ประกาศโรงเรี ยนปลาปากวิทยา
เรื่ อง การรับสมัครนักเรี ยนใหม่เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ห้ องเรียนพิเศษ EIS ประจาปี การศึกษา 2561
………………………………….
เพือ่ ให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง การรับนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปี การศึกษา 25 61
โรงเรี ยนปลาปากวิทยาจึงได้กาหนดรายละเอียดในการรับสมัคร นักเรี ยนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 รายละเอียดดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์ และหลักฐาน การสมัครเข้ าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เปิ ดรับนักเรี ยน 1 ห้องเรี ยน จานวน 36 คน
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการหรื อกาลัง
ศึกษาอยูช่ ้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2560 หรื อเทียบเท่า ไม่จากัดอายุ เป็ นโสด
2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ใบแจ้งความจานงเข้าศึกษาต่อของโรงเรี ยนปลาปากวิทยา
2.2 สาเนา ปพ.1 หรื อใบรับรองการเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยนเดิม หรื อเทียบเท่า 1 ชุด
2.3 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรี ยนและของบิดามารดา หรื อผูป้ กครองอย่างละ 1 ชุด
2.4 รู ปถ่าย 1.5 นิ้ว/รู ปถ่าย 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป
2.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน (
O-NET) (ถ้ามี)
3. กาหนดการวันรับสมัคร
3.1 รับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.00 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. สถานที่รับสมัคร
4.1 รับสมัครได้ที่หอ้ งวิชาการ โรงเรี ยนปลาปากวิทยา
5. สอบคัดเลือก วันที่ 10 มีนาคม 2561
รายวิชาที่สอบคัดเลือก วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
6. ประกาศผลสอบ วันที่ 13 มีนาคม 2561
7. มอบตัวและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2561
8. เปิ ดภาคเรียนที่ 1/ 2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เปิ ดรับนักเรี ยน 1 ห้องเรี ยน จานวน 36 คน
สายวิทย์ – คณิ ต รับจานวน 1 ห้องเรี ยน จานวน 36 คน
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการหรื อกาลังศึกษา
อยูช่ ้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560 หรื อเทียบเท่า ไม่จากัดอายุ เป็ นโสด
2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ใบแจ้งความจานงเข้าศึกษาต่อของโรงเรี ยนปลาปากวิทยา
2.2 สาเนา ปพ.1 หรื อใบรับรองการเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยนเดิม หรื อเทียบเท่า 1 ชุด
2.3 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรี ยนและของบิดามารดา หรื อผูป้ กครองอย่างละ 1 ชุด
2.4 รู ปถ่าย 1.5 นิ้ว จานวน 2 รู ป
2.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน (
O-NET) (ถ้ามี)
3. กาหนดการวันรับสมัคร
3.1 รับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.00 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. สถานที่รับสมัคร
4.1 รับสมัครได้ที่หอ้ งวิชาการ โรงเรี ยนปลาปากวิทยา
5. สอบคัดเลือก วันที่ 10 มีนาคม 2561
รายวิชาที่สอบคัดเลือก วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
6. ประกาศผลสอบ วันที่ 13 มีนาคม 2561
7. มอบตัวและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2561
8. เปิ ดภาคเรียนที่ 1/ 2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
( นายชัยรัตน์ กาลังหาญ)
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา รักษาการในตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปลาปากวิทยา

