
 
ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 

เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมปีที ่4 
 โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                    

ประจ าปีการศึกษา 2560 
………………………………………….. 

 

 เพ่ือให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2560    
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีการศึกษา 2560  โรงเรียน
ปทุมรัตต์พิทยาคม จึงก าหนดรายละเอียดในการรับสมัคร  คุณสมบัติ และการคัดเลือก ดังต่อไปนี้  

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

                               จ านวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน  1   ห้องเรียน  จ านวน  20  คน 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 1.1  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า   
 1.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 2 ปีการศึกษา (ป.4-5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป  
 1.3  เป็นโสด 
 1.4  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 1.5  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 1.6  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
 
2. หลักฐานการสมัคร 

2.1  ใบสมัครของสถานศึกษาที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว 
2.2  รูปถ่าย 2 นิ้ว จ านวน  2 รูป  (เครื่องแบบนักเรียน และถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6  เดือน) 
2.3  ใบรับรองผลการเรียน ได้แก่ ใบ ปพ.1:ป (พร้อมส าเนา) ที่แสดงว่าจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม แสดงว่าก าลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559  หรือเทียบเท่า พร้อม
ส าเนา 
.          2.4  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ของนักเรียน ,บิดา-มารดา ผู้ให้ก าเนิด ) พร้อมส าเนา 
 2.5 เงินค่าสมัครสอบ 50  บาท  

 
 



 
3.  ก าหนดวันรับสมัคร  วันสอบคัดเลือก วันประกาศผล และรายงานตัว   
 3.1  รับสมัคร  วันที่ 20- 24  กุมภาพันธ์  2560   เวลา 08.30 –16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 3.2. สถานที่รับสมัคร ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 
 3.3  สอบคัดเลือก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 4  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 -16.30 น.         
       โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วิชาที่สอบ 5 วิชา ดังนี ้
  -   คณิตศาสตร์       50    คะแนน 
  -   วิทยาศาสตร์      50    คะแนน 
  -   ภาษาอังกฤษ      40   คะแนน 
  -   ภาษาไทย         30    คะแนน 
  -   สังคมศึกษา      30     คะแนน         
 3.4  ประกาศผล วันที่ 9  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 –16.30 น.   
 3.5  รายงายตัวและมอบตัว วันที่ 12 มีนาคม  2560  เวลา 09.00 –16.30 น. ณ ห้องบัวแดง             
                  โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  
  4. ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าสนับสนุนโครงการ   

- ค่าบ ารุงการศึกษา 7,000 บาท/ภาคเรียน 
- เงินสนับสนุนโครงการตลอดหลักสูตร (3 ปี) 10,000 บาท 

5. หลักสูตรและระบบการศึกษาของ โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
        หลักสูตรส าหรับผู้มีความอัจฉริยะทางวิชาการ 

1. หลักสูตรลดระยะเวลาเรียน (Acceleration Program) 
2. หลักสูตรเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ (Enrichment Program) 
3. หลักสูตรขยายประสบการณ์ (Extension Program) 

       การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
       1.เป็นการศึกษาในระบบโรงเรียน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

2. นักเรียนไดเ้รียนภาษาต่างประเทศจากครูที่เป็นเจ้าของภาษา  
3. นักเรียนได้เรียนเสริมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้โดยเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน และในวันเสาร์ 
4. นักเรียนได้เรียน Computer จนมีความรู้ ความสามารถใช้งานได้ 
5. นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านดนตรี กีฬา  

      การจัดกิจกรรมบังคับส าหรับนักเรียนในโครงการ 
1. นักเรียนต้องผ่านการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
2. นกัเรียนต้องผ่านการเข้าค่ายวิชาการ (ทัศนศึกษานอกสถานที่)  อย่างน้อย 1 ครั้ง 
3. นักเรียนต้องผ่านการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม อย่างน้อย 1 ครัง้ 
4. นักเรียนต้องผ่านการเข้าค่ายท้องถิ่นศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง 

