
 
ประกาศโรงเรียนพิมายวิทยา  

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 

ในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2561 

…………………………………..…………. 

 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง

นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ปีการศึกษา 

2561 อาศัยอ านาจตามความมาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายที่ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  

เป็นธรรม เสมอภาค ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น

โรงเรียนพิมายวิทยา อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดท าแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ประกาศโรงเรียน 

พิมายวิทยา  เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 

1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

          1.1.1 คุณสมบัต ิ

(1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 

      เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือ เทียบเท่า 

                  (2)  ไม่จ ากัดอายุ 

                  (3)  เป็นโสด 

       (4)  นักเรียนที่สมัครประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ              

             ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับสมัคร                                

             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ  

                       การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้โรงเรียนก าหนดเขตพ้ืนที่บริการ  

                       และสัดส่วนจ านวนนักเรียนเขตพื้นที่บริการ ที่ก าหนดว่านักเรียนจะต้องมีทะเบียนบ้าน 

                       อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ ได้แก ่ต าบลในเมือง ต าบลกระเบื้องใหญ่ ต าบลสัมฤทธิ์ ต าบลชีวาน 

                      ต าบลท่าหลวง ต าบลดงใหญ่ ต าบลกระชอน ต าบลธารละหลอด  และต าบลรังกาใหญ่  
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                      (เฉพาะ บ้านฉกาจ หมู่ที่ 2 และบ้านช่องโค หมู่ที่ 3 ) 

              ***  โดยต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือปู่ ย่า ตา ยาย โดยสายเลือดที่เป็นเจ้าของบ้านหรือ 

                     เจ้าบ้านที่หลักฐานสิทธิอยู่อาศัยชัดเจนเท่านั้นอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม  

                     2561 

               (5)  นักเรียนที่สมัครประเภททั่วไป ได้แก่ ต าบลนิคมสร้างตนเอง ต าบลหนองระเวียง  

                    ต าบลรังกาใหญ่ และต าบลโบสถ์ รวมทั้งนักเรียนที่มาจากอ าเภอต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา   

                     และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 

          1.1.2 หลักฐานการสมัคร 

                   (1) ใบสมัครของโรงเรียนพิมายวิทยา 

                   (2) ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา-มารดา และผู้ปกครอง (น าทะเบียนบ้านฉบับจริงมา    

   แสดงในวันสมัครด้วย) 

                   (3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ปพ.1:ป ) หรือหลักฐาน 

   ที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า (ปพ.7) 

                   (4) หลักฐานแสดงคะแนนการสอบ O-NET จาก สทศ.  

                   (5) รูปถ่ายขนาด  1
2

1  นิ้ว  จ านวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ส าหรับติดใบสมัคร) 

   1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

         1.2.1 คุณสมบัติ 

(1)  ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 

                        เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  หรือเทียบเท่า 

                   (2)  ไม่จ ากัดอายุ 

                   (3)  เป็นโสด 

1.2.2 หลักฐานการสมัคร 

                  (1) ใบสมัครของโรงเรียนพิมายวิทยา 

                  (2) ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา-มารดา และผู้ปกครอง (น าทะเบียนบ้านฉบับจริงมา 

                       แสดงในวันสมัครด้วย) 

                  (3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า (ปพ.1:บ) หรือหลักฐาน 

                       ที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า (ปพ.7) 

                  (4) หลักฐานแสดงคะแนนการสอบ O-NET จาก สทศ.  

                  (5) รูปถ่ายขนาด  1
2

1   นิ้ว 1 รูป  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6  เดือน (ส าหรับติดใบสมัคร) 

(6) ค่าระเบียบการ และใบสมัคร  10  บาท      

                  (7) เงินค่าสมัคร  20  บาท 



3 
2. วิธีการด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน 

2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รับจ านวน  560  คน 

2.1.1  รับนักเรียนประเภทในเขตพ้ืนที่บริการ จากการสอบคัดเลือกร้อยละ 65 รับจ านวน 364 คน   

2.1.2  รับนักเรียนประเภทนอกเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนประเภททั่วไป จากการสอบคัดเลือก 

         ร้อยละ 20 รับจ านวน 112 คน 

2.1.3  รับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ  ร้อยละ 5 รับจ านวน 28 คน 

2.1.4  รับนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ  ร้อยละ 10 รับจ านวน  56 คน  ดังนี้ 

  - นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย 

  - นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนพิมายวิทยา 

  - นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  

หมายเหตุ  1. รวมรับนักเรียนเข้าเรียนต่อ ช้ัน ม.1 ประจ าปีการศึกษา 2561 ทุกประเภท  จ านวน 560 คน 

    2. นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ทุกประเภทจะต้องเข้าทดสอบวัดความพร้อมพื้นฐาน     

