 5 เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ              
การรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256 5 และวิธีการ             
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/ว3936 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 ดังนี้ 
  4.1  (ร่าง) ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256๔ ประกาศ ณ วันที่       
9 ธันวาคม พ.ศ.2564        

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขัน้พื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  2 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ โดยให้ด าเนินการแก้ไข รายละเอียดในร่างประกาศฯ ดังนี้ 
1) แก้ไขการรันตัวเลขหัวข้อเรื่องใน ข้อ 2.1 บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จาก 2.4.2 , 2.4.3 , 2.4.4 , 2.4.5 ,2.4.6 , 2.4.7 , 2.4.8  เป็น 2.1.2 , 
2.1.3 , 2.1.4 , 2.1.5 ,2.1.6 , 2.1.7 , 2.1.8 
   



  

  4.2  (ร่าง) ประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 

ระเบียบกฎหมายหมายที่เกี่ยวข้อง 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  (มาตรา 10 , มาตรา 17) 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 เรื่อง การจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่ อยู่ในเกณฑ์การศึกษา       
ภาคบังคับปีการศึกษา 2565    

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  

  4.3  (ร่าง) ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ        
เข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566 

ระเบียบกฎหมายหมายที่เกี่ยวข้อง 

  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2545  
(มาตรา 5) 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึ กษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียน          
ในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  

  4.4  (ร่าง) ประกาศการก าหนดเขตพื้นที่บริการการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2565 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่
บริการการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เพ่ือให้
โรงเรียนใช้วางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้จัดท า      
เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 99 โรงเรียน เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  เสนอให้คณะกรรมการรับนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี     
เขต 2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการก าหนดเขตพ้ืนที่บริการการรับนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ โดยให้ด าเนินการแก้ไข รายละเอียดในร่างประกาศฯ ดังนี้ 
  ๑) เพ่ิมเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนรางยอม และโรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) 
ในประกาศการก าหนดเขตพ้ืนที่บริการการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.
กาญจนบุรี เขต 2 จ านวนโรงเรียนจาก 99 โรงเรียน เป็น 101 โรงเรียน เนื่องจาก ทั้งสองโรงเรียนยังไม่ได้ยุบ 
แต่เป็นการเรียนรวม 



  

  4.5  แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565   

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ได้จัดท าแผนการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2565 เพ่ือใช้วางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยกลุ่มส่งเสริม         
การจัดการศึกษาได้รวบรวมแผนการรับนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 99 โรง เรียบร้อยแล้ว         
ตามเอกสารแนบประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
  เสนอให้คณะกรรมการรับนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี    
เขต 2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ “แผนการรับนักเรียน” ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังนี้ 

1. ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) จ านวน  50  ห้อง 1,150 คน 
2. ระดับชั้นอนุบาล 2   จ านวน  107 ห้อง 2,445 คน 
3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  112 ห้อง 2,930  คน 
4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน    35 ห้อง 1,165  คน 
5. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน      2 ห้อง     60   คน  

ในส่วนของระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) มีโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนจ านวน 47 โรงเรียน  
50 ห้องเรียน (รายละเอียดดังแนบ) ซึ่งจะต้องด าเนินการเสนอต่อไปยังคณะกรรมการระดับจังหวัด            
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบต่อไป 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ โดยด าเนินการปรับแก้ไขจ านวนนักเรียนต่อห้อง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ปีการศึกษา 2565 ที่ สพฐ.ก าหนด และให้เพ่ิมรายชื่อโรงเรียนที่เรียนรวม 2 โรงเรียนลงไปในแผนการรับ
นักเรียน รายละเอียด ดังนี้ 

1. ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) จ านวน  50  ห้อง 1,500 คน 
2. ระดับชั้นอนุบาล 2   จ านวน  107 ห้อง 3,210 คน 
3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  112 ห้อง 4,480  คน 
4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน    35 ห้อง 1,400  คน 
5. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน      2 ห้อง     80   คน  

4.๖  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน   

  ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุ รี  เขต ๒ ได้ รวบรวมรายชื่ อ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน จ านวน 99 โรงเรียน เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 ข้อ 2.8 
บทบาทของโรงเรียน ให้เสนอรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนตามความเหมาะสมของบริบทแต่
ละพ้ืนที่ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและแต่งตั้ง 

 

 

 



  

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  เสนอให้คณะกรรมการรับนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี     
เขต 2 พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน จ านวน 99 โรงเรียน 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ โดยให้ด าเนินการแก้ไข รายละเอียดในร่างประกาศค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านวังรัก โรงเรียนบ้านทัพพระยา และโรงเรียน    
บ้านหนองขุย เนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานศึกษา  

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
- ไม่มี   - 

 
 

เลิกประชุม    เวลา  12.00 น. 

                                                                   
         ………..……………………………….  ผู้จดรายงานการประชุม 
                        (นางไข่มุก    มีแสง) 
                           นักวชิาการศึกษาช านาญการ 

                                                                        
      .............................................ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                     (นางสาวไอย์รินณ์  จันทร์แย้ม) 
      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ปีการศึกษา 2564 
 
 
 

ครัง้ที่ 1/2564 
วันท่ี  7  มกราคม  2564   

ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองด า 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


