
 
ประกาศโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

เร่ือง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 
................................ 

 

 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ         
การรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๒ เพ่ือให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ เพื่อลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการรับ
นักเรียนที่มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพ่ือให้การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ จึงก าหนดรายละเอียดใน
การรับสมัครนักเรียน ดังนี้ 
 

๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
 ๑.๑ คุณสมบัต ิ
  ๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
  ๒) ไม่จ ากัดอายุ 
  ๓) เป็นโสด 

 ๔) รับนักเรียนที่อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพ้ืนที่บริการ ของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ  
ทุกคน  ได้แก่ พ้ืนที่ต าบลต่อไปนี้ 
   ๔.๑) ต าบลเขาพระ หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๑๒ 
   ๔.๒) ต าบลพิปูน  หมู่ที่ ๔, ๕, ๖, ๗ 
   ๔.๓) ต าบลยางค้อม หมู่ที่ ๑, ๒, ๔, ๘ 
   ๔.๔) ต าบลกะทูน หมู่ที่ ๔, ๕ 
  ๕) และรับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการจากข้อ ๑.๑ วงเล็บ ๔  ด้วย 

 



๒ 

 

๑.๒  หลักฐาน 
  ๑) ใบสมัครของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
  ๒) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ
ประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป)  พร้อมรับรองส าเนา หรือ ใบรับรองผลการเรียน ที่ระบุข้อความว่าก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากสถานศึกษาเดิม จ านวน  ๑ ฉบับ 
  ๓) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๓ X ๔  เซนติเมตร  จ านวน  ๑ รปู 
  ๔) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา พร้อมรับรองส าเนา จ านวน  ๒ ชุด 
 

๑.๓   ก าหนดการรับสมัคร วันประกาศผล และวันมอบตัว 
 

 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ – นอกเขตพื้นที่บริการ 
  ๑) รับสมัคร  ระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
        ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ อาคาร ๑ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
  ๒) สอบคัดเลือก วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
      (โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ใน 

๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
       สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ และ 

                     ใช้คะแนน O-NET) 
หมายเหตุ  ในกรณีที่รับสมัครไม่เกินตามจ านวนที่โรงเรียนรับสมัคร ให้ยกเว้นการสอบ  

  ๓) ประกาศผล  วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓ 
          เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  

ณ  โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ และ www.psp.ac.th  
  ๔)  มอบตัว  วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๓ 

เวลา  ๐๙.๐๐ น.   
ณ  หอประชุม โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ  

           ๑.๔  จ านวนนักเรียนที่รับ รับนักเรียนจ านวน 160 คน 
 
 

๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
 

๒.๑ คุณสมบัต ิ
  ๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 



๓ 

 

  ๒) ไม่จ ากัดอายุ 
  ๓) เป็นโสด 
 

 ๒.๒ หลักฐาน 
  ๑) ใบสมัครของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
  ๒) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๑ : บ) พร้อมรับรองส าเนา หรือ ใบรับรองผลการศึกษา ที่ระบุข้อความว่าก าลังศึกษา
อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากสถานศึกษาเดิม จ านวน ๑ ฉบับ  
  ๓) รูปถา่ยหน้าตรงขนาด  ๓ X ๔  เซนติเมตร  จ านวน  ๑ รูป 
                     ๔) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา  พร้อมรับรองส าเนา จ านวน  ๒ ชุด 

 
๒.๓  ก าหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล และมอบตัว 
 

  ๑)  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ   
    รับสมัคร  วันที่  ๑๑ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

   ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  
   ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

   

ประกาศผล  วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
           เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  

  ณ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ และ www.psp.ac.th 
      

มอบตัว  วันที่ ๗ เมษายน  ๒๕๖๓ 
       เวลา  ๐๙.๐๐ น.   

ณ  หอประชุม โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ    
  ๒)  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ที่ใช้การสอบ

คัดเลือกและใช้คะแนน O-NET 
   รับสมัคร  วันที่  ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

   ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   ณ อาคาร ๑ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
สอบคัดเลือก วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

      (โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ใน 
                                ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
               สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ และใช้คะแนน O-NET) 

        หมายเหตุ  ในกรณีที่รับสมัครไม่เกินตามจ านวนที่โรงเรียนรับสมัคร ให้ยกเว้นการสอบ  



๔ 

 
   

ประกาศผล  วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓  
    เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

  ณ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ และ www.psp.ac.th 
      

มอบตัว  วันที่ ๗ เมษายน  ๒๕๖๓ 
       เวลา  ๐๙.๐๐ น.   

ณ  หอประชุม โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
 

 ๒.๔  จ านวนนักเรียนที่รับ  รบันักเรียนจ านวน   ๑๒๐ คน  โดยแยกเป็น 
  ๑) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์    จ านวน ๔๐  คน 
  ๒) แผนการเรียนภาษา – สังคม    จ านวน ๘๐  คน 
   
  โดยนักเรียนต้องสมัครเรียนในแผนการเรียนใดแผนการเรียนหนึ่งเท่านั้น  ทั้งนี้การอนุมัติ      
เข้าเรียนในแผนการเรียนใด เป็นดุลยพินิจและเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดขึ้น 
 
 

๓. รายละเอียดอ่ืนๆ เพิ่มเติม   
ขอทราบได้ที่ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ โทร ๐๗๕ – ๔๙๙๑๑๔ 

   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
   (นายปชานนท์  ชนะราวี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 