        ทางการเรียนที่โรงเรียนจัดท าขึ้น 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย       

        ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ คิดเป็นร้อยละ 70  และคะแนนจากการสอบ O-NET  

        ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท้ัง 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 30 โดยมีวัตถุประสงค์ 

        เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน น าผลการสอบมาจัดห้องเรียน และการเลือกวิชาเพิ่มเติม 

        ส าหรับนักเรียนศึกษาต่อท่ีโรงเรียนพิมายวิทยา 

    3. ถ้านักเรียนไม่ท าการสอบคัดเลือกในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ถือว่าสละสิทธิ์ที่จะสมัครเข้า   

        ศึกษาต่อที่โรงเรียนพิมายวิทยา  

       2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับจ านวน 560 คน 

  2.2.1 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม   ให้สิทธิ์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิมายวิทยา 

          ที่มีความประสงค์จะเรียนที่โรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้ตามที่ประกาศ 

          ไว้ในประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยม 

          ศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ข้อ 3.4.1 ประจ าปีการศึกษา 2561 รับจ านวน 448 คน     

             2.2.2  ประเภทรับเพิ่ม  รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนชั้น 

                      มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการสอบคัดเลือก รับจ านวน 112 คน 

             2.2.3 นักเรียนที่สมัครทั้ง 2 ประเภทจะต้องสอบเพื่อวัดความพร้อมพ้ืนฐานทางการเรียนที่โรงเรียน 

                     จัดท าขึ้น โดยอยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

                     (ม.1-ม.3) ใน 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 

                     ศึกษาฯ คิดเป็นร้อยละ 70 และคะแนนจากการสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้น 

                     มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 30 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกนักเรียน 

                     เข้าเรียนและน าผลการสอบมาจัดห้องเรียน 
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หมายเหตุ    รับนักเรียนเข้าเรียนชั้น  ม.4  ประจ าปีการศึกษา 2561 

                -   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์           จ านวน 360  คน 

                    (รับจาก ร.ร. เดิม จ านวน 306 คน  รับจาก ร.ร. ทั่วไป 36 คน และเงื่อนไขพิเศษ 18 คน) 

        -   แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น                   จ านวน  40   คน 

                    (รับจาก ร.ร. เดิม จ านวน  32  คน  รับจาก ร.ร. ทั่วไป 8 คน ) 

                -   แผนการเรียนภาษาจีน                   จ านวน  40   คน 

                    (รับจาก ร.ร. เดิม จ านวน  32  คน  รับจาก ร.ร. ทั่วไป 8 คน ) 

                -   แผนการเรยีนทั่วไป                     จ านวน 120  คน 

                    (รับจาก ร.ร. เดิม จ านวน  72  คน  รับจาก ร.ร. ทั่วไป 24 คน และเงื่อนไขพิเศษ 24 คน) 

                                                                                              รวมทั้งสิ้น 560  คน 

3. ก าหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก  ประกาศผล และรายงานตัว  

   3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

        3.1.1 นักเรียนประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับจ านวน  364  คน 

               รับสมัคร                  วันที่  25 - 28  มีนาคม 2561     เวลา  08.30 – 16.30 น. 

                     (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

               สอบคัดเลือก                 วันที่  31 มีนาคม  2561       เวลา  08.00 – 16.30 น. 

               ประกาศผล รายงานตัว        วันที่  4  เมษายน  2561            เวลา  09.00 – 16.30 น. 

               มอบตัวและลงทะเบียนเรียน       วันที่ 7 เมษายน  2561       เวลา  08.00 – 16.30 น. 

               ประชุมผู้ปกครอง                    วันที่ 5 พฤษภาคม 2561           เวลา  08.00 - 16.00 น. 

       3.1.2 นักเรียนประเภททั่วไป  รับจ านวน  112 คน   

               รับสมัคร                              วันที่  25 – 28  มีนาคม 2561    เวลา  08.30 – 16.30 น. 

           (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

                สอบคัดเลือก        วันที่  31  มีนาคม  2561     เวลา  08.00 – 16.30 น. 

                ประกาศผล    รายงานตัว         วันที่  4 เมษายน  2561           เวลา  09.00 – 16.30 น. 

                มอบตัวและลงทะเบียนเรียน      วันที่  7 เมษายน  2561          เวลา  08.00 – 16.30 น. 

                ประชุมผู้ปกครอง                   วันที่  5 พฤษภาคม 2561         เวลา  08.00  -  16.00 น. 
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      3.1.3 นักเรียนประเภทมีความสามารถพิเศษ  (รับจ านวน  28 คน)   

     รับสมัคร                               วันที่  25-26  มีนาคม 2561   เวลา 08.30 – 16.30 น. 

