ประกาศโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
…………………………………….….
เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เป็นไปตามประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และแนว
ปฏิบัติในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงกาหนดรายละเอียดในการ
ดาเนินการรับสมัครนักเรียน ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของการรับสมัคร
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 จานวน 418 คน
กาหนดประเภทและสัดส่วนในการรับนักเรียน ดังนี้
ห้องเรียนพิเศษ
1.1 โครงการเพชรเดชะ
จานวน 36 คน
1.2 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (SMA)
จานวน 72 คน
1.3 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
จานวน 30 คน
ห้องเรียนทั่วไป
1.4 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ในปีการศึกษา 2561
ที่ประสงค์จะเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล และรับจากนักเรียนทั่วไป
จานวน 280 คน ดังนี้
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
จานวน 120 คน
แผนการเรียนศิลป์ – คณิต
จานวน
40 คน
แผนการเรียนศิลป์ – จีน ญี่ปุ่น (CJP)
จานวน 40 คน
แผนการเรียนศิลป์ – ทั่วไป
จานวน 40 คน
แผนการเรียนภาษาและธุรกิจบริการ (BSP)
จานวน
40 คน
1.5 ตามข้อ 1.1, 1.2, 1.3 โรงเรียนได้ดาเนินการตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. คุณสมบัติและหลักฐานการรับสมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
2.2 หลักฐานการรับสมัคร ดังนี้
1) ใบสมัคร
2) สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ (ถ่ายเอกสารพร้อมฉบับจริง)

-23) หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า (ถ่ายเอกสารพร้อมฉบับจริง) 1 ฉบับ
4) รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป (ปิดบนใบสมัคร)
3. วิธีการรับสมัครนักเรียนแต่ละประเภท
3.1 ห้องเรียนพิเศษ
3.1.1 โครงการเพชรเดชะ
1) รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.25 และมีผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาพื้นฐาน 5 ภาคเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
3.1.2 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (SMA) ) มีผลการเรียน
เฉลี่ยรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาพื้นฐาน 5 ภาคเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.50 และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.50
3.1.3 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาพื้นฐาน 5 ภาคเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.50 และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.50
- รับสมัคร
วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2562
- สอบคัดเลือก
วันที่ 10 มีนาคม 2562
เวลา

วิชาทีส่ อบ

คะแนนเต็ม

08.30 – 09.30 น.
09.30 – 11.30 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ (สสวท.)
วิทยาศาสตร์ (สสวท.)
วิทยาศาสตร์

50
100
100
50

- ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
- มอบตัว วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ หากนักเรียนไม่
มามอบตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
- ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมโรงอาหาร
หากนักเรียนไม่มาในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
3.2 ห้องเรียนทั่วไป
3.2.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ในปีการศึกษา
2561 ที่ประสงค์ จะเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล และมีผลการเรียนเฉลี่ย
รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
- รับสมัคร
วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 18 มีนาคม 2562
- สอบคัดเลือก
วันที่ 19 มีนาคม 2562

-3เวลา
08.30 – 10.00 น.
10.00 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.30 น.

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

คะแนนเต็ม
100
100
100
100
100

- ประกาศผล วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์
หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
- รายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์
หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
- มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมโรงอาหาร
หากนักเรียนไม่มาในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
3.2.2 นักเรียนสอบคัดเลือก มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
- รับสมัคร
วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 29 มีนาคม 2562
- สอบคัดเลือก
วันที่ 31 มีนาคม 2562
เวลา
08.30 – 10.00 น.
10.00 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.30 น.

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

คะแนนเต็ม
100
100
100
100
100

- ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์
หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
- มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมโรงอาหาร
หากนักเรียนไม่มาในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
3.3.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ
1) ประเภทความสามารถพิเศษประกอบด้วย
1.1) ด้านกีฬา
1.2) ด้านดนตรี นาฏศิลป์ มโนราห์ และขับร้อง
1.3) ศิลปศึกษา
1.4) ด้านทักษะความสามารถทางวิชาการ

-42) คัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษแต่ละประเภท โดยสอบภาคปฏิบัติหรือการ
พิจารณาเอกสารหลักฐาน (ตัวจริงมาแสดงพร้อมถ่ายเอกสาร) เช่น โล่ เกียรติบัตร หรือหลักฐานเอกสารอื่น
- รับสมัคร
วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 25 มีนาคม 2562
- สอบคัดเลือก
วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์
- ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
- มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ หอประชุมโรงอาหาร หากนักเรียนไม่มาในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
4. การประชุมผู้ปกครอง
5.1 การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบชุดนักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
และนาผู้ปกครองไปร่วมรับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล และต้องมีหลักฐานต่อไปนี้
1) สาเนาใบ ปพ.1 (พร้อมฉบับจริง)
2) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง กรณีผู้ปกครองมิใช่บิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา
ยาย ที่ไม่มีชื่ออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเดียวกัน
3) รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบชุดนักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล)
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

