
 

ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดปฏิทินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ 
มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง  จึงกำหนดรายละเอียดการ
ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้ 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร 

๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
      ๑.๑.๑ คุณสมบัติ 

(๑)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ   
หรือเทียบเทา่หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หรือเทียบเท่า 

(๒)  ไม่จำกัดอายุ 
(๓)  เป็นโสด 

                   (๔)  มีความประพฤติเรียบร้อย 
                ๑.๑.๒ หลักฐานการสมัคร 

(๑) ใบสมัครของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ พร้อมติดรูปถ่าย 
(๒) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา (ฉบับถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ ฉบับ 
(๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่ 

แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หรือเทียบเท่า สำเนาจำนวน ๑ ฉบับ 
(๔) รูปถ่ายขนาด  ๑.๕ นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป  
(๕) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)  จำนวน  ๑  ฉบับ 
(๖) เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

    ๑.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   
        ๑.๒.๑ คุณสมบัติ 

(๑) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หรือเทียบเท่า 

(๒) ไม่จำกัดอายุ 
(๓)  เป็นโสด 
(๔)  มีความประพฤติเรียบร้อย  



๑.๒.๒ หลักฐานการสมัคร 
(๑) ใบสมัครของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
(๒) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  หรือเทียบเท่า  หรือหลักฐานที่แสดงว่า 

กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หรือเทียบเท่าสำเนาพร้อมตัวจริง จำนวน  ๑ ฉบับ 
    (๓) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา จำนวน ๑ ฉบับ 

(๔) รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป  
(๕) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)  จำนวน  ๑  ฉบับ 

๒. กำหนดวันรับสมัคร 
๒.๑ กำหนดวันรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  เขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป 

รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕  มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้น 
วันหยุดราชการ)  

การพิจารณาคัดเลือก โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นเรียนของ 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ไม่มีการสอบคัดเลือก (พิจารณาตามความสมัครใจของนักเรียนและผลการเรียน
เฉลี่ยของชั้นปีที่ผ่านมา) ในวันที่  ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๖ 

ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.          
ณ อาคารจิตรภัทร 

มอบตัว วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารจิตรภัทร 
๒.๒ กำหนดวันรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  

รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้น 
วันหยุดราชการ)  

การพิจารณาคัดเลือก โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นเรียนของ 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ไม่มีการสอบคัดเลือก (พิจารณาตามความสมัครใจของนักเรียน และผลการเรียน
เฉลี่ยของชั้นปีที่ผ่านมา) ในวันที่  ๒๖ มีนาคม  ๒๕๖๖ 

ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.          
ณ อาคารจิตรภัทร 

มอบตัว วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารจิตรภัทร 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
                                                                                                                                    
 
 

                  ( นายสุวัฒน์  ท้าวเขื่อน ) 
                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

 
 
 

 



 
 

ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

ข้อมูลนักเรียน  
ชื่อ(เด็กชาย,เด็กหญิง)………………….…….……….............…………ชื่อสกุล…….………............…………………….ชื่อเล่น.......................... 
เลขประจำตัวประชาชน (๑๓ หลัก).............................................................................................. อายุ …….....................….…… ปี 
เกิดวันที่ ...........เดือน..............................................พ.ศ...............ศาสนา.......................เชื้อชาติ................สัญชาติ............. .......  
อยู่บ้านเลขท่ี …………....… หมูท่ี่ …….… ชื่อหมู่บ้าน  ………………………………………………….. ตำบล  ……..………….....….........….… 
อำเภอ  …………….………   จังหวัด ………….........….………….  โทรศัพท(์ของนักเรียน)................................................................... 
ข้อมูลบิดา-มารดา  
ชื่อบิดา ................................................................... นามสกลุ...................................................... อาชีพ ..................................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถือบิดา............................................................................. 
ชื่อมารดา ............................................................... นามสกลุ............................................ .......... อาชีพ ..................................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถือมารดา ............................................................................. 
ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา) 
ชื่อผู้ปกครอง ............................................................ นามสกุล................................................... อาชีพ ......... ............................ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือผู้ปกครอง ..................................................................เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น.................................. ......... 
ข้อมูลการศึกษา 
สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าจากโรงเรียน................................................................... 
ตำบล.................................................อำเภอ.....................................................จังหวัด....... ......................................................... 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้น ป.๔ และป.๕ .............................................................................. 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้สมัคร(นักเรียน) 
(.................................................................) 
................/............................../................... 

...................................................................................................................................................................... 
สำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

หลักฐาน      ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.๗)       เอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.๑ (ถ้ามี) 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้รับสมัคร 
(............................................................) 
................/.........................../................. 

หมายเลขผู้สมัคร  

ติดรูปถ่าย 
๑.๕ นิ้ว 



 

 

ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

ข้อมูลนักเรียน  
ชื่อ(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว)………………….…….………………  ชื่อสกุล  …….……………………………. ชื่อเล่น...................... 
เลขประจำตัวประชาชน (๑๓ หลัก).............................................................................................. อายุ …….....................….…… ปี 
เกิดวันที่ ...........เดือน..............................................พ.ศ...............ศาสนา.......................เชื้อชาติ................สัญชาติ....................  
อยู่บ้านเลขท่ี …………....… หมูท่ี่ …….… ชื่อหมู่บ้าน  ………………………………………………….. ตำบล  ……..………….....….........….… 
อำเภอ  …………….………   จังหวัด ………….........….………….  โทรศัพท(์ของนักเรียน)................................................................... 
ข้อมูลบิดา-มารดา  
ชื่อบิดา ................................................................... นามสกลุ...................................................... อาชีพ ..................................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถือบิดา............................................................................. 
ชื่อมารดา ............................................................... นามสกลุ...................................................... อาชีพ ......... ............................ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือมารดา ............................................................................. 
ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา) 
ชื่อผู้ปกครอง ............................................................ นามสกุล................................................... อาชีพ  ..................................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถือผู้ปกครอง ............................................................... ...เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น........................................... 
ข้อมูลการศึกษา 
สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  หรือเทียบเท่าจากโรงเรียน................................................................... 
ตำบล.................................................อำเภอ.....................................................จังหวัด................................ ................................ 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน  ................................................................. ............. 

(เลือกแผนการเรียนได้ ๑ แผนการเรียน โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง      ตามต้องการ) 
 

 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 แผนการเรียนศิลป์ – คอมพิวเตอร์ 
 แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา (ภาษาอังกฤษ + ภาษาจีน)  
 แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา(ภาษาไทย + สังคมศึกษา) 
 แผนการเรียนศิลป์ – ช่างอุตสาหกรรม 

 

ลงชื่อ....................................................ผู้สมัคร(นักเรียน) 
(.................................................................) 
................/............................../................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

สำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
หลักฐาน      ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.๗)       เอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.๑ (ถ้ามี) 

 

ลงชื่อ....................................................ผู้รับสมัคร 
(............................................................) 
................/.........................../................. 

หมายเลขผู้สมัคร  
 

ติดรูปถ่าย 
๑.๕ นิ้ว 


