
 
 

 
 
 
  

ประกาศโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
.................................................................................... 

 เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๖ โรงเรียนจึงกำหนดให้มีการดำเนินการรับสมัครนักเรียนดังนี้ 
 อ้างถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญและประเด็นที่ปรับเพิ่มเติม ขอแจ้งเน้นย้ำเพื่อให้เกิดความชั ดเจนใน
การปฏิบัติ ดังนี้  

๑.๑ เพ่ิมหลักการดำเนินการรับนักเรียนให้มีความปลอดภัย มีการจัดระบบ วิธีการรับนักเรียนที่ 
ปลอดภัย ทั้งจากภัยพิบัติ ภัยคุกคาม ภัยจากโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ       

๑.๒ บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้รับทราบประกาศเขตพ้ืนที่บริการที่ผ่าน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕ 
และแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนรวมทั้งให้
คำปรึกษาการรับนักเรียนของโรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้สอดคล้องตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและ
ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งส และตรวจสอบได้  

๑.๓ บทบาทของโรงเรียน เพ่ิมเติมในส่วนของการจัดทำแผนการรับนักเรียน โดยให้สอดคล้องตาม 
แผนชั้นเรียนเต็มรูประยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕'๖๕ - ๒๕๖๙) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งนำเสนอการประกาศเขตพ้ืนที่บริการและแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่กำหนด ตลอดจนอำนวยความสะดวก ให้ข้อมูล และประสานสถานศึกษาอ่ืน เพ่ือดำเนินการรับเด็กเข้าเรียน 
และจัดหาที่เรียนให้เด็กอย่างเหมาะสม  

๑.๔ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ให้รับเด็กอายุ ๔-๕ ปี ใน 
เขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๒ และ ๓ โดยห้ามสอบวัดความสามารถทางวิซาการ สำหรับสถานศึกษาที่เคยรับ
เด็กอนุบาล อายุ ๓ ปีบริบูรณ์ ที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดรับอยู่ก่อนแล้ว ให้รับเด็กอายุ ๔-๕ ปี ในเขตพ้ืนที่บริการเข้า
เรียนชั้นอนุบาล ๒ และอนุบาล ๓ โดยห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ 
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หากโรงเรียนมีความจำเป็นและมีความพร้อมด้านคุณภาพการศึกษา ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้าน
อาคารสถานที่ ที่จะรับเด็กเข้าเรียนชั ้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) ให้เสนอขอความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามลำดับ โดยห้ามสอบวัดความสามารถทางวิซาการ  

๑.๕ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ยังคงเป็นไปตามปีการศึกษา ๒๕ '๖๕ ทั้งนี้ ห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ในระดับขั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ และไม่นำผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการรับ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ดังเช่น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา  

๑.๖ การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ยังคงกำหนดไว้ ๔ ข้อ เช่นเดียวกับปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับ 
เงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจาก ๔ ข้อที่กำหนด หากโรงเรียนเห็นว่ามีความจำเป็นให้เสนอคณะกรรมการรับนั กเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ความเห็นชอบ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบก่อนประกาศรับสมัครนักเรียน 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มี 
เงื่อนไขพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไม่เกินร้อยละ ๒ ของแผนการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ โดยต้อง
ประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและ ประกาศรายชื ่อนักเรียนที ่ได้รับการพิจารณาตามเงื ่อนไขพิเศษให้
สาธารณชนทราบ  

๑.๗ ช่วงเวลาการรับนักเรียน ยังคงกำหนดให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียนวัน 
สิ้นสุด คือ วันมอบตัวนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของการรับนักเรียนแต่ละประเภทและ
การขึ้นบัญชีสำรอง กำหนดให้บัญชีผู้สอบแข่งขันสิ้นสุด ภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งของปีการศึกษา 
๒๕๖๖ ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดห้องเรียนและทำการเรียนการสอนโดยไม่กระทบกับการนับเวลาเรียนของ
นักเรียน  

๑.๘ การกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้อง ยังคงกำหนดเช่นเดียวกับปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยในส่วน 
ของการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ กำหนดไว้ห้องละไม่เกิน ๔๐ คน โดยไม่ให้เพ่ิม
จำนวนนักเรียนต่อห้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนฯปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ที่ได้ประกาศไว้แล้ว  

๑.๙ กรณีท่ีมีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่ไม่เป็นไปตามประกาศให้เสนอ 
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาและมีอำนาจในการตัดสินปัญหาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติ และ
รายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ทราบ 
 

