ประกาศโรงเรียนสั นติสุขพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ประจาปี การศึกษา 2560 โรงเรียนสั นติสุขพิทยาคม อาเภอสั นติสุข จังหวัดน่ าน
------------------------------โรงเรี ยนสันติสุขพิทยาคม รับนโยบายจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและได้รับการศึกษา
อย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2557
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริ หาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาของเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่ วนราชการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การพ.ศ.2546 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับนักเรี ยนโดยให้โรงเรี ยนสันติสุขพิทยาคม ดาเนินการรับนักเรี ยนเข้าศึกษา
ต่อในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้

การรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร

1. การรับสมัคร (รับสมัครที่ ชั้น 1 อาคารไทรทอง โรงเรี ยนสันติสุขพิทยาคม)
1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
รับสมัคร วันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. บริ เวณอาคารไทรทอง โรงเรี ยนสันติสุขพิทยาคม ไม่เว้น
วันหยุดราชการหรื อดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.suntisuk.ac.th
ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการ
สอบวัดความรู้ พนื้ ฐาน วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00–12.00น. ณ โรงเรี ยนสันติสุขพิทยาคม เพื่อจัดลาดับคะแนน
สู งสุ ดไปหาต่าสุ ด และใช้ในการจัดห้องเรี ยน วิชาที่สอบ ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ ,สังคมศึกษา , วิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ (ตามข้อ 4)
ประกาศผลสอบ วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการและ www.suntisuk.ac.th
มอบตัว
วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. มอบตัวเข้าเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนสันติสุขพิทยาคม
โดยให้ผปู้ กครองลงลายมือชื่อเป็ นหลักฐานการมอบตัว

-21.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
นักเรียนทีจ่ บชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เดิมและชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ทัว่ ไป
รับสมัคร วันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. บริ เวณอาคารไทรทอง โรงเรี ยนสันติสุขพิทยาคม ไม่เว้น
วันหยุดราชการหรื อดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.suntisuk.ac.th
ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการ
สอบวัดความรู้ พนื้ ฐาน วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00–12.00น. ณ โรงเรี ยนสันติสุขพิทยาคม เพื่อจัดลาดับคะแนน
สู งสุ ดไปหาต่าสุ ด และใช้ในการจัดห้องเรี ยน วิชาที่สอบ ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ ,สังคมศึกษา , วิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ (ตามข้อ 4)
ประกาศผลสอบ วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.ที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการและ www.suntisuk.ac.th
มอบตัว
วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. มอบตัวเข้าเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนสันติสุขพิทยาคม
โดยให้ผปู้ กครองลงลายมือชื่อเป็ นหลักฐานการมอบตัว

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
2.1.1 คุณสมบัติ
(1) สาเร็ จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิ การ หรื อเทียบเท่า หรื อกาลัง
ศึกษาอยูใ่ นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2559 หรื อเทียบเท่า
(2) ไม่จากัดอายุ
(3) เป็ นโสด
2.1.2 หลักฐานการสมัคร
(1) ใบสมัครของโรงเรี ยนสันติสุขพิทยาคม
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร) ของนักเรี ยน บิดาร และ มารดา
(3) ใบ ปพ.1:2 , ปพ.2 . ปพ.7 หรื อหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า
หรื อหลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2559 หรื อเทียบเท่า
(4) รู ปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ ง จานวน 2 ใบ
(5) ปพ.6 , ปพ.8 หรื อ ปพ.9 (ถ้ามี) และหลักฐานการตรวจสุ ขภาพเกี่ยวกับนักเรี ยนเรี ยนรวม
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
2.2.1 คุณสมบัติ
(1) สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิการ หรื อเทียบเท่า
หรื อกาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2559 หรื อเทียบเท่า
(2) ไม่จากัดอายุ
(3) เป็ นโสด

