ประกาศโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จากการสอบคัดเลือก รับจากนักเรียนทั่วไป
ประจําปการศึกษา 2559
…………………………………….….
เพื่อใหการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2559 ของโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล ไดเปนไป
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2559 ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558
และแนวปฏิบตั ิในการรับนักเรียน ปการศึกษา 2559 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดรายละเอียด
ในการดําเนินการรับนักเรียน ดังตอไปนี้
1. ประเภทของการรับสมัคร
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2559 จํานวน 125 คน
ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ) ไมต่ํากวา 2.00 โดยจําแนกตามแนวการเรียน ดังนี้
1.1 แนวการเรียน วิทย – คณิต
จํานวน 75 คน
1.2 แนวการเรียน ศิลป – คณิต
จํานวน 15 คน
1.3 แนวการเรียนศิลป – จีน ญี่ปุน (CJP)
จํานวน 10 คน
1.4 แนวการเรียนศิลปทั่วไป
จํานวน 15 คน
1.5 แนวการเรียนภาษาและธุรกิจบริการ (BSP) จํานวน 10 คน
2. คุณสมบัติของนักเรียน
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1. เปนผูที่สอบไดชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา
2558 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ) ไมต่ํากวา 2.00
2.2 เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอยอยูในระเบียบวิ นัยของสถานศึกษา
3. การรับสมัคร
3.1 การสมัครสอบ
1) วิธีการรับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ มีหลักเกณฑดังนี้
1.1) การรับสมัคร รับสมัครวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ
หอประชุมโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
1 2) ใหนักเรียนเลือกอันดับในใบสมัครไดตามความสนใจ 3 อันดับ
1.3) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกและหองสอบวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา
09.00 น. ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

-22) วิธีการรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือก มีหลักเกณฑดังนี้
2.1) โรงเรียนดําเนินการรับสมัครโดยใหนักเรียนยื่นใบสมัครเขาเรียนภายในวันที่ 20 - 24
มีนาคม 2559 เวลา 08.30–16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ ณ หองอเนกประสงคโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
2. 2) ใหนักเรียนเลือกอันดับในใบสมัครไดตามความสนใจ 3 อันดับ
2.3) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกและหองสอบวันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา
09.00 น. ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
3.2 หลักฐานการสมัคร ดังนี้
3.2.1 ใบสมัครของโรงเรียน (ถายเอกสารแบบฟอรมเพิ่มเติมได ) กรอกขอความและปดรูปถาย
ใหเรียบรอย
3.2.2 สําเนาทะเบียนบาน (ถายเอกสารพรอมฉบับจริง)
3.2.3 หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา หรือหลักฐานที่แสดงวา
กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2558 หรือเทียบเทา (ถายเอกสารพรอมฉบับจริง )
3.2.4 สําเนาแสดงผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 (5 ภาคเรียน)
3.2.5 สําเนาคะแนน O-NET 5 กลุมสาระการเรียนรู
3.2.6 รูปถาย 1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ปดบนใบสมัคร)
4. การสอบคัดเลือก
4.1 กําหนดการสอบความสามรถพิเศษในวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ

โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

4.2 กําหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล ตามตารางสอบดังนี้
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
4.2 วิธีการสอบคัดเลือก สอบโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการที่โรงเรียนเปน
ผูดําเนินการ ดังนี้
4.2.1 แนวการเรียนวิทย – คณิต , แนวการเรียนศิลป – คณิต, แนวการเรียนศิลป – ภาษาจีน ,
แนวการเรียนศิลป – ภาษาญี่ปุน และแนวการเรียนภาษาและธุรกิจบริการ สอบดวยขอสอบชุดเดียวกันในรายวิชา
คณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ
4.2.2 นําผลการสอบในขอ 4.2.1 มาจัดเรียงลําดับเพื่อเลือกอันดับตามใบสมัคร
5. การประกาศผลการสอบ
5.1) โรงเรียนจะประกาศผลสอบนักเรียนความสามารถพิเศษ ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 โดยจะปด
ประกาศไว ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
5.2) โรงเรียนจะประกาศผลสอบนักเรียนสอบคัดเลือก ในวันที่ 3 เมษายน 2559 โดยจะปดประกาศ
ไว ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

-36. การรายงานตัว
6.1) นักเรียนที่สอบไดจากผลการสอบความสามารถพิเศษจะตองไปรายงานตัว ณ
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. เอกสารและหลักฐานที่ตอง
นํามารายงานตัว จะแจงใหทราบในวันที่ประกาศผลการสอบ
6.2) นักเรียนที่สอบไดจากการสอบคัดเลือกจะตองไปรายงานตัว ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล ใน
วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามารายงานตัว จะแจงใหทราบ
ในวันที่ประกาศผลการสอบ
7. การมอบตัวและลงทะเบียน
7.1 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 จํานวน 3 รูป (แตงเครื่องแบบชุดนักเรียนโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล)
8. การเลือกวิชาเรียน
นักเรียนทุกคนตองเลือกวิชาเรียนตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559
ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
9. กําหนดเปดภาคเรียน
กําหนดเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

(นายสิทธิชัย เลนุกูล)
ผูอํานวยการโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

