ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2559
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าศึกษาต่อในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จึงกาหนด
รายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ดังต่อไปนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน 10 ห้องเรียน จานวน 400 คน

1. ประเภทของนักเรียน
1.1 ประเภท ก. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 60 ของจานวนนักเรียนที่รับได้
จานวน 240 คน
1) สมัครจับฉลาก (ในกรณีที่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการมาสมัครเกินกว่าที่โรงเรียนจะรับได้จะใช้วิธีจับ
ฉลาก)
2) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (สมัครสอบคัดเลือก) รับรวมกับนักเรียนประเภท ข
1.2 ประเภท ข. นักเรียนสอบคัดเลือก(ข้อสอบโรงเรียน) รับจากนักเรียนทั่วประเทศร้อยละ 40
ของนักเรียนที่รับได้ จานวน 160 คน

2. หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครของสถานศึกษาที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
2. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป (เครื่องแบบนักเรียน และถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบรับรองผลการเรียน ได้แก่ ใบ ปพ.1:ป (พร้อมสาเนา) ที่แสดงว่าจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า พร้อมสาเนา
4. สาเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา (ผู้ให้กาเนิด)

3. คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
1. ประเภท ก. (เขตพื้นที่บริการ) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ซึ่งมีพ่อ แม่ ปู ย่า ตา
ยาย คนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559) หรือ
คณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียนพิจารณา
1.2 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือ
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1.3 ไม่จากัดอายุ
1.4 โสด
2. ประเภท ข (นักเรียนสอบคัดเลือก) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เป็นนักเรียนทั่วไป ทั่วประเทศ
2.2 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.3 ไม่จากัดอายุ
2.4 โสด

4. กาหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล และมอบตัว
4.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1. รับสมัคร วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 –16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ
2. จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัวนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 3 เมษายน 2559
เวลา 09.00 น. ณ ห้องบัวแดง โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
3. มอบตัว วันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.00 –16.30 น.
ณ ห้องบัวแดง โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมถ้าไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
4.2 นักเรียนสอบคัดเลือก
1. รับสมัคร วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 –16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ
2. ยื่นคะแนน O-NET วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 –16.30 น
3. สอบคัดเลือกวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 -12.00 น.
(ใช้ข้อสอบโรงเรียนร้อยละ 80 โดยข้อสอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษและคะแนน O-NET ร้อยละ 20 )
4. ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.00 –16.30 น.
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
5. วันมอบตัว วันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.00 –16.30 น.
ณ ห้องบัวแดง โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ถ้าไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์

5. สถานที่รับสมัคร
ห้องบัวแดง โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จานวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน 10 ห้องเรียน จานวน 400 คน

1. ประเภทของนักเรียน
1.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม ในปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 80 ของจานวน
นักเรียนที่รับได้ จานวน 320 คน โดยโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จะเปิดกลุ่มวิชาให้นักเรียนเลือกตามความสนใจของ
นักเรียน จานวน 2 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มวิทย์ – คณิต
5 ห้อง
2. กลุม่ ทั่วไป
5 ห้อง

เกณฑ์การรับสมัครดังนี้
1. กลุ่มวิทย์-คณิต
1) นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 จากโรงเรียน
ปทุมรัตต์พิทยาคมมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป สมัครเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
2) นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 จากโรงเรียนปทุม
รัตต์พิทยาคม มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไปสามารถสมัครเข้าเรียนโดยสอบคัดเลือก
เช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไป
2. กลุม่ ทั่วไป จะเปิดสอนในรายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาไทย,สังคมศึกษา,การงาน
อาชีพ
1) นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 จากโรงเรียน
ปทุมรัตต์พิทยาคมมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป สมัครเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
2) นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 จากโรงเรียน
ปทุมรัตต์พิทยาคม มีระดับผลการเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไปสามารถสมัคร
เข้าเรียนโดยสอบคัดเลือกเช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไป
1.2 นักเรียนทั่วไป ให้รับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนร้อยละ 20 ของจานวนนักเรียนที่รับได้จานวน
80 คน ตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกาหนดคือเฉพาะกลุ่มวิทย์-คณิต ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้น
ไป กลุ่มกลุ่มทั่วไป (ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาไทย,สังคมศึกษา,การงานอาชีพ) มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน
ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไปสามารถสมัครเข้าเรียนโดยสอบคัดเลือก(โดยใช้ข้อสอบโรงเรียนร้อยละ 80 ข้อสอบคัดเลือก มี 5
รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และใช้คะแนน O-NET ร้อยละ20 )

2. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
2. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3. เป็นโสด
4. ไม่จากัดอายุ

3. หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครของสถานศึกษาที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
2. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป (เครื่องแบบนักเรียน และถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบรับรองผลการเรียน ได้แก่ ปพ.1:บ (พร้อมสาเนา) ที่แสดงว่าจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 หรือ
เทียบเท่า พร้อมสาเนา
4. ใบรับรองความประพฤติ
5. สาเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา (ผู้ให้กาเนิด)

4. กาหนดวันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก วันประกาศผล และรายงานตัว
วันรับสมัคร วันที่ 20- 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 –16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วันสอบคัดเลือก วันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 -16.30 น.(ใช้ข้อสอบโรงเรียนร้อยละ 80
โดยข้อสอบ 5 วิชาคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษและคะแนน O-NETร้อยละ 20 )
ยื่นคะแนน O-NET วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 –16.30 น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 –16.30 น.
วันมอบตัว วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 09.00 –16.30 น. ณ ห้องบัวแดง โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
5. สถานที่รับสมัคร ห้องบัวแดง โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559

( นายสมภักดิ์ สมภักดี)
ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

