ประกาศโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โครงการหองเรียนพิเศษสําหรับพัฒนาและสงเสริม
ผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2559
…………………………………….….
เพื่อใหการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในโครงการหองเรียนพิเศษสําหรับพัฒนาและสงเสริมผูมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล เปนไปตามประกาศของ
สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2559 ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และแนว
ปฏิบัติในการรับนักเรียน ปการศึกษา 2559 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดรายละเอียดในการ
ดําเนินการรับนักเรียน ดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติของนักเรียน โรงเรียนจะรับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 เปนผูที่สอบไดชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2558
1.2 เปนผูที่เลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
มีผลการเรียนดี คือ
1.2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 รวม 5 ภาคเรียน ตั้งแต
2.50 ขึ้นไป
2.2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาพื้นฐาน วิชาวิทยาศาสตรและวิชาคณิตศาสตร ในชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 – 3 รวม 5 ภาคเรียนตั้งแต 2.50 ขึ้นไป
2. จํานวนนักเรียนที่โรงเรียนรับ จํานวน 30 คน
3. การรับสมัคร
3.2 การสมัครสอบ
3.1.1 โรงเรียนดําเนินการรับสมัครโดยใหนักเรียนยื่นใบสมัครเขาเรียนภายในวันที่ 20 - 24
กุมภาพันธ 2559 เวลา 08.30–16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ ณ หองอเนกประสงคโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
3. 1. 2 ใหนักเรียนเลือกอันดับในใบสมัครไดตามความสนใจ 3 อันดับ
3.1.3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกและหองสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ 2559 เวลา
09.00 น. ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
3.2 หลักฐานการสมัคร ดังนี้
3.2.1 ใบสมัครของโรงเรียน (ถายเอกสารแบบฟอรมเพิ่มเติมได ) กรอกขอความและปดรูปถ าย
ใหเรียบรอย
3.2.2 สําเนาทะเบียนบาน (ถายเอกสารพรอมฉบับจริง )
3.1.3 หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา หรือหลักฐานที่แสดงวา
กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2558 หรือเทียบเทา (ถายเอกสารพรอมฉบับจริง )
3.1.4 สําเนาแสดงผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 (5 ภาคเรียน)
3.1.6 รูปถาย 1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ปดบนใบสมัคร)

-24. การสอบคัดเลือก
4.1 กําหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น.
ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล ตามตารางสอบดังนี้
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 ขอสอบใชขอสอบของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา
5. การประกาศผลการสอบ
โรงเรียนจะประกาศผลการสอบในวันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยจะปดประกาศไว ณ
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
6. การรายงานตัว
นักเรียนที่สอบไดจะตองไปรายงานตัว ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล ในวันที่ 12 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามารายงานตัว จะแจงใหทราบในวันที่ประกาศผลการสอบ
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 จํานวน3 รูป (แตงเครื่องแบบ
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล)
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

