ประกาศโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2559

…………………………………….….
เพื่อใหการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล เปนไปตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2559 ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และแนวปฏิบัติ
ในการรับนักเรียน ปการศึกษา 2559 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดรายละเอียดในการ
ดําเนินการรับสมัครนักเรียน ดังตอไปนี้
1. ประเภทของการรับสมัคร
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2559 จํานวน 470 คน
กําหนดประเภทและสัดสวนในการรับนักเรียน ดังนี้
1.1 นักเรียนในโครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร (SMA) จํานวน 80 คน
1.2 นักเรียนในโครงการสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 30 คน
1.3 นักเรียนโครงการศิลปภาษาจีนและญี่ปุน (CJP) จํานวน 20 คน
1.4 นักเรียนโครงการศิลปธุรกิจ (BSP) จํานวน 20 คน
1.5 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล ในปการศึกษา 2558
ที่ประสงคจะเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล จํานวน 195 คน
1.6 นักเรียนสอบคัดเลือก รับจากนักเรียนทั่วไป จํานวน 125 คน ดังนี้
แนวการเรียนวิทย – คณิต
จํานวน 75 คน
แนวการเรียนศิลป – คณิต
จํานวน 15 คน
แนวการเรียนศิลป – จีน ญี่ปุน (CJP)
จํานวน 10 คน
แนวการเรียนศิลป – ทั่วไป
จํานวน 15 คน
แนวการเรียนภาษาและธุรกิจบริการ (BSP)
จํานวน 10 คน
1.7 การรับนักเรียนตามขอ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 โรงเรียนไดดําเนินการตามแนวของประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. คุณสมบัติและหลักฐานการรับสมัคร
2.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา
หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2558 หรือเทียบเทา
2) ไมจํากัดอายุ
3) เปนโสด
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2.2 หลักฐานการรับสมัคร ดังนี้
1) ใบสมัคร
2) สําเนาทะเบียนบาน (ถายเอกสารพรอมฉบับจริง )
3) หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา หรือหลักฐานที่แสดงวา
กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2558 หรือเทียบเทา (ถายเอกสารพรอมฉบับจริง )
4) รูปถาย 1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ปดบนใบสมัคร)
3. วิธีการรับสมัครนักเรียนแตละประเภท
3.1 นักเรียนโครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5
ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาป 3 ภาคเรียนที่ 1 ) ไมต่ํากวา 2.50
1) นักเรียนในโครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร จํานวน 80 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 6 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น.
5) ประกาศผลการรับนักเรียนตามแผนการเรียน วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น.
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
6) รายงานตัว ใหนักเรียนที่สอบคัดเลือกไดไปรายงานตัวดวยตนเอง ในวันที่ 12 มีนาคม 2559
เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล หากนักเรียนไมมารายงานตัวในวันเวลาดังกลาว
ถือวาสละสิทธิ์
7) หากนักเรียนที่สอบคัดเลือกไดไมมารายงานตัวในวันเวลาดังกลาวที่โรงเรียนกําหนด จะได
ดําเนินการเรียกนักเรียนที่สอบไดสํารองตามลําดับ ถัดไป
3.2 นักเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาป 3 ภาคเรียนที่ 1 )
ไมต่ํากวา 2.50
1) โรงเรียนไดดําเนินการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกตามแนวปฏิบัติของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไวแลว จํานวน 30 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 6 มีนาคม 2559 เวลา 08.30–15.30 น.
5) ประกาศผลการรับนักเรียนตามแผนการเรียน วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น.
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
5) รายงานตัว ใหนักเรียนที่สอบคัดเลือกไดไปรายงานตัวดวยตนเอง ในวันที่ 12 มีนาคม 2559
เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล หากนักเรียนไมมารายงานตัวในวันเวลา
ดังกลาวถือวาสละสิทธิ์

-36) หากนักเรียนที่สอบคัดเลือกไดไมมารายงานตัวในวันเวลาดังกลาวที่โรงเรียนกําหนด จะได
ดําเนินการเรียกนักเรียนที่สอบไดสํารองตามลําดับถัดไป

สํารอง

3.3 นักเรียนโครงการศิลปภาษาจีนและญี่ปุน (CJP) จํานวน 20 คน
1) นักเรียนในโครงการศิลปภาษาจีนและญี่ปุน (CJP) จํานวน 20 คน พรอมนักเรียนที่สอบได

2) โรงเรียนดําเนินการรับสมัครโดยใหนักเรียนยื่นใบสมัครเขาเรียนและสอบสัมภาษณภายในวันที่
20 - 24 กุมภาพันธ 2559 ไมเวนวันหยุดราชการ ณ หองอเนกประสงคโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
3) รายงานตัว ใหนักเรียนที่สอบคัดเลือกไดไปรายงานตัวดวยตนเอง ในวันที่ 5 มีนาคม 2559
เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล หากนักเรียนไมมารายงานตัวในวันเวลาดังกลาว
ถือวาสละสิทธิ์
4) หากนักเรียนที่สอบคัดเลือกไดไมมารายงานตัวในวันเวลาดังกลาวที่โรงเรียนกําหนด จะได
ดําเนินการเรียกนักเรียนที่สอบไดสํารองตามลําดับถัดไป

สํารอง

3.4 นักเรียนโครงการศิลปธุรกิจ (BSP) จํานวน 20 คน
1) นักเรียนในโครงการศิลปภาษาจีนและญี่ปุน (CJP) จํานวน 20 คน พรอมนักเรียนที่สอบได

2) โรงเรียนดําเนินการรับสมัครโดยใหนักเรียนยื่นใบสมัครเขาเรียนและสอบสัมภาษณภายในวันที่
20 - 24 กุมภาพันธ 2559 ไมเวนวันหยุดราชการ ณ หองอเนกประสงคโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
3) รายงานตัว ใหนักเรียนที่สอบคัดเลือกไดไปรายงานตัวดวยตนเอง ในวันที่ 5 มีนาคม 2559
เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล หากนักเรียนไมมารายงานตัวในวันเวลาดังกลาว
ถือวาสละสิทธิ์
4) หากนักเรียนที่สอบคัดเลือกไดไมมารายงานตัวในวันเวลาดังกลาวที่โรงเรียนกําหนด จะได
ดําเนินการเรียกนักเรียนที่สอบไดสํารองตามลําดับถัดไป
3.5 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล ในปการศึกษา 2558
ที่ประสงค จะเรียนตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5
ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาป 3 ภาคเรียนที่ 1 ) ไมต่ํากวา 2.00
1) โรงเรียนดําเนินการรับสมัครโดยใหนักเรียนยื่นใบสมัครเขาเรียนภายในวันที่ 20 – 21
มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ ณ หองอเนกประสงคโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
โดยใหนักเรียนเลือกแผนการเรียนไดตามความสนใจได 3 อันดับ
2) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกและหองสอบวันที่ 25 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
3) สอบคัดเลือก ใหนักเรียนมาสอบคัดเลือกในวันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา
08.30 – 15.30 น. ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
4) วิธีการสอบคัดเลือก สอบโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการที่โรงเรียนเปน
ผูดําเนินการ โดยคะแนนสอบคิดเปนรอยละ 80 และคะแนน O-NET 5 กลุมสาระการเรียนรู คิดคะแนนเปนรอยละ
20 และนักเรียนที่ประสงคจะเลือกแผนการเรียน วิทย – คณิต ผลการสอบเขาในรายวิชาคณิตศาสตรจะตองมี
คะแนนไมนอยกวารอยละ 20
5) ประกาศผลการสอบและรายงานตัว
(1) ประกาศผลการสอบ วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

-4(2) รายงานตัว ใหนักเรียนที่สอบคัดเลือกไดไปรายงานตัวดวยตนเอง ในวันที่
3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล หากไมไปรายงานตัวตาม
วันเวลาดังกลาวถือวาสละสิทธิ์
3.6 นักเรียนสอบคัดเลือก รับจากนักเรียนทั่วไป จํานวน 125 คน จําแนกดังนี้
3.6.1 นักเรียนความสามารถพิเศษ
1) ประเภทความสามารถพิเศษประกอบดวย
1.1) ดานกีฬา
1.2) ดานดนตรี นาฏศิลป มโนราห และขับรอง
1.3) ศิลปศึกษา
1.4) ดานทักษะความสามารถทางวิชาการ
2) วิธีการรับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ มีหลักเกณฑดังนี้
1.1) การรับสมัคร รับสมัครวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2559
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
1.2) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกความสามารถพิเศษ
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
1.3) คัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษแตละประเภท โดยสอบภาคปฏิบัติ
หรือการพิจารณาเอกสารหลักฐาน (ตัวจริงมาแสดงพรอมถายเอกสาร) เชน โล เกียรติบัตร หรือหลักฐาน เอกสาร
อื่น ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
1.4) 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 หาก
นักเรียนไมไปรายงานตัวตามวันเวลาดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์
3.6.2 นักเรียนสอบคัดเลือก
1) โรงเรียนดําเนินการรับสมัครโดยใหนักเรียนยื่นใบสมัครเขาเรียนภายในวันที่ 20 – 24 มีนาคม
2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ ณ หองอเนกประสงคโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล โดยให
นักเรียนเลือกแผนการเรียนไดตามความสนใจได 3 อันดับ
2) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกและหองสอบวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น.
ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
3) สอบคัดเลือก ใหนักเรียนมาสอบคัดเลือกในวันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 08.30–15.30 น.
ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
4) วิธีการสอบคัดเลือก สอบโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการที่โรงเรียนเปน
ผูดําเนินการ โดยคะแนนสอบคิดเปนรอยละ 80 และคะแนน O-NET 5 กลุมสาระการเรียนรู คิดคะแนนเปนรอยละ
20 และนักเรียนที่ประสงคจะเลือกแผนการเรียน วิทย – คณิต ผลการสอบเขาในรายวิชาคณิตศาสตรจะตองมี
คะแนนไมนอยกวารอยละ 20
5) ประกาศผลการสอบและรายงานตัว
(1) ประกาศผลการสอบ วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

-5(2) รายงานตัว ใหนักเรียนที่สอบคัดเลือกไดไปรายงานตัวดวยตนเอง ในวันที่
3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล หากไมไปรายงานตัวตาม
วันเวลาดังกลาวถือวาสละสิทธิ์
4. กําหนดวิชาและตารางสอบตามแผนการเรียน
4.1 นักเรียนที่เลือกแผนการเรียนตามขอ 1.1 , 1.2 สอบวัดความสามารถดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ สอบในวันที่ 6 มีนาคม 2559
เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
08.30 – 09.30 น.
คณิตศาสตร
50
09.30 – 11.30 น.
คณิตศาสตร (สสวท.)
100
13.00 – 15.00 น.
วิทยาศาสตร (สสวท.)
100
15.00 – 16.00 น.
วิทยาศาสตร
50
4.2 นักเรียนที่เลือกแผนการเรียนตามขอ 1.3 , 1.4 สอบวัดความสามารถดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ สอบในวันที่ 6 มีนาคม 2559
เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
08.30 – 10.00 น.
คณิตศาสตร
100
10.00 – 11.00 น.
ภาษาไทย
100
11.00 – 12.00 น.
สังคมศึกษา
100
13.00 – 14.30 น.
วิทยาศาสตร
100
14.30 – 15.30 น.
ภาษาอังกฤษ
100
5. การมอบตัวและลงทะเบียน
5.1 การมอบตัว นักเรียนตองแตงเครื่องแบบชุดนักเรียนโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล และนํา
ผูปกครอง ไปรวมรับการปฐมนิเทศ เพื่อมอบตัวนักเรียน ในวันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล และตองมีหลักฐาน ตอไปนี้
1) สําเนา ปพ.1 พรอมฉบับจริง
2) สําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง กรณีผูปกครองมิใชบิดา มารดา หรือ ปู ยา ตา ยาย ที่ไม
มีชื่ออยูในสําเนาทะเบียนบานฉบับเดียวกัน
3) รูปถาย 1.5 นิ้ว จํานวน3 รูป (แตงเครื่องแบบ
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล)
6. การเลือกวิชาเรียน
นักเรียนทุกคนตองเลือกวิชาเรียนตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559
ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
7. กําหนดเปดภาคเรียน
กําหนดเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

(นายสิทธิชัย เลนุกูล)
ผูอํานวยการโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

