(สำเนำ)

ประกาศโรงเรียนปทุมพิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2561
..........................................................................
ด้วยโรงเรียนปทุมพิทยาคม มีความประสงค์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2561
โดยดาเนินการตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เพื่อให้นักเรียน ทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 11/2559 เรื่อง การ
บริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
38/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และคาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอานาจการบริหาร
และการจัด การศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2550 โรงเรียนปทุมพิทยาคม จึงกาหนดรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
1. การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.1 หลักสูตรและจานวนที่รับสมัคร
โรงเรียนปทุมพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561
จานวน 200 คน โดยได้โดยได้จัดหลักสูตร สาหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ดังนี้
แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ปีการศึกษา 2561
แผนการเรียนที่
ชื่อแผนการเรียน
จานวนที่รับ(คน)
ห้อง
1
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
80
ห้อง ม.1/1-ม.1/2
2
ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
40
ห้อง ม.1/3
3
สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ
40
ห้อง ม.1/4
4
สุขศึกษาฯ- การงานอาชีพฯ
40
ห้อง ม.1/5
รวม
200 คน
5 ห้องเรียน
/1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร.....

-21.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
1.2.2 ไม่จากัดอายุ
1.2.3 เป็นโสด
1.3 หลักฐานการสมัคร
1.3.1 สาเนาบัตรประชาชนของนักเรียน (ถ้าไม่มี ให้ใช้สาเนาทะเบียนบ้าน) จานวน 1 แผ่น
2. การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.1 หลักสูตรและจานวนที่รับสมัคร
โรงเรียนปทุมพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2561
จานวน 200 คน โดยได้จัดหลักสูตร สาหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ดังนี้
แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ปีการศึกษา 2561
แผนการเรียนที่
ชื่อแผนการเรียน
จานวนที่รับ(คน)
ห้อง
1
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
120
ห้อง ม.4/1-ม.4/3
2
ภาษาไทย-สังคมศึกษา-ภาษาญี่ปุ่น
40
ห้อง ม.4/4
3
สุขศึกษาและพลศึกษา-ศิลปะ-การงานอาชีพฯ
40
ห้อง ม.4/5
รวม
200 คน
5 ห้องเรียน
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2.2.2 ไม่จากัดอายุ
2.2.3 เป็นโสด
2.3 หลักฐานการสมัคร
2.3.1 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 แผ่น
3. การสอบจัดห้องเรียน
นักเรียนทุกคนต้องเข้ารับการสอบจัดห้องเรียน โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนปทุมพิทยาคม รายวิชา
ที่สอบ คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาของข้อสอบ
ไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามชั้นที่สมัคร และนาคะแนนที่สอบได้ รวมกับคะแนน
O-NET ในอัตราส่วน 70: 30 หากไม่มาทาการสอบ ถือว่าสละสิทธิ์

/4. กาหนดปฏิทินการรับสมัคร ...

-34. กาหนดปฏิทินการรับสมัคร
ชั้นที่รับสมัคร
ห้องเรียนปกติ
ม.1
(จานวน 200 คน)
นักเรียนทั่วไป
และเขตพื้นที่บริการ
ห้องเรียนปกติ
ม.4
(จานวน 200 คน)
โรงเรียนเดิม
และโรงเรียนอื่น

ชั้นที่รับสมัคร
ห้องเรียนปกติ
ม.1 และ ม.4

รับสมัคร รอบที่ 1
25-28 มี.ค. 61
08.30 น.-16.30 น.

25-28 มี.ค. 61
08.30 น.-16.30 น.

รอบที่ 1
มอบตัว

สอบจัดห้องเรียน

7 เม.ย. 61
08.30 น.-16.30 น.

8 พ.ค. 61
09.00 น.-10.30 น.

8 เม.ย. 61
08.30 น.-16.30 น.

8 พ.ค. 61
09.00 น.-10.30 น.

รอบที่ 2 กรณี นักเรียนยังไม่เต็มแผน
รับสมัคร และมอบตัว
สอบจัดห้องเรียน
9-11 เม.ย. 61
08.30 น.-16.30 น.

8 พ.ค. 61
09.00 น.-10.30 น.

ประกาศผล
10 พ.ค. 61
09.00 น.

10 พ.ค. 61
09.00 น.

ประกาศผล
10 พ.ค. 61
09.00 น.

5. หลักฐานการมอบตัว
นักเรียนต้องนาบิดามารดา หรือญาติผู้ใหญ่เสมอเหมือนบิดามารดาเป็นผู้มอบตัว
พร้อมหลักฐาน ดังนี้
5.1 หลักฐานการจบการศึกษา ใบ ปพ. 1 ฉบับจริง และถ่ายสาเนา จานวน 1 แผ่น
5.2 บัตรประชาชน ฉบับสาเนา ดังนี้
5.2.1 บัตรประชาชน ของนักเรียน
5.2.2 บัตรประชาชน ของบิดา
5.2.3 บัตรประชาชน ของมารดา
5.2.4 บัตรประชาชน ของผู้ปกครอง (กรณี ไม่มีบิดา มารดา หรือ มี แต่ ให้บุคคลอื่น
เป็นผู้ปกครอง แทน)
5.3 ทะเบียนบ้าน ฉบับสาเนา ดังนี้
5.3.1 บัตรประชาชน ของนักเรียน
5.3.2 บัตรประชาชน ของบิดา
5.3.3 บัตรประชาชน ของมารดา
5.3.4 บัตรประชาชน ของผู้ปกครอง (กรณี ไม่มีบิดา มารดา หรือ มี แต่ ให้บุคคลอื่น
เป็นผู้ปกครอง แทน)

/5.4 รูปถ่ายชุดนักเรียน...

-45.4 รูปถ่ายชุดนักเรียนโรงเรียนปทุมพิทยาคม หรือโรงเรียนเดิม ขนาด 3 x 4 ซม. (1.5 นิ้ว)
จานวน 2 รูป หากไม่มาทาการมอบตัวตามกาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
5.5 สาเนาแสดงผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 จานวน 1 ชุด
ให้ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ หากมีปัญหา
ที่ไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคมพิจารณาสั่งการ
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ) สุพัตรา คาจันทร์
(นางสุพัตรา คาจันทร์)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม

