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ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2562

ประเภทห้องเรียนปกติ

ห้องปกติ
เลขที่

ม.

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับสมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562 จึงกาหนดรายละเอียด ในการรับสมัคร และคุณสมบัติ
นักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้
1. จานวนที่รับและหลักสูตร
เปิดรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562 โดยมีหลักสูตร และจานวนนักเรียน
ที่รับได้ ดังนี้
ลาดับ
แผนการเรียน
ห้อง
จานวนที่รับได้ จานวนห้องเรียน
1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ม.1/2
40 คน
1 ห้อง
2 ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
ม.1.3
40 คน
1 ห้อง
3 สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ
ม.1.4
40 คน
1 ห้อง
4 สุขศึกษาและพลศึกษา-การงานอาชีพ
ม.1/5
40 คน
1 ห้อง
รวมทั้งสิ้น
160 คน
4 ห้องเรียน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.2 ผู้กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.3 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นโสด
2) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
4) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนานักเรียน
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
3. ระเบียบการและการรับสมัคร
3.1 รับสมัครวันที่ 22, 23, 25, 26 และ 27 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 1
3.2 รับระเบียบการและใบสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 1 ชั้นล่าง
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4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนปทุมพิทยาคมกาหนด
4.2 บัตรประชาชนของนักเรียน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน
4.3 สาเนาใบ ปพ.1 : ป.6 พร้อมฉบับจริง (กรณี จบชั้น ป.6) หรือใบรับรองฉบับจริงจากโรงเรียนเดิม
ว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
4.4 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว สวมเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา
จานวน 3 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ติดที่ใบสมัครและบัตรประจาตัวนักเรียน)
4.5 ค่าดาเนินการจัดสอบ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
4.6 ต้องมาสมัครด้วยตนเองและแต่งกายชุดนักเรียน
5. กาหนดการรับสมัคร/สอบจัดห้อง/การประกาศผล และการมอบตัว
เวลา
รายการ
วัน เดือน ปี
22,23,25,26,27
08.30-16.30 น. -รับสมัคร
มีนาคม 2562
29 มีนาคม 2562

08.30-16.30 น. -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว

8 เมษายน 2562

08.30-16.30 น. -มอบตัว

3 พฤษภาคม 2562

08.30-10.00 น.

-สอบจัดห้องเรียน

8 พฤษภาคม 2562

08.30

-ประกาศผลการสอบ

10 พฤษภาคม 2562

08.30-16.30 น. -ปฐมนิเทศ

13 พฤษภาคม 2562

08.30-16.30 น. -เปิดภาคเรียน

สถานที่
-ห้องโสตทัศนศึกษา
อาคารเรียน 1
-อาคาร 1 ชั้นล่าง
-www.pathumpit.ac.th

-สถานที่
ที่โรงเรียนกาหนด
-สถานที่
ที่โรงเรียนกาหนด
-อาคาร 1 ชั้นล่าง
-www.pathumpit.ac.th