 
 
 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4     
จ านวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน  1  ห้องเรียน  จ านวน  30 คน 

1. ประเภทคัดเลือก 
 1.1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 1.1.1  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่าหรือ
ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า 
 1.1.2  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน  ตั้งแต่ 3.00  ขึ้นไป  
 1.1.3  เป็นโสด 
 1.1.4  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 1.1.5  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 1.1.6  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
 1.2. หลักฐานการสมัคร 
 1.2.1  ใบสมัครของสถานศึกษาท่ีกรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว 
 1.2.2  รูปถ่าย 2 นิ้ว จ านวน  2 รูป  (เครื่องแบบนักเรยีน และถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน) 
 1.2.3  ปพ.1:บ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม แสดงว่าก าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
หรือเทียบเท่า  พร้อมส าเนา 
 1.2.4  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ของนักเรียน ,บิดา-มารดา ผู้ให้ก าเนิด ) พร้อมส าเนา 
 1.2.5 เงินค่าสมัครสอบ 50  บาท  

  1.3.  ก าหนดวันรับสมัคร  วันสอบคัดเลือก วันประกาศผล และรายงานตัว   
 1.3.1  รับสมัคร  วันที่ 20- 24  กุมภาพันธ์  2560   เวลา 08.30 –16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 1.3.2  สถานที่รับสมัคร ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 

 1.3.3  สอบคัดเลือก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันที่ 5  มีนาคม   2560  เวลา 09.00 -16.30 น.โดยใช้
แบบทดสอบของโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วิชาที่สอบ 5 วิชา ดังนี้ 
  -   คณิตศาสตร์       50    คะแนน 
  -   วิทยาศาสตร์      50    คะแนน 
  -   ภาษาอังกฤษ      40   คะแนน 
  -   ภาษาไทย         30    คะแนน 
  -   สังคมศึกษา      30     คะแนน         

1.3.4  ประกาศผล วันที่ 10  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 –16.30 น.   
 1.3.5  รายงายตัวและมอบตัว วันที่ 12  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 –16.30 น. ณ ห้องบัวแดง             
                  โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  
 1.4. ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าสนับสนุนโครงการ   

- ค่าบ ารุงการศึกษา 7,000 บาท/ภาคเรียน 
-เงินสนับสนุนโครงการตลอดหลักสูตร(3 ปี) 10,000 บาท 

 1.5. หลักสูตรและระบบการศึกษาของ โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์



        หลักสูตรส าหรับผู้มีความอัจฉริยะทางวิชาการ 
1. หลักสูตรลดระยะเวลาเรียน (Acceleration Program) 
2. หลักสูตรเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ (Enrichment Program) 
3. หลักสูตรขยายประสบการณ์ (Extension Program) 

 
 
       การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  เป็นการศึกษาในระบบโรงเรียน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

2. นักเรียนได้เรียนภาษาต่างประเทศจากครูที่เป็นเจ้าของภาษา  
3. นักเรียนได้เรียนเสริมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้โดยเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน และในวันเสาร์ 
4. นักเรียนได้เรียนComputer จนมีความรู้ ความสามารถใช้งานได้ 
5. นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านดนตรี กีฬา  

      การจัดกิจกรรมบังคับส าหรับนักเรียนในโครงการ 
1. นักเรียนต้องผ่านการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
2. นักเรียนต้องผ่านการเข้าค่ายบูรณารวิชาการ (ทัศนศึกษานอกสถานที่)  อย่างน้อย 1 ครั้ง 
3. นักเรียนต้องผ่านการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง 
4. นักเรียนต้องผ่านการเข้าค่ายท้องถิ่นศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง 
6. เงินสนับสนุนโครงการตลอดหลักสูตร(3 ปี) 10,000 บาท 
 

  
     ประกาศ  ณ  วันที่  5  มกราคม   พ.ศ. 2560 
 
 
 
                                                                     ( นายบุญภพ  จันทมัตตุการ) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


