ประกาศโรงเรียนพิมายวิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้ าศึกษาต่ อ
ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2558
………………………….

เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ การรับนักเรี ยน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดหลักการ
นโยบายและวิธีการรับนักเรี ยน โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึ กษาอย่างทัว่ ถึ ง และได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุ ท ธศัก ราช 2556 พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการ
บริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2558 และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่ อง กระจาย
อานาจการบริ หารและการจัดการศึ กษาของเลขาธิ การคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2558
นโยบายรั ฐบาล นโยบายกระทรวงศึ กษาธิ การ และความต้องการของประชาชน สานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการรับนักเรี ยน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา 2558 ลงวันที่ 28 สิ งหาคม 2557 ดังนั้นโรงเรี ยนพิมายวิทยาจึ งกาหนด
รายละเอียดในการรับนักเรี ยนเข้าเรี ยนในชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2558 ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
1.1.1 คุณสมบัติ
(1) สาเร็ จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรื อเทียบเท่า หรื อกาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2557 หรื อเทียบเท่า
(2) ไม่จากัดอายุ
(3) เป็ นโสด

-2(4) นักเรียนที่สมัครประเภทนักเรียนในเขตพืน้ ที่บริการ จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องการรับสมัครนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ประจาปี การศึกษา2558 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 3.3.3 ที่กาหนดให้โรงเรี ยนกาหนดเขตพื้นที่บริ การ และสัดส่ วนจานวนนักเรี ยนเขตพื้นที่บริ การ ที่กาหนดว่า
นักเรี ยนจะต้องมีทะเบียนบ้านอยูใ่ นเขตพื้นที่บริ การ ได้แก่ ตาบลในเมือง ตาบลกระเบือ้ งใหญ่ ตาบลสั มฤทธิ์
ตาบลท่าหลวง ตาบลชีวาน ตาบลดงใหญ่ ตาบลกระชอน ตาบลธารละหลอด และตาบลรังกาใหญ่ (เฉพาะ
บ้ านฉกาจ หมู่ที่ 2 และ บ้ านช่ องโค หมู่ที่ 3 )
*** โดยต้ องอาศัยอยู่กบั บิดา มารดา หรือปู่ ย่ า ตา ยาย โดยสายเลือดทีเ่ ป็ นเจ้ าของบ้ าน
หรือเจ้ าบ้ านทีห่ ลักฐานสิ ทธิอยู่อาศัยชั ดเจนเท่ านั้น อย่ างน้ อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2558
(5) นักเรียนทีส่ มัครประเภททัว่ ไป ได้แก่ ตาบลนิคมสร้ างตนเอง ตาบลหนองระเวียง
ตาบลรังกาใหญ่ และตาบลโบสถ์ รวมทั้งนักเรี ยนที่มาจากอาเภอต่างๆ ในจังหวัดนครราชสี มา และจังหวัดต่างๆ
ทัว่ ประเทศ
1.1.2 หลักฐานการสมัคร
(1) ใบสมัครของโรงเรี ยนพิมายวิทยา
(2) สาเนาทะเบียนบ้านนักเรี ยน บิดา-มารดา และผูป้ กครอง
(นาทะเบียนบ้านฉบับจริ งมาแสดงในวันสมัครด้วย)
(3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า ( ปพ.1: 2 ) หรื อ
หลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2557 หรื อเทียบเท่า
(4) หลักฐานแสดงคะแนนการสอบ O-NET จาก สทศ.
(5) รู ปถ่ายขนาด 1 12 นิ้ว จานวน 1 รู ป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (สาหรับติดใบสมัคร)

1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1.2.1 คุณสมบัติ
(1) สาเร็ จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรื อ
เทียบเท่า หรื อกาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2557 หรื อเทียบเท่า
(2) ไม่จากัดอายุ
(3) เป็ นโสด
1.2.2 หลักฐานการสมัคร
(1) ใบสมัครของโรงเรี ยนพิมายวิทยา
(2) สาเนาทะเบียนบ้านนักเรี ยน บิดา-มารดา และผูป้ กครอง
(นาทะเบียนบ้านฉบับจริ งมาแสดงในวันสมัครด้วย)
(3) ปพ. 1:3 (กรณี จบการศึกษาแล้ว) หรื อ ปพ.7 (กรณี ที่ยงั ไม่จบการศึกษา)