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๑. รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการเข้าเรียน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จำนวน ๑๒๐ 

คน 
 
 



 
 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนและหลักฐานการสมัคร 
  ๒.๑ คุณสมบัติ 
   ๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตร สำนักงานคณะกรรมกาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หรือ
เทียบเท่า  
   ๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   ๓) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
   ๔) เป็นโสด 
   ๕) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะดูแลตลอดเวลาที่จะศึกษาอยู่ 
  ๒.๒ หลักฐานการสมัคร 
   ๑) ใบสมัคร (ของโรงเรียน)  
   ๒) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชน (นักเรียน, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง) ๑ ฉบับ 
   ๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลัง
ศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๔) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป 

๓. กำหนดวันรับสมัคร 
  ๓.๑ รับสมัคร วันที่ ๑๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องพิพิธสังฆการ ชั้น ๑ อาคารกาญจนาภิเษก 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (สมัครด้วยตนเอง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  ๓.๒ สอบแยกห้องเรียน วันที ่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ (ใช้ข้อสอบวัดของโรงเรียน ๕ รายวิชา            
คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ) เริ่มสอบเวลา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.        
ณ อาคารรัชมังคลาภิเษกชั้น ๑ 
  ๓.๓ ประกาศผล วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ผ่านทาง Facebook โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก เว็บไซต์โรงเรียน http://www.ppr.ac.th และติดประกาศผลที่หน้าห้องวิชาการ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมัง
คลาภิเษก 
  ๓.๔ รายงานตัวและการมอบตัว วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสุธรรมกิจวิมล เวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
  หลักฐานในการมอบตัว 
   ๑) ใบมอบตัว (ของโรงเรียน) 
   ๒) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชน (นักเรียน, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง) ๑ ฉบับ 
   ๓) ปพ.๑ (ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละฉบับ) 
   ๔) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป 



 
 

 หมายเหตุ : ให้นักเรียนนำผู้ปกครองผู้ซึ่งดูแลรับผิดชอบนักเรียนตลอดระยะเวลาที่นักเรียนศึกษาอยู่      
ณ สถานศึกษาแห่งนี้ มารายงานตัวและมอบตัวตามวันที่กำหนด นักเรียนที่ไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนด       
ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน  
 

การรับสมัครนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 ๑. จำนวนการรับ ๑๒๐ คน 
 ๑.๑ รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 
  ๑.๑.๑ นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน ๘๐ คน 
  ๑.๑.๒ นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษา จำนวน ๔๐ คน 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนและหลักฐานการสมัคร 
  ๒.๑ คุณสมบัติ 
   ๑) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หรือ
เทียบเท่า 
   ๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   ๓) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
   ๔) เป็นโสด 
   ๕) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะดูแลตลอดเวลาที่จะศึกษาอยู่ 
  ๒.๒ หลักฐานการสมัคร 
   ๑) ใบสมัคร (ของโรงเรียน) 
   ๒) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชน (นักเรียน, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง) ๑ ฉบับ 
   ๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลัง
ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๔) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป 

๓. กำหนดวันรับสมัคร 
  ๓.๑ รับสมัคร วันที่ ๑๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องพิพิธสังฆการ ชั้น ๑ อาคารกาญจนาภิเษก 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (สมัครด้วยตนเอง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  ๓.๒ สอบคัดเลือก วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ (ใช้ข้อสอบวัดของโรงเรียน ๕ รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ) เริ่มสอบเวลา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ อาคารรัชมังคลา
ภิเษกชั้น ๑ 

๓.๓ ประกาศผล วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ผ่านทาง Facebook โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลา 
ภิเษก เว็บไซต์โรงเรียน http://www.ppr.ac.th และติดประกาศผลที่หน้าห้องวิชาการ โรงเรียนพอกพิทยาคม    
รัชมังคลาภิเษก 



 
 

  ๓.๔ รายงานตัวและการมอบตัว วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสุธรรมกิจวิมล เวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
  หลักฐานในการมอบตัว 
   ๑) ใบมอบตัว (ของโรงเรียน) 
   ๒) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชน (นักเรียน, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง) ๑ ฉบับ 
   ๓) ปพ.๑ (ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละฉบับ) 
   ๔) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 
 
 

(นายนาวิน  สีหาบุตร) 
                       ผู้อำนายการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 


