ประกาศโรงเรียนปทุมวิไล
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2562
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนปทุมวิไล จึงขอยกเลิกประกาศประกาศโรงเรียนปทุมวิไล
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา
2562 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 โดยให้ใช้ประกาศนี้แทน จึงกาหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และ
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังต่อไปนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. ห้องเรียนปกติ รับสมัคร 585 คน (13 ห้องเรียน) โดยกาหนดสัดส่วนการรับนักเรียนดังนี้
นักเรียนทั่วไปและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จานวน 585 คน (40 : 60 = 234 : 351)
1.1 นักเรียนทั่วไป สอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน และใช้คะแนน O-NET จานวน 234 คน (40%)
โดยแบ่งสัดส่วนดังนี้
1) สอบคัดเลือก
จานวน 188 คน
2) ความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ
จานวน 46 คน
ประเภทของความสามารถพิเศษ
1) ความสามารถด้านกีฬาประกอบด้วย ฟุตซอล ฟุตบอล เปตอง เทควันโด ตะกร้อ
2) ความสามารถด้านศิลปะประกอบด้วย ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ศิลปะ
3) ความเป็นเลิศด้านวิชาการประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
เกณฑ์การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
1) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไข และข้อตกลง
ร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
2) นักเรียนเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
3) นักเรียนเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลพิเศษ
4) นักเรียนเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น
1.2 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จานวน 351 คน (60%) ดังนี้
1) สอบคัดเลือก
จานวน 351 คน

2. เขตพื้นที่บริการ ประกอบด้วย
2.1 อาเภอเมืองปทุมธานี
1) ตาบลบางปรอก
4) ตาบลบ้านกลาง
7) ตาบลบางพูน
10) ตาบลบางคูวัด
2.2 อาเภอสามโคก
2.3 อาเภอลาดหลุมแก้ว

2) ตาบลบ้านฉาง
5) ตาบลบ้านใหม่
8) ตาบลบางกะดี
11) ตาบลบางโพธิ์เหนือ
12) ตาบลคูบางหลวง

3) ตาบลบ้านกระแชง
6) ตาบลบางเดื่อ
9) ตาบลบางขะแยง
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3. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
3.1 สาเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า
3.2 เป็นโสด

4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัคร
4.2 หลักฐานการจบ (ปพ. 1) หรือใบรับรองการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.7) หรือเทียบเท่า ฉบับจริง
พร้อมฉบับสาเนา 1 ใบ
4.3 ใบรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ถ้าไม่ยื่นจะถือว่าไม่มีคะแนน O-NET
4.4 รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
4.5 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ที่ชัดเจน
4.6 กรณีที่นักเรียนใช้สิทธิ์สมัคร ตามข้อ 1.2 (เขตพื้นที่บริการ 12 ตาบล) ต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ซึ่งปรากฏชื่อนักเรียนอยู่ในทะเบียนบ้าน (เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี) ที่มี
บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 เป็นเจ้าบ้าน หรือเจ้าของ
บ้าน ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยให้เจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง
กรณีที่นักเรียนมิได้อาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคั บ
พ.ศ.2545 ที่ เ ป็ น เจ้ า บ้ า น หรื อ เจ้ า ของบ้ า น แต่ อ าศั ย และเรี ย นอยู่ จ ริ ง ในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก าร ให้ มี ก ารพิ สู จ น์
ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและให้เจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้านรับรอง
การอาศัยอยู่จริง
4.7 เกียรติบัตร หรือวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองจากโรงเรียน ที่แสดงถึง ความสามารถพิเศษตามประเภทการ
สมัคร (เฉพาะผู้สมัครความสามารถพิเศษ)
หมายเหตุ การพิ จ ารณาสิ ท ธิ์ น อกเหนื อ จากคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รดั ง กล่ า วให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน เท่านั้น

5. กาหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว
5.1 นักเรียนทั่วไป
นักเรียนสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน และคะแนน O-NET
วันรับสมัคร
วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562 (ยกเว้นวันที่ 24 มีนาคม 2562)
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร
วันสอบคัดเลือก
วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
(คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมฯ และภาษาอังกฤษ)
วันประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 3 เมษายน 2562
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร
วันมอบตัว
วันที่ 8 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร
5.2 ประเภทความสามารถพิเศษ
วันรับสมัคร
วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร
วันสอบคัดเลือก
วันที่ 25 มีนาคม 2562 (ทักษะปฏิบัติ)
รายงานตัว เวลา 09.00 น. ณ ห้อง BLN1 อาคารห่วงวิทยาคาร

-3วันประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 27 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง BLN1 อาคารห่วงวิทยาคาร
วันมอบตัว
วันที่ 8 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร
5.3 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
นักเรียนสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน และคะแนน O-NET
วันรับสมัคร
วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562 (ยกเว้นวันที่ 24 มีนาคม 2562)
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร
วันสอบคัดเลือก
วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
(คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมฯ และภาษาอังกฤษ)
วันประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 3 เมษายน 2562
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร
วันมอบตัว
วันที่ 8 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร
5.4 การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (ตามประกาศของโรงเรียน)

6. เกณฑ์การพิจารณา
พิจารณาจากผลคะแนนที่ได้จากการสอบ และคะแนน O-NET โดยใช้แบบทดสอบของทางโรงเรียนโดย
เรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนน้อย ในกรณีที่นักเรียนมีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาจาก
คะแนนรายวิชาที่สูงกว่าโดยเรียงตามลาดับ ดังนี้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ให้ถือว่าได้ลาดับที่ดีกว่า
ตามรายวิชาที่กาหนด
หมายเหตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องสอบข้อเขียนของโรงเรียนทุกคน จึงจะเกิดสิทธิ์ตามข้อ 1.1 (2)
ยกเว้นนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว

7. การรายงานตัว
1) นักเรียนจะต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร ที่โรงเรียนออกให้ในวันรับสมัครมายื่นให้กรรมการรับรายงานตัว
2) ผู้ท่ไี ม่ไปรายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน
ปทุมวิไล

8. ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบารุงการศึกษา
เพื่อเป็นมาตรการป้องกันมิให้เรียกเก็บเงินบารุงการศึกษาเกินอัตราที่กาหนด และเพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้การเรียกเก็บเงินการศึกษาและการใช้จ่ายเงินบารุงการศึกษาต้องเป็นไปตาม
ระเบียบราชการโดยเคร่งครัด โดยค่าใช้จ่ายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
ค่าบารุงการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 จานวน 3,640 บาท
ภาคเรียนที่ 2 จานวน 2,500 บาท
หมายเหตุ (อยู่ระหว่างการดาเนินการเสนอขออนุมัติการเก็บค่าใช้จ่ายจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 4)

9. โรงเรียนคู่พัฒนา
นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า เรี ย นโรงเรี ย นปทุ ม วิ ไ ลได้ ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด สามารถแจ้ ง ความจ านง
เพื่ อ ขอเข้ า เรี ย นในโรงเรี ย นคู่ พั ฒ นาของโรงเรี ย นปทุ มวิ ไ ล คื อ โรงเรี ย นปทุ ม ธานี “นั น ทมุ นี บ ารุ ง ”
อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนห้องเรียนปกติรับ จานวน 450 คน แบ่งเป็น นักเรียน ม.3 (เดิม) ได้สิทธิ์เรียนต่อจานวน 383 คน
(รายชื่อตามประกาศ นักเรียน ม.3 เดิม ได้สิทธิ์เรียนต่อโรงเรียนปทุมวิไล ปีการศึกษา 2562) รับสมัครนักเรียนทั่วไป
โดยการสอบคัดเลือก และคะแนน O-NET จานวน 67 คน แบ่งเป็นสอบคัดเลือก 54 คน และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
ไม่เกิน 13 คน

