ประกาศโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
………………………………………………….
เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เป็นไปตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และแนว
ปฏิบัติในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดรายละเอียดในการ
ดําเนินการรับนักเรียน ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของการรับสมัคร
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 424 คน กําหนด
ประเภทและสัดส่วนในการรับนักเรียน ดังนี้
ห้องเรียนพิเศษ
1.1 โครงการส่งเสริมความสามารถด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (GIFTED)
จํานวน 72 คน
1.2 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMA)
จํานวน 36 คน
1.3 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา (SML) จํานวน 36 คน
ห้องเรียนทั่วไป
1.4 สอบคัดเลือก รับนักเรียนทั่วไป
จํานวน 280 คน
2. คุณสมบัตแิ ละหลักฐานการรับสมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือ กําลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
2.2 หลักฐานการรับสมัคร ดังนี้
1) ใบสมัคร
2) สําเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ (ถ่ายเอกสารพร้อมฉบับจริง)
3) หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า
กําลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า (ถ่ายเอกสารพร้อมฉบับจริง) 1 ฉบับ
2) รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ปิดบนใบสมัคร)
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3. วิธีการรับสมัครนักเรียนแต่ละประเภท
3.1 ห้องเรียนพิเศษ
3.1.1 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
(GIFTED)
3.1.2 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMA)
3.1.3 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา (SML)
- รับสมัคร
วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2562
- สอบคัดเลือก
วันที่ 9 มีนาคม 2562
คะแนนเต็ม
เวลา
วิชาที่สอบ
09.00 – 10.00 น.
คณิตศาสตร์
50
10.00 – 11.00 น.
ภาษาไทย
50
11.00 – 12.00 น.
ภาษาอังกฤษ
50
13.00 – 14.00 น.
วิทยาศาสตร์
50
14.00 – 15.00 น.
สังคมศึกษา
50
- ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง
อเนกประสงค์ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
- มอบตัว วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ หากนักเรียนไม่
มามอบตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
- ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมโรงอาหาร
หากนักเรียนไม่มาในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
3.2 ห้องเรียนทั่วไป
3.2.1 นักเรียนสอบคัดเลือก
- รับสมัคร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- สอบคัดเลือก
เวลา

วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วันที่ 29 มีนาคม 2562
วันที่ 30 มีนาคม 2562
คะแนนเต็ม
วิชาที่สอบ
09.00 – 10.00 น.
คณิตศาสตร์
50
10.00 – 11.00 น.
ภาษาไทย
50
11.00 – 12.00 น.
ภาษาอังกฤษ
50
13.00 – 14.00 น.
วิทยาศาสตร์
50
14.00 – 15.00 น.
สังคมศึกษา
50
** คะแนนสอบคิดเป็นร้อยละ 70 และคะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30 **
- ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง
อเนกประสงค์ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
- มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ หอประชุม
โรงอาหาร หากนักเรียนไม่มาในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

-33.2.2 นักเรียนความสามารถพิเศษ
1) ประเภทความสามารถพิเศษประกอบด้วย
1.1) ด้านกีฬา
1.2) ด้านดนตรี นาฏศิลป์ มโนราห์ และขับร้อง
1.3) ศิลปศึกษา
1.4) ด้านทักษะความสามารถทางวิชาการ
2) 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 8 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ หอประชุมโรงอาหาร หากนักเรียนไม่มาในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
4. การประชุมผูป้ กครอง
5.1 การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบชุดนักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
และนําผู้ปกครองไปร่วมรับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล และต้องมีหลักฐานต่อไปนี้
1) สําเนาใบ ปพ.1 (พร้อมฉบับจริง)
2) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง กรณีผู้ปกครองมิใช่บิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย
ที่ไม่มีชื่ออยู่ในสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเดียวกัน
3) รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบชุดนักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล)
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