           (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

              คัดเลือกความสามารถพิเศษ      วันที่  27  มีนาคม 2561   เวลา 08.00 - 16.30 น. 

              ประกาศผล          วันที่  28  มีนาคม 2561   เวลา 08.00 - 16.30 น. 

               สอบวัดความพร้อมพื้นฐาน      วันที่  31 มีนาคม 2561   เวลา 08.00 - 16.30 น. 

    รายงานตัว          วันที่  4  เมษายน  2561         เวลา 08.00 – 16.30 น. 

              มอบตัวและลงทะเบียนเรียน       วันที่  7 เมษายน  2561          เวลา 08.00 – 16.30 น. 

              ประชุมผู้ปกครอง                    วันที่  5 พฤษภาคม 2561        เวลา 08.00 - 16.30 น. 

 3.1.4  นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ   (รับจ านวน 56 คน) 

       รบัสมัคร          วันที่  25 - 28  มีนาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

        (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

               สอบวัดความพร้อมพื้นฐาน  วันที่ 31 มีนาคม  2561         เวลา 08.00 – 16.30 น. 

       คัดเลือกเงื่อนไขพิเศษ  วันที่ 3 เมษายน  2561  เวลา 08.00 – 16.30 น. 

       ประกาศผล  รายงานตัว           วันที่ 4  เมษายน  2561         เวลา 08.00 – 16.30 น. 

                มอบตัวและลงทะเบียนเรียน      วันที่ 7 เมษายน  2561          เวลา 08.00 – 16.30 น. 

               ประชุมผู้ปกครอง                   วันที่  5 พฤษภาคม 2561       เวลา 08.00 - 16.30 น. 

หมายเหตุ 

1. นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนต่อโรงเรียนพิมายวิทยาในระดับชั้น ม.1 ได้ หากมีความประสงค์จะไปเรียน 

    ที่โรงเรียนคู่พัฒนาและโรงเรียนเครือข่ายให้ยื่นความจ านง หรือสมัครได้ที่โรงเรียนพิมายวิทยา ในวันที่  

    4-5 เมษายน 2561 ณ ห้องกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนพิมายวิทยา  และโรงเรียนพิมายวิทยาจะ 

    ด าเนินการส่งรายชื่อนักเรียนที่ยื่นความจ านงแล้วไปยังโรงเรียนต่างๆ ต่อไป โดยส านักงานเขตพื้นที่ 

    การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 อ านวยความสะดวกในการจัดหาที่เรียนให้ แต่ไม่ผูกพันที่จะต้องเรียน 

    ในโรงเรียนที่พึงประสงค์เท่านั้น 

2. โรงเรียนคู่พัฒนาได้แก่  โรงเรียนพิมายด ารงวิทยาคม  และโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 

3. โรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนท้าวสุรนารีฯ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่  โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์     

    โรงเรียนบ้านซึมฯ โรงเรียนมะค่าสามัคคี  โรงเรียนจารย์ต ารา  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า  

    โรงเรียนบ้านตะบองฯ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก  โรงเรียนบ้านลุงตามัน  โรงเรียนบ้านโคกขาม         

    โรงเรียนบ้านมะกอก โรงเรียนบ้านหนองปรือฯ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ โรงเรียนราษฎร์สโมสร     

    โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก โรงเรียนเพชรหนองขาม         

    โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 และโรงเรียน 

    บ้านกล้วย 
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3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   

     3.2.1  นักเรียนประเภทโรงเรียนเดิม (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพิมายวิทยา)  

             รับสมัคร           วันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  08.30 – 16.30  น. 

             สอบคัดเลือก           วันที่  1 เมษายน  2561    เวลา  08.00 – 16.30  น. 

             ประกาศผล   รายงานตัว       วันที่  5 เมษายน 2561    เวลา  08.00  -  16.30 น. 

             มอบตัวและลงทะเบียนเรียน   วันที่  8 เมษายน  2561    เวลา  08.00 – 16.30 น. 

             ประชุมผู้ปกครอง                 วันที่  6 พฤษภาคม 2561   เวลา  08.00 – 16.30 น. 

     3.2.2 นักเรียนประเภทสอบคัดเลือก   (นักเรียนจากโรงเรียนอื่น ๆ )   

             รับสมัคร วันที่  25 - 28  มีนาคม 2561   เวลา  08.30 – 16.30  น. 

             สอบคัดเลือก วันที่  1 เมษายน 2561       เวลา  08.00 – 16.30  น. 

             ประกาศผล   รายงานตัว       วันที่  5  เมษายน 2561       เวลา  08.00  -  16.30 น. 

             มอบตัวและลงทะเบียนเรียน   วันที่  8  เมษายน  2561       เวลา  08.00 – 16.30 น. 

