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ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2561
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1. การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1.1 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
1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
1.2.2 ไม่จากัดอายุ
1.2.3 เป็นโสด
1.3 หลักฐานการสมัคร
1.3.1 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 แผ่น
หมายเหตุ ค่าออกบัตรประจาตัวสอบวันสมัคร คนละ 40 บาท
2. กาหนดปฏิทินการรับสมัคร
ชั้นที่รับสมัคร

รับสมัคร รอบที่ 1

ห้องเรียนปกติ
ม.4
นักเรียนทั่วไป
และโรงเรียนเดิม

25-28 มี.ค. 61
08.30 น.-16.30 น.

รอบที่ 1
รายงานตัวและ
มอบตัว

สอบ
จัดห้องเรียน

ประกาศผล

8 เม.ย. 61
08.30 น.-16.30 น.

8 พ.ค. 61
09.00 น.-10.30 น.

10 พ.ค. 61
09.00 น.

รอบที่ 2 กรณี นักเรียนยังไม่เต็มแผน

ชั้นที่รับสมัคร

รับสมัคร และมอบตัว

ม.4

9-11 เม.ย. 61
08.30 น.-16.30 น.

สอบ
จัดห้องเรียน
8 พ.ค. 61
09.00 น.-10.30 น.

ประกาศผล
10 พ.ค. 61
09.00 น.

หมายเหตุ : โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การจัดห้องห้องเรียน สาหรับนักเรียนที่ ไม่มา ทาการสอบตามวันเวลาที่กาหนด

มีต่อหน้า 2

-23. การสอบจัดห้องเรียน
นักเรียนทุกคนต้องเข้ารับการสอบจัดห้องเรียน โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนปทุมพิทยาคม รายวิชา
ที่สอบ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาของข้อสอบ
ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนาคะแนนที่สอบได้ รวมกับคะแนน O-NET ในอัตราส่วน 70: 30 หากไม่มาทาการ
สอบ ถือว่าสละสิทธิ์ในการจัดห้องเรียน
กรณี ไม่มีผลคะแนน O-NET มาแสดงภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 จะถือว่า คะแนน O-NET เป็น 0
4. หลักฐานการมอบตัว
นักเรียนต้องนาบิดามารดา หรือญาติผู้ใหญ่เสมอเหมือนบิดามารดาเป็นผู้มอบตัว
พร้อมหลักฐาน ดังนี้
4.1 หลักฐานการจบการศึกษา ใบ ปพ. 1 ฉบับจริง และถ่ายสาเนา จานวน 1 แผ่น
4.2 บัตรประชาชน ฉบับสาเนา ดังนี้
4.2.1 บัตรประชาชน ของนักเรียน
4.2.2 บัตรประชาชน ของบิดา
4.2.3 บัตรประชาชน ของมารดา
4.2.4 บัตรประชาชน ของผู้ปกครอง (กรณี ไม่มีบิดา มารดา หรือ มี แต่ ให้บุคคลอื่น
เป็นผู้ปกครอง แทน)
4.3 ทะเบียนบ้าน ฉบับสาเนา ดังนี้
4.3.1 บัตรประชาชน ของนักเรียน
4.3.2 บัตรประชาชน ของบิดา
4.3.3 บัตรประชาชน ของมารดา
4.3.4 บัตรประชาชน ของผู้ปกครอง (กรณี ไม่มีบิดา มารดา หรือ มี แต่ ให้บุคคลอื่นเป็น
ผู้ปกครอง แทน)
4.4 รูปถ่ายชุดนักเรียนโรงเรียนปทุมพิทยาคม หรือโรงเรียนเดิม ขนาด 3 x 4 ซม. (1.5 นิ้ว) จานวน 2 รูป
หากไม่มาทาการมอบตัวตามกาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
4.5 สาเนาแสดงผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 จานวน 1 ชุด
หมายเหตุ เอกสารที่เป็นฉบับสาเนา ให้ผู้ปกครองนักเรียน ลงชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง ทุกแผ่น
5. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
5.1 ค่าบัตรประจาตัวนักเรียน
5.2 ค่าสมุดประจาตัวนักเรียน
5.3 ค่าหนังสือคู่มือนักเรียนและผูป้ กครอง
5.4 ค่าหุ้น/ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสหกรณ์โรงเรียน
5.5 ค่าเงินบารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
5.6 เข็มตราประจาโรงเรียน

จานวน 30 บาท
จานวน 30 บาท
จานวน 100 บาท
จานวน 15 บาท
จานวน 1,400 บาท
จานวน 30 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,605 บาท
จาหน่ายสมุด-ชุดกีฬา
1. สมุด
ชุดละ 300 บาท
2. เสื้อกีฬา
ตัวละ 180 บาท
3. กางเกงวอร์ม ตัวละ 200 บาท
4. เสื้อโปโลเขียว ตัวละ 180 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูล : กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมพิทยาคม โทร. 097-3353848 เว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th

