
 

 

 
ประกาศโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 

เรื่อง  การรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๖ 

**************************************************** 
         ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้ประกำศ เรื่อง นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
กำรรับนักเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ปกำรศึกษำ 2566 ลงวันที่ 21 ตุลำคม 2565 เพื่อ
ใหเด็กทุกคนในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีโอกำสได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสอดคลองกับศักยภำพ ควำมถนัด 
ควำมสนใจ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ โดยใชกระบวนกำรรับนักเรียนที่มีควำมเป็นธรรม 
สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได้ และเสมอภำค ตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อใหกำรรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปที่ 1 และ  
ช้ันมัธยมศึกษำปที่ 4 ประจ ำปกำรศึกษำ 2566 ของโรงเรียนปู่ด้วงศึกษำลัย เป็นไปตำมประกำศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เรื่อง นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ปกำรศึกษำ 2566 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2565 จึงก ำหนดรำยละเอียดกำรรับ
สมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษำปที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖ ดังนี ้

 

1. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 ๑.๑  จ านวนนักเรียนท่ีรับ 
  ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ รับนกัเรียน จ ำนวน ๘๐  คน  จ ำนวน ๒  ห้องเรียน 

1.๒  คุณสมบัติผู้สมัคร 
     1) ส ำเรจ็กำรศึกษำช้ันประถมศึกษำปที่ 6 ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือเทียบเทำ หรือ
ก ำลังศึกษำช้ันประถมศึกษำปทีี่ 6 ปกำรศึกษำ 2565 หรือเทียบเท่ำ จำกโรงเรียนทั่วประเทศ  
     2) มีสถำนภำพโสด 
     3) มีควำมประพฤติเรียบรอย สุขภำพอนำมัยสมบรูณ แข็งแรง และอยูรวมกับผู้อื่นอยำ่งมีควำมสุข 
     4) สำมำรถยอมรบัและปฏิบัติตนตำมกฎระเบียบของโรงเรียนปู่ด้วงศึกษำลัยได้ 

 ๑.๓  วิธีการสมัคร 
        ผู้สมัครกรอกใบสมัครไดต้ั้งแต่วันที่ 11 มีนำคม 2566 เวลำ 08.30 น. จนถึง วันที่ 15 มีนำคม 2566 

เวลำ 16.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนปู่ด้วงศึกษำลัย 
๑.๔  หลักฐานการสมัคร และการเขา้สอบ 

1)  ปพ.1 แสดงผลกำรเรียน (ทั้งดำนหนำและดำนหลงั) ที่เปนหลักฐำนรับรองวำก ำลัง 
ศึกษำในช้ันประถมศึกษำปที่ 6 ปกำรศึกษำ 2565 หรือส ำเรจ็กำรศึกษำช้ันประถมศึกษำปทีี่ 6 หรือหลกัฐำน 
อื่นที่รบัรองวำก ำลงัศึกษำอยู่ช้ันประถมศึกษำปที่ 6 จริง และแสดงเกรดเฉลี่ยสะสม จ ำนวน  ๑  ฉบับ       

2)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/ส ำเนำสูติบัตรของนักเรยีน   จ ำนวน  ๑  ฉบับ       
  ๓)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียน     จ ำนวน  ๑  ฉบับ     
  ๔)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผูป้กครอง       จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๕)  รูปถำยหนำตรงนักเรียนปจจุบัน ชุดนักเรียน พื้นหลังตองเปนสีพื้น 
      ขนำด ๑.๕ นิ้ว            จ ำนวน  ๒  รูป       
   ๖)  อื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือนำมสกุล (ถ้ำมี)    จ ำนวน  ๑  ฉบับ       
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 1.5 วิธีการคัดเลือก 
       1) หลังจำกกำรรับสมัครเสรจ็สิ้น โรงเรียนจะด ำเนินกำรจัดหองสอบโดยเรียงตำมล ำดับ ช่ือ - สกุล  
และประกำศหองสอบ ตำรำงสอบ เลขที่นั่งสอบเพื่อใชฝนในกระดำษค ำตอบ ภำยในวันที่ 21 มีนำคม 2566  
โดยสำมำรถติดตำมประกำศได้ทำงเว็บไซต http://www.phuduang.ac.th 
      2) ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกในวันที่ 2๗ มีนำคม 2566 ดว้ยข้อสอบวัดควำมสำมำรถทำงวิชำกำร จ ำนวน 
5 วิชำ คือ วิชำคณิตศำสตร์วิชำวิทยำศำสตร์ วิชำภำษำไทย วิชำสังคมศึกษำ และวิชำภำษำอังกฤษ 
      3) ประกำศผลสอบในวันที่ ๓๐ มีนำคม 2566 ทำงเว็บไซต https://www. phuduang.ac.th  
โดยเรียงตำมล ำดบัคะแนนรวมทีส่อบได้กรณีทีม่ีนักเรียนสอบได้คะแนนรวมเทำกันจะพิจำรณำคะแนนเป็นรำยวิชำ 
ตำมล ำดับดงันี ้
  3.1) วิชำคณิตศำสตร ์
  3.2) หำกคะแนนวิชำคณิตศำสตร์เทำกันจะพจิำรณำตำมคะแนนวิชำวิทยำศำสตร์ 
  3.3) หำกคะแนนวิชำวิทยำศำสตร์ เทำกันจะพจิำรณำตำมคะแนนวิชำภำษำอังกฤษ 
  3.4) หำกคะแนนวิชำภำษำอังกฤษ เทำกันจะพจิำรณำตำมคะแนนวิชำภำษำไทย 
  3.5) หำกคะแนนวิชำภำษำไทย เทำกันจะพิจำรณำตำมคะแนนวิชำสังคมศึกษำ 
  3.6) หำกคะแนนวิชำสังคมศึกษำ เทำกันจะพจิำรณำจำกผลกำรเรียนเฉลี่ย 
         (ช้ันประถมศึกษำปที่ 4 และ ช้ันประถมศึกษำปที่ 5) 
  3.7) ผลกำรเรียนเฉลี่ย (ช้ันประถมศึกษำปที่ 4 และ ช้ันประถมศึกษำปที่ 5) เทำกันให 
        นักเรียนมำจับฉลำก 
 1.6 การรายงานตัว 

      รำยงำนตัว และมอบตัวนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรและนักเรียนทั่วไป ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๑  
วันที่ ๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลำ  09.00 น. – 16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนปู่ด้วงศึกษำลัย  
  
2. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

๒.๑  จ านวนนักเรียนท่ีรับ 
        ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติ รับนักเรียน จ ำนวน ๘๐  คน  จ ำนวน ๒  ห้องเรียน  ดังนี้ 
          ๑)  ห้องเรียนปกติแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ จ ำนวน      ๔๐       คน 
                           ๒)  ห้องเรียนปกติแผนกำรเรียนศิลปะ - กำรงำนอำชีพ  จ ำนวน      ๔๐       คน 

๒.๒  คุณสมบัติผู้สมัคร 
                          ๑) กำรรับนักเรียนจำกนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๓ จำกโรงเรียนเดิม รับนักเรียนที่จบ  
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๓ จำกโรงเรียนปู่ด้วงศึกษำลัย ที่มีศักยภำพเหมำะสม เข้ำเรียนให้เต็ม แผนกำรรับนักเรียนของ
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษำลัย โดยโรงเรียนก ำหนดแนวปฏิบัติ กำรรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖   
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษำลัย และผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
                 ๒) กำรรับนักเรียนจำกโรงเรียนอื่น รับนักเรียนจำกโรงเรียนอื่นเข้ำเรียนได้กรณีรับนักเรียนที่    
จบช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๓ จำกโรงเรียนปู่ด้วงศึกษำลัย ไม่เต็มแผนกำรรับนักเรียนของโรงเรียน โดยพิจำรณำคัดเลือก
จำกคะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชำหลัก คือ วิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ วิชำภำษำไทย            
วิชำสังคมศึกษำ และวิชำภำษำอังกฤษ  
           ๓) มีสถำนภำพโสด 
                ๔) มีควำมประพฤติเรียบร้อย สุขภำพอนำมัยสมบูรณ แข็งแรง และอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
                ๕) สำมำรถยอมรับและปฏิบัติตนตำมกฎระเบียบของโรงเรียนปู่ด้วงศึกษำลัยได้ 
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 ๒.๓  วิธีการสมัคร 
        ๑)  นักเรียนทีจ่บช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๓ จำกโรงเรียนปู่ด้วงศึกษำลัย           
             ผู้สมัครกรอกใบสมัครไดต้ั้งแต่วันที่ ๗ มีนำคม 2566 เวลำ 08.30 น. จนถึง วันที่ 1๐ มีนำคม 

2566 เวลำ 16.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนปู่ด้วงศึกษำลัย 
         ๒)  นักเรียนทั่วไป (นักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๓ จำกโรงเรียนอื่น) 

             ผู้สมัครกรอกใบสมัครไดต้ั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนำคม 2566 เวลำ 08.30 น. จนถึง วันที่ 1๕ มีนำคม 
2566 เวลำ 16.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนปู่ด้วงศึกษำลัย  

๒.๔  หลักฐานการสมัคร และการเขา้สอบ 
      ๑)  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปที่ 3 จำกโรงเรียนเดิมทีม่ศัีกยภำพเหมำะสม 
           ใบสมัครตำมแบบฟอรมที่โรงเรียนก ำหนด 
      ๒)  นักเรียนทั่วไป (นักเรียนทีจ่บช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๓ จำกโรงเรียนอื่น) 

1)  ปพ.1 แสดงผลกำรเรียน (ทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลงั) ที่เป็นหลักฐำนรับรองวำก ำลัง 
ศึกษำในช้ันมัธยมศึกษำปที่ ๓ ปกำรศึกษำ 2565 หรือส ำเรจ็กำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๓ หรือหลกัฐำน 
อื่นที่รบัรองวำก ำลงัศึกษำอยู่ช้ันมัธยมศึกษำป ที่ ๓ จริง และแสดงเกรดเฉลี่ยสะสม จ ำนวน  ๑  ฉบับ       

2)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน      จ ำนวน  ๑  ฉบับ       
  ๓)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียน     จ ำนวน  ๑  ฉบับ     
  ๔)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผูป้กครอง       จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๕)  รูปถ่ำยหน้ำตรงนักเรียนปจัจุบัน ชุดนักเรียน พื้นหลังตองเป็นสีพื้น 
      ขนำด ๑.๕ นิ้ว            จ ำนวน  ๒  รูป       
   ๖)  อื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือนำมสกุล (ถ้ำมี)    จ ำนวน  ๑  ฉบับ       

๒.5 วิธีการคัดเลือก 
      ๑)  นักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 

     ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกในวันที่ 2๗ มีนำคม 2566 เวลำ  ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียน    ปู่
ด้วงศึกษำลัย ด้วยข้อสอบวัดควำมสำมำรถทำงวิชำกำร จ ำนวน 5 วิชำ คือ วิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์       
วิชำภำษำไทย วิชำสังคมศึกษำ และวิชำภำษำอังกฤษ          

      ๒)  นักเรียนท่ัวไป (นักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนอ่ืน) 
            ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกในวันที่ 2๗ มีนำคม 2566 เวลำ  ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียน         
ปู่ด้วงศึกษำลัย ด้วยข้อสอบวัดควำมสำมำรถทำงวิชำกำร จ ำนวน 5 วิชำ คือ วิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์     
วิชำภำษำไทย วิชำสังคมศึกษำ และวิชำภำษำอังกฤษสอบ  
  3) ประกำศผลสอบในวันที่ ๓๐ มีนำคม 2566 ทำงเว็บไซต https://www. phuduang.ac.th  
โดยเรียงตำมล ำดับคะแนนรวมที่สอบได้กรณีที่มีนักเรียนสอบได้คะแนนรวมเทำกันจะพิจำรณำคะแนนเป็นรำยวิชำ 
ตำมล ำดับดังนี ้
   ๓.1) คะแนนวิชำคณิตศำสตร์ 
   ๓.2) หำกคะแนนวิชำคณิตศำสตร์เท่ำกันจะพจิำรณำตำมคะแนนวิชำวิทยำศำสตร์ 
   ๓.3) หำกคะแนนวิชำวิทยำศำสตร ์เท่ำกันจะพจิำรณำตำมคะแนนวิชำภำษำอังกฤษ 
   ๓.4) หำกคะแนนวิชำภำษำอังกฤษ เท่ำกันจะ/พจิำรณำตำมคะแนนวิชำภำษำไทย 
   ๓.5) หำกคะแนนวิชำภำษำไทย เทำกันจะพจิำรณำตำมคะแนนวิชำสังคมศึกษำ 
   ๓.6) หำกคะแนนวิชำสังคมศึกษำ เท่ำกันจะพิจำรณำจำกผลกำรเรียนเฉลี่ย 5 ภำคเรียน 
   ๓.7) หำกผลกำรเรียนเฉลี่ย 5 ภำคเรียน เท่ำกันให้นกัเรียนมำจับฉลำก 
 



- ๔ - 

 ๒.6 การรายงานตัว 
      รำยงำนตัว และมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ในวันที่ ๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๖   

เวลำ  09.00 น. – 16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนปู่ด้วงศึกษำลัย  
 

                         ประกำศ  ณ   วันที่  ๓  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๖         
                                                                                           
 
 
 
            (นำงศศิธร  รักษำชนม์) 
      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปู่ด้วงศึกษำลัย 
 
 
 