             ประชุมผู้ปกครอง                วันที่  6  พฤษภาคม 2561      เวลา  08.00 – 16.30 น. 

    3.2.3 นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ 

            รับสมัคร  วันที่  25  มีนาคม 2561   เวลา  08.30 – 16.30  น. 

            สอบวัดความพร้อมพื้นฐาน  วันที่  1  เมษายน 2561       เวลา  08.00 – 16.30  น. 

            คัดเลือกเงื่อนไขพิเศษ  วันที่  3  เมษายน 2561       เวลา  08.00 – 16.30  น. 

            ประกาศผล   รายงานตัว        วันที่  5  เมษายน 2561       เวลา  08.00 – 16.30 น. 

  มอบตัวและลงทะเบียนเรียน     วันที่  8  เมษายน  2561           เวลา  08.00 – 16.30 น. 

            ประชุมผู้ปกครอง                  วันที่  6  พฤษภาคม 2561      เวลา  08.00 – 16.30 น. 

4. สถานที่รับสมัคร 

    หอประชุมรัฐประชาสมาคาร ชั้น 2 โรงเรียนพิมายวิทยา  ต.ในเมือง  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา 

5. ก าหนดวันรับมอบตัวนักเรียน       

    5.1 มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  วันที่   7  เมษายน  2561 

    5.2 มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  วันที่   8  เมษายน  2561 

6. หลักฐานที่จะต้องน าไปแสดงในวันรับมอบตัวนักเรียน 

    6.1 ใบมอบตัวตามแบบฟอร์มของทางโรงเรียน 

    6.2 ป.1:ป  ฉบับจริง  พร้อมถ่ายเอกสาร  1  ฉบับ  ส าหรับนักเรียนที่มอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ปพ.1:บ  

          ส าหรับนักเรียนที่มอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.4 (ไม่รับใบรับรอง) โรงเรียนจะเก็บเฉพาะฉบับถ่ายเอกสารไว้ 

6.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง  พร้อมถ่ายเอกสาร  1  ฉบับ โรงเรียนจะเก็บเฉพาะฉบับถ่ายเอกสารไว้ 

6.4  ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน       จ านวน  1  ฉบับ  
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    6.5  ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา  จ านวน  1  ฉบับ 

    6.6  ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา           จ านวน  1  ฉบับ 

    6.7 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง        จ านวน  1  ฉบับ  (ในกรณีท่ีนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา-มารดา ) 

    6.8 เงินค่ากิจกรรมต่าง ๆ  ที่ทางโรงเรียนก าหนด 

7. การประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียนเรียน 

    7.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1     

           ในวันที่  5  พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น.  ผู้ปกครองประชุมรับฟังค าชี้แจงข้อปฏิบัติของทาง

โรงเรียน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้วจึง ลงทะเบียนวิชาเรียน พบอาจารย์  ที่ปรึกษา  รับตารางเรียน นักเรียน

และผู้ปกครองรายใดที่ไม่เข้าร่วมประชุมและปฏิบัติกิจกรรมที่โรงเรียนก าหนด  โรงเรียนจะตัดสิทธิ์การเข้าเรียน

ของนักเรียน 

     7.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4        

           ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561  เวลา  08.00  น.  ผู้ปกครองประชุมรับฟังการชี้แจงข้อปฏิบัติของทาง

โรงเรียน เมื่อเสร็จการประชุมแล้วจึงลงทะเบียนเรียน พบอาจารย์ที่ปรึกษา รับตารางเรียน นักเรียนและ

ผู้ปกครองนักเรียนรายใดที่ไม่เข้าประชุมและปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีโรงเรียนก าหนด โรงเรียนจะตัดสิทธิ์การเข้า

เรียนของนักเรียน 

8. การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 

    8.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ปฐมนิเทศ ในวันที่  8  พฤษภาคม 2561   เวลา 08.00–16.30 น. 
    8.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ปฐมนิเทศ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561    เวลา 08.00–16.03 น. 

9. ก าหนดวันลงทะเบียนเรียน  นักเรียนชั้น ม.2  ม.3  ม.5  และ ม.6  ปีการศึกษา 2561  

    9.1 นักเรียนชั้น   ม.2 และ  ม.3    ลงทะเบียนเรียน   วันที่   10  พฤษภาคม 2561 

    9.2 นักเรียนชั้น   ม.5 และ  ม.6    ลงทะเบียนเรียน    วันที่  11  พฤษภาคม 2561 

10. ก าหนดวันเปิดเรียน ทุกระดับชั้น                         วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 
   

          ประกาศ  ณ  วันที่  4  มกราคม พ.ศ. 2561 

 
  

                 

 

                                                       (นายวุฒิชัย   หวังอ้อมกลาง) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา 

 

 

 


