ประกาศโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2559

………………………………………………….
เพื่อใหการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล เปนไปตาม
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2559 ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558
และแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ปการศึกษา 2559 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดรายละเอียด
ในการดําเนินการรับนักเรียน ดังตอไปนี้
1. ประเภทของการรับสมัคร
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 440 คน กําหนด
ประเภทและสัดสวนในการรับนักเรียน ดังนี้
1.1 นักเรียนโครงการสงเสริมความสามารถดาน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สอนวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เปนภาษาอังกฤษ และสอนภาษาอังกฤษโดยครูตางชาติ (GIFTED) จํานวน 80 คน
1.2 นักเรียนโครงการสงเสริมความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสอนภาษาอังกฤษโดยครู
ตางชาติ (EMS) จํานวน 40 คน
1.3 นักเรียนโครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตร – ภาษาจีน (CHINESE – MATH) จํานวน
40 คน
1.4 นักเรียนที่สอบคัดเลือก รับจากนักเรียนทั่วไป จํานวน 280 คน
2. คุณสมบัติและหลักฐานการรับสมัคร
2.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือ
กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558 หรือเทียบเทา
2) ไมจํากัดอายุ
3) เปนโสด
2.2 หลักฐานการรับสมัคร ดังนี้
1) ใบสมัคร
2) สําเนาทะเบียนบาน (ถายเอกสารพรอมฉบับจริง)
3) หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา หรือหลักฐานที่แสดงวา
กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปท6ี่ ปการศึกษา 2558 หรือเทียบเทา (ถายเอกสารพรอมฉบับจริง)
4) สําเนาคะแนน O-NET 8 กลุมสาระการเรียนรู
5) รูปถาย 1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ปดบนใบสมัคร)

3. วิธีการรับสมัครนักเรียนแตละประเภท
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3.1 นักเรียนเขตพื้นที่บริการ
3.1.1 คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนเขตพื้นที่บริการ
3.1.1.1 ตองเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานที่ตั้งอยูในอําเภอเมืองปตตานี
3.1.1.2 ตองอาศัยอยูในทะเบียนบานดังกลาว กับบิดา มารดา หรือปู ยา ตา ยาย ที่เปน
เจาของบาน หรือเปนเจาบานที่มีหลักฐานสิทธิ์อยูอาศัยชัดเจน โดยพิจารณาจากสําเนาทะเบียนบาน หรือพิจารณาจาก
หลักฐานอื่นประกอบดวยก็ได
3.1.1.3 กรณีนักเรียนมีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกลาวขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
3.1.2 วิธีการรับนักเรียน เขตพื้นที่บริการ มีหลักเกณฑ ดังนี้
3.1.2.1 นักเรียนโครงการสงเสริมความสามารถดาน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สอนวิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เปนภาษาอังกฤษ และสอนภาษาอังกฤษโดยครูตางชาติ
1) นักเรียนโครงการสงเสริมความสามารถดาน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สอน
วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เปนภาษาอังกฤษ และสอนภาษาอังกฤษโดยครูตางชาติจํานวน 80 คน พรอมนักเรียนที่
สอบไดสํารอง
2) โรงเรียนดําเนินการรับสมัครโดยใหนักเรียนยื่นใบสมัครเขาเรียนภายในวันที่ 20
- 24 กุมภาพันธ 2559 ไมเวนวันหยุดราชการ ณ หองอเนกประสงคโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
3) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกและหองสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ 2559
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
4) สอบคัดเลือก ใหนักเรียนมาสอบคัดเลือกในวันที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา
08.30 – 15.30 น.
5) ประกาศผลการรับนักเรียนตามแผนการเรียน วันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา
13.00 น. โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
6) รายงานตัว ใหนักเรียนที่สอบคัดเลือกไดไปรายงานตัวดวยตนเอง ในวันที่ 12
มีนาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล หากนักเรียนไมมารายงานตัวใน
วันเวลาดังกลาวถือวาสละสิทธิ์
7) หากนักเรียนที่สอบคัดเลือกไดไมมารายงานตัวในวันเวลาดังกลาวที่โรงเรียน
กําหนด จะไดดําเนินการเรียกนักเรียนที่สอบไดสํารองตามลําดับถัดไป
3.1.2.2 นักเรียนโครงการสงเสริมความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสอน
ภาษาอังกฤษโดยครูตางชาติ
1) นักเรียนโครงการสงเสริมความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสอน
ภาษาอังกฤษโดยครูตางชาติ จํานวน 40 คน พรอมนักเรียนที่สอบไดสํารอง
2) โรงเรียนดําเนินการรับสมัครโดยใหนักเรียนยื่นใบสมัครเขาเรียนภายในวันที่ 20
- 24 กุมภาพันธ 2559 ไมเวนวันหยุดราชการ ณ หองอเนกประสงคโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
3) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกและหองสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ 2559
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
4) สอบคัดเลือก ใหนักเรียนมาสอบคัดเลือกในวันที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา
08.30 – 15.30 น.
5) ประกาศผลการรับนักเรียนตามแผนการเรียน วันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา
13.00 น. โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