1. นักเรียนทั่วไป ประเภทสอบคัดเลือก และใช้คะแนน O-NET จานวน 54 คน
2. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ จานวนไม่เกิน 13 คน
1) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไข และข้อตกลง
ร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
2) นักเรียนเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
3) นักเรียนเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลพิเศษ
4) นักเรียนเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น

3. คุณสมบัตผิ ู้สมัคร มีดังนี้
1) จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่า
2) เป็นโสด

4. หลักฐานการสมัคร
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ใบสมัคร
ใบแสดงการจบหลักสูตร (ปพ.1) หรือใบรับรองการศึกษาภาคบังคับ (ปพ.7)
ใบรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ถ้าไม่ยื่นจะถือว่าไม่มี คะแนน (O-NET)
รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา– มารดาพร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ที่ชัดเจน
นักเรียนต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง

5. กลุ่มการเรียน
1) วิทย์-คณิต 7 คน
4) อังกฤษ-จีน 14 คน

2) คณิต-อังกฤษ 22 คน
5) อังกฤษ-ศิลปะ 1 คน

3) อังกฤษ-ญี่ปุ่น
22 คน
6) อังกฤษ-ไทย-สังคม 1 คน

6. กาหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว
วันรับสมัคร
วันสอบคัดเลือก
วันประกาศผล/รายงานตัว
วันมอบตัว

วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562 (ยกเว้นวันที่ 24 มีนาคม 2562)
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร
วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ และภาษาอังกฤษ)
วันที่ 6 เมษายน 2562
เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร
วันที่ 9 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร

7. เกณฑ์การพิจารณา
พิจารณาจากผลคะแนนที่ได้จากการสอบ และคะแนน O-NET โดยใช้แบบทดสอบของทางโรงเรียนโดย
เรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนน้อย จานวน 54 คนแรก ตามกลุ่มการเรียน ในกรณี
ที่นักเรียนมีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนรายวิชาที่สูงกว่าโดยเรียงตามลาดับ ดังนี้ คณิตศาสตร์

-5วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ให้ถือว่าได้ลาดับที่ดีกว่า โดยโรงเรียนจะประกาศรายชื่อของนักเรียนโดยเรียงลาดับจาก
คะแนนที่ได้

8. การรายงานตัว
1) นักเรียนจะต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร ที่โรงเรียนออกให้ในวันรับสมัครมายื่นให้กรรมการรับรายงานตัว
2) ผู้ท่ไี ม่ไปรายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน
ปทุมวิไล
3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ของโรงเรียน) ประกาศผลและรายงานตัว
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. และมอบตัวในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร

9. ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบารุงการศึกษา
เพื่อเป็นมาตรการป้องกันมิให้เรียกเก็บเงินบารุงการศึกษาเกินอัตราที่กาหนด และเพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้การเรียกเก็บเงินการศึกษาและการใช้จ่ายเงินบารุงการศึกษาต้องเป็นไปตาม
ระเบียบราชการโดยเคร่งครัด โดยค่าใช้จ่ายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีรายละเอียดดังนี้
ค่าบารุงการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 จานวน 3,640 บาท
ภาคเรียนที่ 2 จานวน 2,500 บาท
หมายเหตุ (อยู่ ระหว่างการดาเนินการเสนอขออนุมัติการเก็บค่าใช้จ่ายจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4)

10. โรงเรียนคู่พัฒนา
นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า เรี ย นโรงเรี ย นปทุ ม วิ ไ ลได้ ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด สามารถแจ้ ง ความจ านง
เพื่ อ ขอเข้ า เรี ย นในโรงเรี ย นคู่ พั ฒ นาของโรงเรี ย นปทุ ม วิ ไ ล คื อ โรงเรี ย นปทุ ม ธานี “นั น ทมุ นี บ ารุ ง ”
อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
นักเรียนที่ประสงค์เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปทุมวิไล ติดต่อ
รับระเบียบการ วิธีการสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนปทุมวิไล ได้ตั้งแต่ วันที่ 5 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
และที่ www.pw.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายเอกพรต สมุทธานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมวิไล

