
 
ประกาศโรงเรียนพมิายวทิยา  

เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
ในช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1  และช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4  ปีการศึกษา 2558 

…………………………. 

 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
นโยบายและแนวปฏิบติัการรับนกัเรียน  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดก้ าหนดหลกัการ
นโยบายและวิธีการรับนกัเรียน  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เด็กทุกคนไดรั้บการศึกษาอย่างทัว่ถึง และไดรั้บการ
พฒันาอย่างเต็มตามศกัยภาพ  สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศักราช 2556  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั    พ.ศ.2545  กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจดัการศึกษา  พ.ศ.2558  และประกาศส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เร่ือง กระจาย
อ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยงัคณะกรรมการ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2558 
นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   และความต้องการของประชาชน  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรับนกัเรียน  สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2558   ลงวนัท่ี    28  สิงหาคม 2557   ดงันั้นโรงเรียนพิมายวิทยาจึงก าหนด
รายละเอียดในการรับนกัเรียนเขา้เรียนในชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี  1 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ปีการศึกษา 2558   ดงัน้ี 
   

 1.  คุณสมบัติของผู้สมคัรและหลกัฐานการสมคัร 
1.1  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 1 

                           1.1.1  คุณสมบัติ 
          (1) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

หรือเทียบเท่า หรือก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2557 หรือเทียบเท่า 
          (2)  ไม่จ  ากดัอาย ุ
          (3)  เป็นโสด 
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                       (4)  นักเรียนที่สมัครประเภทนักเรียนในเขตพืน้ที่บริการ  จะตอ้งมีคุณสมบติัตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   เร่ืองการรับสมคัรนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา       
ปีท่ี   1   ประจ าปีการศึกษา2558    สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ        
ขอ้ท่ี  3.3.3  ท่ีก าหนดให้โรงเรียนก าหนดเขตพื้นท่ีบริการ และสัดส่วนจ านวนนกัเรียนเขตพื้นท่ีบริการ  ท่ีก าหนดวา่
นกัเรียนจะตอ้งมีทะเบียนบา้นอยูใ่นเขตพื้นท่ีบริการ    ไดแ้ก่  ต าบลในเมือง ต าบลกระเบือ้งใหญ่  ต าบลสัมฤทธ์ิ   
ต าบลท่าหลวง  ต าบลชีวาน  ต าบลดงใหญ่       ต าบลกระชอน     ต าบลธารละหลอด   และต าบลรังกาใหญ่   (เฉพาะ 
บ้านฉกาจ  หมู่ที ่ 2   และ บ้านช่องโค  หมู่ที ่ 3 ) 
              ***  โดยต้องอาศัยอยู่กบับิดา มารดา หรือปู่  ย่า ตา  ยาย  โดยสายเลอืดทีเ่ป็นเจ้าของบ้าน  
หรือเจ้าบ้านทีห่ลกัฐานสิทธิอยู่อาศัยชัดเจนเท่าน้ัน  อย่างน้อย  2  ปี  นับถึงวนัที ่ 16  พฤษภาคม 2558 

          (5)   นักเรียนทีส่มัครประเภททัว่ไป    ไดแ้ก่  ต าบลนิคมสร้างตนเอง  ต าบลหนองระเวยีง     
ต าบลรังกาใหญ่   และต าบลโบสถ์  รวมทั้งนกัเรียนท่ีมาจากอ าเภอต่างๆ ในจงัหวดันครราชสีมา    และจงัหวดัต่างๆ 
ทัว่ประเทศ 

1.1.2   หลกัฐานการสมัคร 
           (1)  ใบสมคัรของโรงเรียนพิมายวทิยา 
           (2)  ส าเนาทะเบียนบา้นนกัเรียน  บิดา-มารดา  และผูป้กครอง   

 (น าทะเบียนบา้นฉบบัจริงมาแสดงในวนัสมคัรดว้ย) 
           (3) หลกัฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า ( ปพ.1: 2 )  หรือ 

หลกัฐานท่ีแสดงวา่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2557 หรือเทียบเท่า 
                                      (4) หลกัฐานแสดงคะแนนการสอบ O-NET จาก สทศ.  

           (5)  รูปถ่ายขนาด   1
2

1   น้ิว    จ  านวน  1  รูป  ถ่ายไวไ้ม่เกิน  6  เดือน  (ส าหรับติดใบสมคัร) 

     1.2  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4 
                          1.2.1  คุณสมบัติ 

         (1)  ส าเร็จการศึกษา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2557  หรือเทียบเท่า 

         (2)  ไม่จ  ากดัอาย ุ
         (3)  เป็นโสด 

  1.2.2  หลกัฐานการสมัคร 
          (1)  ใบสมคัรของโรงเรียนพิมายวทิยา 
           (2)  ส าเนาทะเบียนบา้นนกัเรียน  บิดา-มารดา  และผูป้กครอง   

 (น าทะเบียนบา้นฉบบัจริงมาแสดงในวนัสมคัรดว้ย) 
          (3)  ปพ. 1:3   (กรณีจบการศึกษาแลว้)  หรือ ปพ.7  (กรณีท่ียงัไม่จบการศึกษา) 
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          (4) หลกัฐานแสดงคะแนนการสอบ O-NET จาก สทศ.  
          (5)  ค่าระเบียบการ และใบสมคัร  10  บาท      
          (6)  เงินค่าสมคัร  20  บาท     
          (7)  รูปถ่ายขนาด  1

2

1   น้ิว    1  รูป  ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6  เดือน (ส าหรับติดใบสมคัร) 
 

2.  วธีิการด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน 
 

       2.1  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 1  (รับทั้งหมด  650  คน) 
2.1.1  รับนักเรียนประเภทในเขตพืน้ทีบ่ริการ    จากการสอบคดัเลือก รับทั้งหมด  455  คน   

(ไม่มีการจบัฉลากเขา้ศึกษาต่อ)  
2.1.2  นอกเขตพืน้ทีบ่ริการและนักเรียนประเภททัว่ไป จากการสอบคดัเลือก  รับทั้งหมด  195  คน 

 

หมายเหตุ    
1.  รวมรับนักเรียนเข้าเรียนต่อ ช้ัน ม.1  ประจ าปีการศึกษา 2558  ทุกประเภท  จ านวน 650 คน 
2.  นักเรียนทีส่มัครเข้าเรียนต่อช้ัน ม.1  ทุกประเภทจะต้องเข้าทดสอบวดัความพร้อมพืน้ฐาน 
      ทางการเรียนที่โรงเรียนจัดท าขึน้  5  วชิา  คือ  คณติศาสตร์  วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย   
      ภาษาองักฤษ  และสังคมศึกษา  โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่น าผลการสอบมาจัดห้องเรียน  และ 
      การเลอืกวชิาเพิม่เติมส าหรับนักเรียน  ถ้าไม่ท าการสอบ  ในวนัที ่ 28  มีนาคม 2558  ตั้งแต่ 
      เวลา   08.00 -16.00  น.  ถือว่าสละสิทธ์ิที่สมัครเข้าศึกษาต่อทีโ่รงเรียนพมิายวิทยา 

 

           2.2  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4   (รับจ านวน  600  คน) 
2.2.1  ใหสิ้ทธ์ิแก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนพิมายวทิยา  ท่ีมีความประสงคจ์ะเรียนท่ี 

โรงเรียนเดิมท่ีมีศกัยภาพเหมาะสมท่ีจะเขา้เรียนไดต้ามท่ีประกาศไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เร่ืองการรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ขอ้ 3.4.1  ประจ าปีการศึกษา 2558     

2.2.2  รับนกัเรียนทัว่ไปจากโรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
โดยใชว้ธีิการสอบคดัเลือก     ซ่ึงเป็นแบบทดสอบวดัความพร้อมพื้นฐานทางการเรียนท่ีโรงเรียนจดัท าข้ึน 
โดยอยูใ่นกรอบเน้ือหาของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    (ม.1-ม.3) ใน  5 วชิาหลกั คือ 
คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  สังคมศึกษา ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

2.2.3 นกัเรียนท่ีสมคัรทั้ง 2  ประเภท  จะตอ้งสอบเพื่อวดัความพร้อมพื้นฐานทางการเรียนท่ี 
โรงเรียนจดัท าข้ึน โดยอยูใ่นกรอบเน้ือหาของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-ม.3) 
ใน  5   วชิาหลกั คือ คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  สังคมศึกษา ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
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หมายเหตุ     รวมรับนักเรียนเข้าเรียนช้ัน  ม.4  ประจ าปีการศึกษา 2558 
       -   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์– คณติศาสตร์      จ านวน    320  คน 
            (รับจาก ร.ร. เดิม จ านวน  300  คน  รับจาก ร.ร. ทัว่ไป 20  คน) 

           -   แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น    จ านวน     45   คน 
            (รับจาก ร.ร. เดิม จ านวน  35  คน  รับจาก ร.ร. ทั่วไป 10  คน) 
       -   แผนการเรียนภาษาจีน    จ านวน      45   คน 
            (รับจาก ร.ร. เดิม จ านวน  35  คน  รับจาก ร.ร. ทั่วไป 10  คน) 
       -   แผนการเรียนทัว่ไป      จ านวน     190  คน 
            (รับจาก ร.ร. เดิม จ านวน  140  คน  รับจาก ร.ร. ทัว่ไป 50  คน) 

                รวมทั้งส้ิน      600   คน 
 

3. ก าหนดวนัรับสมคัร  สอบคดัเลอืก   ประกาศผล  และรายงานตัว  
 

3.1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 
3.1.1 นักเรียนประเภทนักเรียนในเขตพืน้ทีบ่ริการ  (รับจ านวน   455  คน) 

รับสมัคร       วนัท่ี  20 – 24  มีนาคม 2558 เวลา  08.30 – 16.30  น. 
           ( ไม่เวน้วนัหยดุราชการ )  

สอบคัดเลอืก       วนัท่ี  28  มีนาคม 2558 เวลา  08.00-15.00 น. 
ประกาศผล  รายงานตัว  และเลอืกวชิาเพิม่เติม 

      วนัท่ี  2 เมษายน  2558 เวลา  09.00 – 12.00 น. 
มอบตัวและลงทะเบียนเรียน  วนัท่ี  8 เมษายน  2558 เวลา  08.00 – 16.00 น. 
ประชุมผู้ปกครอง                   วนัท่ี  4 พฤษภาคม 2558         เวลา  08.00  -  16.00  น. 

3.1.2 นักเรียนประเภททัว่ไป   (รับทั้งหมด  จ านวน  195  คน)   
รับสมัคร       วนัท่ี  20 – 24  มีนาคม 2558 เวลา  08.30 – 16.30  น. 

           ( ไม่เวน้วนัหยดุราชการ )  
สอบคัดเลอืก       วนัท่ี  28  มีนาคม 2558 เวลา  08.00-15.00 น. 
ประกาศผล    รายงานตัว   และเลอืกวชิาเพิม่เติม   