-3(4) หลักฐานแสดงคะแนนการสอบ O-NET จาก สทศ.
(5) ค่าระเบียบการ และใบสมัคร 10 บาท
(6) เงินค่าสมัคร 20 บาท
(7) รู ปถ่ายขนาด 1 12 นิ้ว 1 รู ป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (สาหรับติดใบสมัคร)
2. วิธีการดาเนินการรับสมัครนักเรียนเข้ าเรียน

2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 (รับทั้งหมด 650 คน)
2.1.1 รับนักเรียนประเภทในเขตพืน้ ทีบ่ ริการ จากการสอบคัดเลือก รับทั้งหมด 455 คน
(ไม่มีการจับฉลากเข้าศึกษาต่อ)
2.1.2 นอกเขตพืน้ ทีบ่ ริการและนักเรียนประเภททัว่ ไป จากการสอบคัดเลือก รับทั้งหมด 195 คน
หมายเหตุ
1. รวมรับนักเรียนเข้ าเรียนต่ อ ชั้น ม.1 ประจาปี การศึกษา 2558 ทุกประเภท จานวน 650 คน
2. นักเรียนทีส่ มัครเข้ าเรียนต่ อชั้น ม.1 ทุกประเภทจะต้ องเข้ าทดสอบวัดความพร้ อมพืน้ ฐาน
ทางการเรียนที่โรงเรียนจัดทาขึน้ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และสั งคมศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ นาผลการสอบมาจัดห้ องเรียน และ
การเลือกวิชาเพิม่ เติมสาหรับนักเรียน ถ้ าไม่ ทาการสอบ ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 ตั้งแต่
เวลา 08.00 -16.00 น. ถือว่าสละสิ ทธิ์ที่สมัครเข้ าศึกษาต่ อทีโ่ รงเรียนพิมายวิทยา

2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 (รับจานวน 600 คน)
2.2.1 ให้สิทธิ์ แก่นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนพิมายวิทยา ที่มีความประสงค์จะเรี ยนที่
โรงเรี ยนเดิมที่มีศกั ยภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรี ยนได้ตามที่ประกาศไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่ องการรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ข้อ 3.4.1 ประจาปี การศึกษา 2558
2.2.2 รับนักเรี ยนทัว่ ไปจากโรงเรี ยนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะเข้าเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โดยใช้วธิ ีการสอบคัดเลือก ซึ่งเป็ นแบบทดสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรี ยนที่โรงเรี ยนจัดทาขึ้น
โดยอยูใ่ นกรอบเนื้อหาของหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ใน 5 วิชาหลัก คือ
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
2.2.3 นักเรี ยนที่สมัครทั้ง 2 ประเภท จะต้องสอบเพื่อวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรี ยนที่
โรงเรี ยนจัดทาขึ้น โดยอยูใ่ นกรอบเนื้ อหาของหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
ใน 5 วิชาหลัก คือ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

-4หมายเหตุ รวมรับนักเรียนเข้ าเรียนชั้น ม.4 ประจาปี การศึกษา 2558
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
จานวน 320 คน
(รับจาก ร.ร. เดิม จานวน 300 คน รับจาก ร.ร. ทัว่ ไป 20 คน)
- แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
จานวน 45 คน
(รับจาก ร.ร. เดิม จานวน 35 คน รับจาก ร.ร. ทั่วไป 10 คน)
- แผนการเรียนภาษาจีน
จานวน 45 คน
(รับจาก ร.ร. เดิม จานวน 35 คน รับจาก ร.ร. ทั่วไป 10 คน)
- แผนการเรียนทัว่ ไป
จานวน 190 คน
(รับจาก ร.ร. เดิม จานวน 140 คน รับจาก ร.ร. ทัว่ ไป 50 คน)
รวมทั้งสิ้น 600 คน

3. กาหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว

3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
3.1.1 นักเรียนประเภทนักเรียนในเขตพืน้ ทีบ่ ริการ (รับจานวน
รับสมัคร
วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2558
( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
สอบคัดเลือก
วันที่ 28 มีนาคม 2558
ประกาศผล รายงานตัว และเลือกวิชาเพิม่ เติม
วันที่ 2 เมษายน 2558
มอบตัวและลงทะเบียนเรียน วันที่ 8 เมษายน 2558
ประชุ มผู้ปกครอง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
3.1.2 นักเรียนประเภททัว่ ไป (รับทั้งหมด จานวน 195 คน)
รับสมัคร
วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2558
( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
สอบคัดเลือก
วันที่ 28 มีนาคม 2558
ประกาศผล รายงานตัว และเลือกวิชาเพิม่ เติม
วันที่ 2 เมษายน 2558
มอบตัวและลงทะเบียนเรียน วันที่ 8 เมษายน 2558
ประชุ มผู้ปกครอง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558

455 คน)
เวลา 08.30 – 16.30 น.
เวลา 08.00-15.00 น.
เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 08.00 – 16.00 น.
เวลา 08.00 - 16.00 น.
เวลา 08.30 – 16.30 น.
เวลา 08.00-15.00 น.
เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 08.00 – 16.00 น.
เวลา 08.00 - 16.00 น.

-5*** หมายเหตุ ***
1. นักเรียนทีไ่ ม่ สามารถเข้าเรียนต่ อโรงเรียนพิมายวิทยาในระดับชั้น ม.1 ได้ หากมีความประสงค์
จะไปเรียนทีโ่ รงเรียนคู่พฒ
ั นาและโรงเรียนเครือข่ ายให้ ยนื่ ความจานง หรือสมัครได้ ทโี่ รงเรียนพิมายวิทยา ใน
วันที่ 4-5 เมษายน 2558 ณ ห้ องกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนพิมายวิทยา และโรงเรียนพิมายวิทยาจะ
ดาเนินการส่ งรายชื่อนักเรียนทีย่ นื่ ความจานงแล้วไปยังโรงเรียนต่ างๆ ต่ อไป
2. โรงเรียนคู่พฒ
ั นาได้ แก่ โรงเรียนพิมายดารงวิทยาคม และโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
3. โรงเรียนเครือข่ าย ได้ แก่ โรงเรียนท้ าวสุ รนารีฯ โรงเรียนบ้ านกระเบือ้ งใหญ่ โรงเรียนบ้ าน
สั มฤทธิ์ โรงเรียนบ้ านซึมฯ โรงเรียนมะค่าสามัคคี โรงเรียนจารย์ ตารา โรงเรียนบ้ านดอนเขว้ า โรงเรียนชุมชนบ้ านหนองจิก โรงเรียนบ้ านตะบองฯ โรงเรียนบ้ านหนองปรือฯ โรงเรียนบ้ านโคกขามฯ โรงเรียนบ้ านลุงตามัน โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ โรงเรียนบ้ านดงประชานุกลู โรงเรียนบ้ านมะกอก โรงเรียนราษฎร์ สโมสร โรงเรียนบ้ านโนนโชงโลง โรงเรียนบ้ านใหม่ ฉมวก โรงเรียนบ้ านโนนกระเบือ้ งหนองหัว
ช้ างสามัคคี โรงเรียนนิคมสร้ างตนเองพิมาย 4 โรงเรียนเพชรหนองขาม และ โรงเรียนบ้ านกล้วย

3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
3.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนพิมายวิทยา
(ทีม่ ีความประสงค์ จะเรียนโรงเรียนเดิม)
รับสมัคร
วันที่ 2 – 6 มีนาคม 2558
สอบคัดเลือก
วันที่ 29 มีนาคม 2558
ประกาศผล
วันที่ 3 เมษายน 2558
รายงานตัว
วันที่ 3 เมษายน 2558
มอบตัวและลงทะเบียนเรียน วันที่ 9 เมษายน 2558
ประชุ มผู้ปกครอง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
3.2.2 นักเรียนประเภทสอบคัดเลือก (นักเรียนจากโรงเรียนอืน่ ๆ )
รับสมัคร
วันที่ 20–24 มีนาคม 2558
สอบคัดเลือก
วันที่ 29 มีนาคม 2558
ประกาศผล
วันที่ 3 เมษายน 2558
รายงานตัว
วันที่ 3 เมษายน 2558
มอบตัวและลงทะเบียนเรียน วันที่ 9 เมษายน 2558
ประชุ มผู้ปกครอง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

08.30 – 16.30 น.
08.30 – 16.30 น.
08.30 - 16.30 น.
08.30 - 16.30 น.
09.00 – 16.30 น.
09.00 – 16.30 น.