-สถานที่
ที่โรงเรียนกาหนด
-สถานที่
ที่โรงเรียนกาหนด

5.1 หากนักเรียน ไม่มา มอบตัว ในวันที่ 8 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
5.2 หากนักเรียน มา มอบตัว แต่ไม่ มาเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
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6. วิชาที่สอบ
6.1 สอบในรายวิชาพื้นฐาน คะแนนรวม ร้อยละ 70 จานวน 4 รายวิชา ไก้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เนื้อหาวิชาในชั้น ป.6
6.2 ใช้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 30
จานวน 4 รายวิชา ไก้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นักเรียนต้องนาใบแสดง
ผลการสอบ ดังกล่าว มายื่นให้กับโรงเรียน ในวันมอบตัว หากไม่นามา คะแนนในส่วนนี้ จะคิดเป็นศูนย์
(0 คะแนน)
6.3 ตารางสอบ
เวลา
วิชาที่สอบ
หมายเหตุ
วัน เดือน ปี
ข้อสอบฉบับเดียว 4 รายวิชา ดังนี้
1. ภาษาไทย
08.30-10.00 น.
3 พฤษภาคม 2562
2. คณิตศาสตร์
-อาคารเรียน 1-2
(90 นาที)
3. ภาษาอังกฤษ
4. วิทยาศาสตร์
7. การประกาศผลการสอบ
ประกาศผลการจัดห้องเรียน วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 ณ บอร์ดหน้าห้องวิชาการ
อาคารเรียน 1 ชั้นล่าง และทางเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th โดยพิจารณาตามลาดับ ดังนี้
7.1 แผนการเรียนที่ผู้สมัครเลือกไว้ตามลาดับ
7.2 กรณี มีผู้สมัครเลือกแผนการเรียนเดียวกัน มากกว่าจานวนที่รับได้ ในแผนการเรียนนั้นๆ
จะใช้คะแนนทีส่ อบได้
7.3 กรณี คะแนนในข้อ 7.2 เท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนน รายวิชาตามลาดับ ดังนี้
1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดังนี้
1. วิทยาศาสตร์
2. คณิตศาสตร์
2. แผนการเรียน ภาษาไทย -ภาอังกฤษ ดังนี้
1. ภาษาไทย
2. ภาษาอังกฤษ
3. แผนการเรียน อื่นๆ ดังนี้
1. คณิตศาสตร์
2. ภาษาไทย
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8. การมอบตัว
มอบตัว วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีบิดา หรือมารดา
หรือญาติผู้ใหญ่เสมอเหมือนบิดา มารดา เป็นผู้มอบตัว โดยนาหลักฐานการมอบตัว ดังนี้
8.1 สาเนาใบแสดงผลสาเร็จการศึกษา ปพ.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับรองสาเนาโดยผู้ปกครอง
พร้อมฉบับจริง ตรวจสอบเสร็จแล้วส่งกลับคืน
8.2 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว สวมเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา
จานวน 1 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ติดที่ ใบมอบตัวเป็นนักเรียน)
8.3 สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง ตรวจสอบเสร็จแล้วส่งกลับคืน
8.4 บัตรประชาชน ของ นักเรียน บิดา มารดา หรือ หรือญาติผู้ใหญ่เสมอเหมือนบิดา มารดา
(ผู้ปกครอง) ตรวจสอบเสร็จแล้วส่งกลับคืน
8.5 เงินค่าบารุงการศึกษา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และเงินค่าอื่นๆ ที่โรงเรียนเรียกเก็บ
หมายเหตุ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ในวันมอบตัว
9. การปฐมนิเทศ
9.1 ปฐมนิเทศ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. (แบบ ไป-กลับ)
9.2 ภาคเช้า เวลา 08.30-10.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม.4
หมายเหตุ - ภาคเช้า นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนปทุมพิทยาคม
-ภาคบ่าย นักเรียนแต่งกายด้วยชุดกีฬาเสื้อยืด กางเกงวอร์มขายาว
10. การประกาศเพิ่มเติมและเงื่อนไขอื่นๆ
ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ต้องติดตามประกาศหรือเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งอาจ
มีขึ้นในภายหลัง เพื่อประโยชน์ในการจัดการสอนหรือพัฒนานักเรียน โดยติดตามประกาศได้ที่โรงเรียน
ปทุมพิทยาคม หรือเว็บไซต์ของโรงเรียน คือ www.pathumpit.ac.th หากไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าสละสิทธิ์
การเข้าเรียนและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในภายหลังไม่ได้
11. การติดต่อกับโรงเรียนระหว่างการรับสมัคร
ผู้ปกครองและนักเรียน สามารถติดต่อกับทางโรงเรียน ได้ ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้
โรงเรียนปทุมพิทยาคม เลขที่ 279 หมู่ 3 ถนนสมเด็จ
ตาบลปทุม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-244283 โทรสาร 045-241536
เว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โทร 097-3353848
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12. ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว และอื่นๆ
14.1 เงินบารุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. ค่าบารุงการศึกษา

จานวน 1,000 บาท/ภาคเรียน

14.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในวันมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. ค่าบัตรประจาตัวนักเรียน
2. ค่าสมุดประจาตัวนักเรียน
3. ค่าหนังสือคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
4. ค่าหุ้น/ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสหกรณ์โรงเรียน
5. เข็มตราประจาโรงเรียน
6. ค่าบารุงกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
7. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างวันปฐมนิเทศ

จานวน 30 บาท
จานวน 30 บาท
จานวน 150 บาท
จานวน 15 บาท
จานวน 30 บาท
จานวน 5 บาท
จานวน 100 บาท
รวมทั้งสิ้น 360 บาท

14.3 ค่าสมุด-ชุดกีฬา
1. สมุด-ปากกา
2. เสื้อกีฬา
3. กางเกงวอร์ม
4. เสื้อคอโปโลสีเขียว
5. ค่ากระเป๋านักเรียน (ตามแบบโรงเรียน)

ชุดละ 300 บาท
ตัวละ 180 บาท
ตัวละ 200 บาท (ม.1 แจกฟรี)
ตัวละ 180 บาท (ม.1 แจกฟรี)
ใบละ 350 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,210 บาท (เหลือ 830 บาท)

14.4 การปักชื่อนักเรียนบนชุดนักเรียน

*…………………………………*