-36) รายงานตัว ใหนักเรียนที่สอบคัดเลือกไดไปรายงานตัวดวยตนเอง ในวันที่ 12
มีนาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล หากนักเรียนไมมารายงานตัวใน
วันเวลาดังกลาวถือวาสละสิทธิ์
3.1.2.3 นักเรียนโครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตร – ภาษาจีน
1) นักเรียนโครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตร – ภาษาจีน จํานวน 40
คน พรอมนักเรียนที่สอบไดสํารอง
2) โรงเรียนดําเนินการรับสมัครโดยใหนักเรียนยื่นใบสมัครเขาเรียนภายในวันที่ 20
- 24 กุมภาพันธ 2559 ไมเวนวันหยุดราชการ ณ หองอเนกประสงคโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
3) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกและหองสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ 2559
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
4) สอบคัดเลือก ใหนักเรียนมาสอบคัดเลือกในวันที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา
08.30 – 15.30 น.
5) ประกาศผลการรับนักเรียนตามแผนการเรียน วันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา
13.00 น. โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
6) รายงานตัว ใหนักเรียนที่สอบคัดเลือกไดไปรายงานตัวดวยตนเอง ในวันที่ 12
มีนาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล หากนักเรียนไมมารายงานตัวใน
วันเวลาดังกลาวถือวาสละสิทธิ์
3.2 นักเรียนทั่วไป จําแนกดังนี้
3.2.1 นักเรียนความสามารถพิเศษ
3.2.1.1 คุณสมบัตินักเรียนความสามารถพิเศษ
1) ตองเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานจากทั่วประเทศ
2) ตองอาศัยอยูในทะเบียนบานดังกลาว กับบิดา มารดา หรือ ปู ยา ตา ยาย หรือ
ญาติ ที่เปนเจาของบาน หรือเปนเจาบานที่มีหลักฐานสิทธิ์อยูอาศั ยชัดเจน
3) กรณีนักเรียนมีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกลาวขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
3.2.1.2 ประเภทความสามารถพิเศษประกอบดวย
1) ดานกีฬา
2) ดานดนตรี นาฏศิลป มโนราห และขับรอง
3) ศิลปศึกษา
4) ดานทักษะความสามารถทางวิชาการ
3.2.1.3 วิธีการรับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ มีหลักเกณฑดังนี้
1) การรับสมัคร รับสมัครวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2559
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
2) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกความสามารถพิเศษ
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
3) คัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษแตละประเภท โดยสอบภาคปฏิบัติหรือ
การพิจารณาเอกสารหลักฐาน (ตัวจริงมาแสดงพรอมถายเอกสาร) เชน โล เกียรติบัตร หรือหลักฐาน เอกสารอื่น ใน
วันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. เปนตนไป

-44) ประกาศผลการสอบและรายงานตัว
(1) ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 –
12.00 น. ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
(2) รายงานตัว ใหนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก ไปรายงานตัวดวยตนเอง
ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล หากนักเรียน
ไมไปรายงานตัวตามวันเวลาดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์
3.2.2 นักเรียนสอบคัดเลือก
1) โรงเรียนดําเนินการรับสมัครโดยใหนักเรียนยื่นใบสมัครเขาเรียนภายในวันที่ 20 – 24
มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ ณ หองอเนกประสงคโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
โดยใหนักเรียนเลือกแผนการเรียนไดตามความสนใจได 3 อันดับ
2) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกและหองสอบวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา
9.00 น. ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
3) สอบคัดเลือก ใหนักเรียนมาสอบคัดเลือกในวันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 –
15.30 น. ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
4) ประกาศผลการสอบและรายงานตัว
4.1) ประกาศผลการสอบ วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
4.2) รายงานตัว ใหนักเรียนที่สอบคัดเลือกไดไปรายงานตัวดวยตนเอง ในวันที่
2 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล หากไมไปรายงานตัวตามวัน
เวลาดังกลาวถือวาสละสิทธิ์
4. กําหนดวิชาและตารางสอบตามแผนการเรียน
4.1 นักเรียนที่เลือกแผนการเรียนตามขอ 1.1 , 1.2 สอบวัดความสามารถดานคณิตศาสตร
ภาษาไทย ภาอังกฤษ วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา สอบในวันที่ 5 มีนาคม 2559
เวลา

วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
09.00 – 10.00 น.
คณิตศาสตร
50
10.00 – 11.00 น.
ภาษาไทย
50
11.00 – 11.30 น.
ภาษาอังกฤษ
50
13.00 – 14.00 น.
วิทยาศาสตร
50
14.00 – 15.00 น.
สังคมศึกษา
50
4.2 นักเรียนที่สอบคัดเลือก รับจากนักเรียนทั่วไป สอบวัดความสามารถดานคณิตศาสตร ภาษาไทย
ภาอังกฤษ วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา สอบในวันที่ 26 มีนาคม 2559
เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
09.00 – 10.00 น.
คณิตศาสตร
50
10.00 – 11.00 น.
ภาษาไทย
50
11.00 – 11.30 น.
ภาษาอังกฤษ
50
13.00 – 14.00 น.
วิทยาศาสตร
50
14.00 – 15.00 น.
สังคมศึกษา
50
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4. การมอบตัวและลงทะเบียน
4.1 การมอบตัว นักเรียนตองแตงเครื่องแบบชุดนักเรียนโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล และนํา
ผูปกครองไปรวมรับการปฐมนิเทศ เพื่อมอบตัวนักเรียนในวันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ
หอประชุมโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล และตองมีหลักฐานตอไปนี้
1) สําเนาใบ ปพ.1 (พรอมฉบับจริง)
2) สําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง กรณีผูปกครองมิใชบิดา มารดา หรือ ปู ยา ตา ยาย
ที่ไมมีชื่ออยูในสําเนาทะเบียนบานฉบับเดียวกัน
3) รูปถาย 1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป (แตงเครื่องแบบชุดนักเรียนโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล)
5. การเลือกวิชาเรียน
นักเรียนทุกคนตองเลือกวิชาเรียนตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
6. กําหนดเปดภาคเรียน
กําหนดเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

(นายสิทธิชัย เลนุกูล)

ผูอํานวยการโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