     วนัท่ี  2 เมษายน  2558  เวลา  09.00 – 12.00 น. 
มอบตัวและลงทะเบียนเรียน วนัท่ี 8  เมษายน  2558  เวลา  08.00 – 16.00 น. 
ประชุมผู้ปกครอง       วนัท่ี  4 พฤษภาคม 2558         เวลา  08.00  -  16.00  น. 
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***   หมายเหตุ  *** 
 1.  นักเรียนทีไ่ม่สามารถเข้าเรียนต่อโรงเรียนพมิายวทิยาในระดบัช้ัน  ม.1  ได้  หากมคีวามประสงค์
จะไปเรียนทีโ่รงเรียนคู่พฒันาและโรงเรียนเครือข่ายให้ยืน่ความจ านง หรือสมคัรได้ทีโ่รงเรียนพมิายวทิยา ใน
วนัที ่ 4-5 เมษายน 2558  ณ  ห้องกลุ่มงานบริหารวชิาการ  โรงเรียนพมิายวทิยา  และโรงเรียนพมิายวทิยาจะ
ด าเนินการส่งรายช่ือนักเรียนทีย่ืน่ความจ านงแล้วไปยงัโรงเรียนต่างๆ ต่อไป 
 2.  โรงเรียนคู่พฒันาได้แก่  โรงเรียนพมิายด ารงวทิยาคม  และโรงเรียนนิคมพมิายศึกษา 
 3. โรงเรียนเครือข่าย ได้แก่  โรงเรียนท้าวสุรนารีฯ   โรงเรียนบ้านกระเบือ้งใหญ่  โรงเรียนบ้าน
สัมฤทธ์ิ โรงเรียนบ้านซึมฯ   โรงเรียนมะค่าสามคัค ี  โรงเรียนจารย์ต ารา   โรงเรียนบ้านดอนเขว้า   โรงเรียน-
ชุมชนบ้านหนองจกิ   โรงเรียนบ้านตะบองฯ   โรงเรียนบ้านหนองปรือฯ   โรงเรียนบ้านโคกขามฯ  โรงเรียน-
บ้านลงุตามนั   โรงเรียนพมิายสามคัค ี ๑   โรงเรียนบ้านดงประชานุกลู  โรงเรียนบ้านมะกอก    โรงเรียน-
ราษฎร์สโมสร   โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง  โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก   โรงเรียนบ้านโนนกระเบือ้งหนองหัว
ช้างสามคัค ี   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพมิาย 4    โรงเรียนเพชรหนองขาม  และ โรงเรียนบ้านกล้วย 

 

3.2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4   
3.2.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3  โรงเรียนพมิายวทิยา  

 (ทีม่ีความประสงค์จะเรียนโรงเรียนเดิม) 
รับสมัคร       วนัท่ี  2 – 6 มีนาคม 2558   เวลา  08.30 – 16.30  น. 
สอบคัดเลอืก       วนัท่ี  29  มีนาคม 2558   เวลา  08.30 – 16.30  น. 
ประกาศผล        วนัท่ี  3   เมษายน 2558   เวลา  08.30  -  16.30 น. 
รายงานตัว        วนัท่ี  3   เมษายน 2558   เวลา  08.30  -  16.30 น. 
มอบตัวและลงทะเบียนเรียน วนัท่ี   9   เมษายน  2558   เวลา  09.00 – 16.30 น. 
ประชุมผู้ปกครอง             วนัท่ี  6  พฤษภาคม 2558   เวลา  09.00 – 16.30 น. 

3.2.2 นักเรียนประเภทสอบคัดเลอืก   (นักเรียนจากโรงเรียนอืน่ ๆ ) 
รับสมัคร       วนัท่ี  20–24  มีนาคม 2558   เวลา  08.30 – 16.30  น. 
สอบคดัเลอืก       วนัท่ี  29  มีนาคม 2558   เวลา  08.30 – 16.30  น. 
ประกาศผล        วนัท่ี  3   เมษายน 2558   เวลา  08.30  -  16.30 น. 
รายงานตัว        วนัท่ี  3  เมษายน  2558   เวลา  08.30  -  16.30 น. 
มอบตัวและลงทะเบียนเรียน  วนัท่ี  9  เมษายน  2558   เวลา  09.00 – 16.30 น. 
ประชุมผู้ปกครอง                   วนัท่ี  6  พฤษภาคม 2558   เวลา  09.00 – 16.30 น. 
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4. สถานทีรั่บสมคัร 
หอประชุมรัฐประชาสมาคาร ช้ัน 2   โรงเรียนพมิายวทิยา  ต.ในเมือง  อ.พมิาย  จ.นครราชสีมา 
 

5. ก าหนดวนัรับมอบตวันักเรียน       
5.1   มอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1   วนัที ่  8  เมษายน  2558 
5.2   มอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4   วนัที ่  9  เมษายน  2558 
 

6.  หลกัฐานทีจ่ะต้องน าไปแสดงในวนัรับมอบตวันักเรียน 
      6.1   ใบมอบตวัตามแบบฟอร์มของทางโรงเรียน 
      6.2   ปพ. 1:2    ฉบบัจริง   พร้อมถ่ายเอกสาร  1  ฉบบั  ส าหรับนกัเรียนท่ีมอบตวัเขา้เรียนชั้น ม.1   
และ ปพ. : 3  ส าหรับนกัเรียนท่ีมอบตวัเขา้เรียนชั้น ม.4  (ไม่รับใบรับรอง) โรงเรียนจะเก็บเฉพาะฉบบั 
ถ่ายเอกสารไว ้

6.3  ทะเบียนบา้นฉบบัจริง  พร้อมถ่ายเอกสาร  1  ฉบบั โรงเรียนจะเก็บเฉพาะฉบบัถ่ายเอกสารไว ้
6.4 ส าเนาทะเบียนบา้นนกัเรียน จ านวน  1  ฉบบั  
6.5 ส าเนาทะเบียนบา้นบิดา  จ านวน  1  ฉบบั 
6.6 ส าเนาทะเบียนบา้นมารดา จ านวน  1  ฉบบั 
6.7 ส าเนาทะเบียนบา้นผูป้กครอง        จ  านวน  1  ฉบบั   (ในกรณีท่ีนกัเรียนไม่ไดอ้าศยัอยูก่บับิดา-

มารดา ) 
6.8  เงินค่ากิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีทางโรงเรียนก าหนด 

7.  การประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียนเรียน 
  7.1   ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 1     

     ในวนัที ่  4 พฤษภาคม 2558  เวลา 08.30 น.  ผูป้กครองประชุมรับฟังค าช้ีแจงขอ้ปฏิบติัของทาง
โรงเรียน เม่ือเสร็จส้ินการประชุมแลว้จึง ลงทะเบียนวชิาเรียน พบอาจารย ์  ท่ีปรึกษา   รับตารางเรียน  
นกัเรียนและผูป้กครองรายใดท่ีไม่เขา้ร่วมประชุม และปฏิบติักิจกรรมท่ีโรงเรียนก าหนด     โรงเรียนจะ
ตดัสิทธ์ิการเขา้เรียนของนกัเรียน 

 

   7.2  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4        
      ในวนัที ่  6  พฤษภาคม 2558  เวลา  08.30  น.  ผูป้กครองประชุมรับฟังการช้ีแจงขอ้ปฏิบติัของ

ทางโรงเรียน เม่ือเสร็จการประชุมแลว้จึงลงทะเบียนเรียน  พบอาจารยท่ี์ปรึกษา   รับตารางเรียน  
นกัเรียนและผูป้กครองนกัเรียนรายใดท่ีไม่เขา้ประชุมและปฏิบติักิจกรรมตามท่ีโรงเรียนก าหนด   
โรงเรียนจะตดัสิทธ์ิการเขา้เรียนของนกัเรียน 
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8.  การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
      8.1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปฐมนิเทศ ในวนัที ่ 7  พฤษภาคม2558     เวลา 08.30–16.00 น. 

8.2  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ปฐมนิเทศ  ในวนัที ่  8 พฤษภาคม2558    เวลา 08.30–16.00 น. 

 

9.  ก าหนดวนัลงทะเบียนเรียน  นักเรียนช้ัน ม.2  ม.3  ม.5  และ ม.6 
       9.1  นักเรียนช้ัน   ม.2   และ  ม.3    ลงทะเบียนเรียน   วนัที ่  11  พฤษภาคม 2558 

 9.2  นักเรียนช้ัน   ม.5  และ  ม.6    ลงทะเบียนเรียน    วนัที ่  12  พฤษภาคม 2558 
 

10.  ก าหนดวนัเปิดเรียน ทุกระดับช้ัน      วนัที ่  13  พฤษภาคม 2558   
 

 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   6  มกราคม  พ.ศ. 2558 
    
 

             
(นายวฒิุชยั  หวงัออ้มกลาง) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนพิมายวทิยา 