-32.2.2 หลักฐานการสมัคร
(1) ใบสมัครของโรงเรี ยนสันติสุขพิทยาคม
(2) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรี ยน และบิดามารดา (ฉบับจริ งและถ่ายเอกสาร)
(3) ปพ.1:3 , ปพ.2 , ปพ.7 หรื อหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรื อเทียบเท่า หรื อ
หลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2559 หรื อเทียบเท่า
(4) รู ปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ ง จานวน 2 ใบ
(5) ปพ.6 , ปพ.8 หรื อ ปพ.9 (ถ้ามี) และหลักฐานการตรวจสุ ขภาพเกี่ยวกับนักเรี ยนเรี ยนรวม
(6) นักเรียนทีจ่ ะสมัครเข้ าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ได้ จะต้ องมีผลการเรียน 5 ภาคเรียนไม่ ต่ากว่า 2.00
หรือนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนไม่ ถึงเกณฑ์ กาหนด แต่ ต้องการเข้ าเรียนด้ วยเหตุผลบางประการ ต้ องได้ รับความเห็นชอบดังนี้
- ได้ รับการพิจาณาจากคณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2560 และได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสั นติสุขพิทยาคม เพือ่ อนุมัติการรับสมัครเข้ าเรียนต่ อไป
- นักเรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางด้ านร่ ายกาย หรือสติปัญญาด้ านใดด้ านหนึ่ง จะต้ องมีใบรับรองจาก
แพทย์มายืนยันก่อนการสมัครเรียน

3. แผนการเรียนสาหรับชั้นนักเรียนชั้น ม.4
3.1 แผนการเรี ยนโครงสร้าง 1 หลักสู ตร วิทย์ – คณิ ต นักเรี ยนที่จะสมัครเข้าเรี ยนได้จะต้องมีเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ และเกรดเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ 3.00 ขึ้นไป หรื อ เกรดเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2.50 ขึ้นไป พร้อมทั้งสอบวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพิม่ เติมอีก ถ้าไม่ผา่ นเกณฑ์ให้เรี ยนโครงสร้าง 2
3.2 แผนการเรี ยนโครงสร้าง 2 (เรี ยนเน้นวิชาศิลป์ - ภาษา) นักเรี ยนต้องมีผลการเรี ยนที่จบตามหลักสู ตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น
3.3 แผนการเรี ยนโครงสร้าง 3 (เรี ยนเน้นอาชีพ) นักเรี ยนต้องมีผลการเรี ยนที่จบตามหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้น

4. วิชาทีส่ อบ 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ดงั นี้
สาหรับนักเรียนทีส่ มัครเรียน ม.4
โครงสร้ าง วิทย์ – คณิต สอบ 2 วิชานี้

ตารางเวลาและวิชาสอบชั้น ม.1 และ ม.4
เวลา
วิชาสอบ

09.00 – 09.50 09.50 – 10.30 10.30 – 11.00 11.00 – 11.30 11.30 – 12.00

13.00–14.00

14.00–15.0 0

คณิ ตศาสตร์
50 นาที

คณิ ตศาสตร์
60

วิทยาศาสตร์
60

วิทยาศาสตร์
40 นาที

สังคมศึกษา
30 นาที

ภาษาไทย
30 นาที

ภาษาอังกฤษ
30 นาที
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5. รายละเอียดการรายงานตัวและมอบตัว ชั้น ม.1 และ ม.4
5.1 นักเรี ยนทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักเรี ยน ในรู ปแบบของโรงเรี ยนสันติสุขพิทยาคม โดยปักชื่อโรงเรี ยน ชื่อและ
นามสกุล ให้เรี ยบร้อย ส่ วนเลขประจาตัวปั กหลังจากเปิ ดเทอม ดังนี้
ม.1 นักเรียนชาย สวมเสื้ อเชิ้ตสี ขาว กางเกงสี กาสี เข็มขัดสี น้ าตาล ถุงเท้ารองเท้าสี น้ าตาล
ม.1 นักเรียนหญิง สวมกระโปรงสี น้ าเงิน เสื้ อขาวคอปกทหารเรื อ ถุงเท้าขาว รองเท้าหนังดา
ม.4 นักเรียนชาย สวมเสื้ อเชิ้ตสี ขาว กางเกงสี ดา เข็มขัดดา ถุงเท้าขาว รองเท้าหนังดา
ม.4 นักเรียนหญิง กระโปรงสี น้ าเงินเข้ม เสื้ อคอเชิ้ตสี ขาว จีบที่ปลายแขน เข็มขัดสี ดา ถุงเท้าขาว รองเท้าหนังดา
5.2 นักเรียนและผู้ปกครองเข้ าปฐมนิเทศเพือ่ ฟังระเบียบการต่ างๆของทางโรงเรียน รวมไปถึงนโยบายการเรียนฟรีต่างๆ
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2560

(นายไตรพฤก ผางาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนสั นติสุขพิทยาคม