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

08.30 – 16.30 น.
08.30 – 16.30 น.
08.30 - 16.30 น.
08.30 - 16.30 น.
09.00 – 16.30 น.
09.00 – 16.30 น.

-64. สถานทีร่ ับสมัคร
หอประชุ มรั ฐประชาสมาคาร ชั้ น 2 โรงเรียนพิมายวิทยา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสี มา

5. กาหนดวันรับมอบตัวนักเรียน
5.1 มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 วันที่ 8 เมษายน 2558
5.2 มอบตัวนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วันที่ 9 เมษายน 2558

6. หลักฐานทีจ่ ะต้ องนาไปแสดงในวันรับมอบตัวนักเรียน
6.1 ใบมอบตัวตามแบบฟอร์มของทางโรงเรี ยน
6.2 ปพ. 1:2 ฉบับจริ ง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ สาหรับนักเรี ยนที่มอบตัวเข้าเรี ยนชั้น ม.1
และ ปพ. : 3 สาหรับนักเรี ยนที่มอบตัวเข้าเรี ยนชั้น ม.4 (ไม่รับใบรับรอง) โรงเรี ยนจะเก็บเฉพาะฉบับ
ถ่ายเอกสารไว้
6.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริ ง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ โรงเรี ยนจะเก็บเฉพาะฉบับถ่ายเอกสารไว้
6.4 สาเนาทะเบียนบ้านนักเรี ยน
จานวน 1 ฉบับ
6.5 สาเนาทะเบียนบ้านบิดา
จานวน 1 ฉบับ
6.6 สาเนาทะเบียนบ้านมารดา
จานวน 1 ฉบับ
6.7 สาเนาทะเบียนบ้านผูป้ กครอง จานวน 1 ฉบับ (ในกรณี ที่นกั เรี ยนไม่ได้อาศัยอยูก่ บั บิดามารดา )
6.8 เงินค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรี ยนกาหนด

7. การประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียนเรียน
7.1 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. ผูป้ กครองประชุมรับฟังคาชี้แจงข้อปฏิบตั ิของทาง
โรงเรี ยน เมื่อเสร็ จสิ้ นการประชุมแล้วจึง ลงทะเบียนวิชาเรี ยน พบอาจารย์ ที่ปรึ กษา รับตารางเรี ยน
นักเรี ยนและผูป้ กครองรายใดที่ไม่เข้าร่ วมประชุม และปฏิบตั ิกิจกรรมที่โรงเรี ยนกาหนด โรงเรี ยนจะ
ตัดสิ ทธิ์ การเข้าเรี ยนของนักเรี ยน

7.2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. ผูป้ กครองประชุมรับฟังการชี้ แจงข้อปฏิบตั ิของ
ทางโรงเรี ยน เมื่อเสร็ จการประชุมแล้วจึงลงทะเบียนเรี ยน พบอาจารย์ที่ปรึ กษา
รับตารางเรี ยน
นักเรี ยนและผูป้ กครองนักเรี ยนรายใดที่ไม่เข้าประชุมและปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่โรงเรี ยนกาหนด
โรงเรี ยนจะตัดสิ ทธิ์ การเข้าเรี ยนของนักเรี ยน

-78. การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
8.1. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปฐมนิเทศ ในวันที่ 7 พฤษภาคม2558 เวลา 08.30–16.00 น.
8.2 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปฐมนิเทศ ในวันที่ 8 พฤษภาคม2558 เวลา 08.30–16.00 น.

9. กาหนดวันลงทะเบียนเรียน นักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6
9.1 นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 ลงทะเบียนเรียน วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
9.2 นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ลงทะเบียนเรียน วันที่ 12 พฤษภาคม 2558

10. กาหนดวันเปิ ดเรียน ทุกระดับชั้น

วันที่ 13 พฤษภาคม 2558

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

(นายวุฒิชยั หวังอ้อมกลาง)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพิมายวิทยา

