
 
ประกาศโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับประกาศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  เรื่องแนวปฏิบัติเกีย่วกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ปีการศึกษา ๒๕๖๖  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จึงก าหนดรายละเอียดในการรับ 
นักเรียนเข้าเรียนต่อปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 ห้องเรียนทั่วไป 
 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
 ๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือก าลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 ๑.๒ หลักฐานการสมัคร 
          ๑.๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
      ๑.๒.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนาของนักเรียน บิดา มารดา และ 
ผู้ปกครอง (ในกรณีท่ีผู้ปกครองไม่เป็นบิดา มารดา) อย่างละ ๑ ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
          ๑.๒.๓ ปพ.๑. พร้อมส าเนาหรือใบรับรองที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จ านวน ๑ ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
    ๑.๒.๔ รูปถ่าย ๑.๕ นิว้  จ านวน ๒ รูป 
 ๒. จ านวนนักเรียนที่รับสมัคร        
     จ านวนนักเรียนที่รับ  ๒๐๐  คน 
 ๓. ก าหนดการรับสมัคร  รายงานตัวและมอบตัว 
 การรับสมัคร วันที่  ๑๑ – ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
  การสอบคัดเลือก   วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. 
  ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. 
 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
  การมอบตัว วันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  
 ณ หอประชุม   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 

 



 
๒ 

 ๔. หลักฐานการมอบตัว 
 ๔.๑ ปพ.๑  ฉบับจริง และส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 ๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน และฉบับถ่ายส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 
 ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน  ฉบับส าเนาของบิดา มารดา และผู้ปกครอง (ในกรณีท่ีผู้ปกครองไม่เป็น
บิดา มารดา)  อย่างละ ๑ ฉบับ  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 ๔.๔ รูปถ่าย ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
        ห้องเรียนพิเศษ 
       ๑. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
 ๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
       ๑.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่าหรือก าลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
  ๑.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ป.๔ และ ป.๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
  ๑.๑.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยใน ป.๔ และ ป.๕ ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
  ๑.๑.๔ หากมีผลการเรียนในข้อ ๑.๑.๓ ในรายวิชาใด วชิาหนึ่ง ไม่ถึงเกณฑ์ สามารถยื่น เกียรติ
บัตร เรียนดี เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพ่ือพิจารณา 
 ๑.๒ หลักฐานการสมัคร 
  ๑.๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
  ๑.๒.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนาของนักเรียน บิดา มารดา และ 
ผู้ปกครอง (ในกรณีท่ีผู้ปกครองไม่เป็นบิดา มารดา) อย่างละ ๑ ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
  ๑.๒.๓ ปพ.๑ พร้อมส าเนา  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
  ๑.๒.๔ ใบรับรองท่ีแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๑.๒.๕ รูปถ่าย ๑.๕ นิ้วจ านวน ๒ รูป 
  ๑.๒.๖ ค่าสมัครสอบ จ านวน ๑๐๐ บาท 
 ๒. จ านวนนักเรียนที่รับสมัคร       
                         จ านวนนักเรียนที่รับ   ๓๐  คน  
 ๓. ก าหนดการรับสมัคร การสอบ การประกาศผล การรายงานตัวและการมอบตัว 
     การรับสมัคร   วันที่ ๑๔ – ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
     การสอบคัดเลือก   วันที่ ๔  มีนาคม ๒๕๖๕ 
     ประกาศผล/รายงานตัว    วันที่ ๘  มีนาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
 มอบตัว วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 



 
๓ 

 ๔. หลักฐานการมอบตัว 
     ๔.๑ ปพ.๑  ฉบับจริง และส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
     ๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน และถ่ายส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 
     ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับส าเนาของบิดามารดาและผู้ปกครอง (ในกรณีท่ีผู้ปกครองไม่เป็น
บิดา มารดา)  อย่างละ ๑ ฉบับ  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
     ๔.๔ รูปถ่าย ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
     ๔.๕  เงินบ ารุงการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
               ห้องเรียนทั่วไป 
 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 

 ๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตร   
                 กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  
                 ๒๕๖๕ หรือเทียบเท่า 

 ๑.๒ หลักฐานการสมัคร 
  ๑.๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
  ๑.๒.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนาของนักเรียน บิดา มารดาและผู้ปกครอง  
               (ในกรณีท่ีผู้ปกครองไม่เป็นบิดา มารดา) อย่างละ ๑ ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
  ๑.๒.๓ ปพ.๑ พร้อมส าเนาหรือใบรับรองที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
                ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวน ๑ ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
  ๑.๒.๔ รูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว  จ านวน ๒ รูป 
 ๒. จ านวนนักเรียนที่รับ มีแผนการเรียนดังนี้ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับจ านวน ๓ ห้องเรียนห้องเรียนละ ๔๐ คน จ านวน ๑๒๐ คน 
  - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
  - แผนการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาศาสตร์ 
  - แผนการเรียนศิลปศาสตร์-ทั่วไป 
 โดยแยกประเภทการรับนักเรียนดังนี้ 
 ๒.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม (โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม) ประเภทคัดเลือกตาม
ศักยภาพที่โรงเรียนก าหนดรับจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมและประสงค์จะ
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับจ านวน ๙๖ คน 
 ๒.๒ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนเดิมโดยใช้ข้อสอบคัดเลือกที่ 
โรงเรียนก าหนด จ านวน ๕ วชิา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษอังกฤษ)  
จ านวน ๒๔ คน 
 
 



 
๔ 

 ๓. ก าหนดการรับสมัคร การสอบ การประกาศผล การรายงานตัวและการมอบตัว 
 ๓.๑ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
        รับสมัคร วันที่ ๑ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 
    ณ ห้องทะเบียนวัดผล 
        รายงานตัว วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
        มอบตัว วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖   เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  
       ณ หอประชุม    โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
 ๓.๒ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
        รับสมัคร วันที่ ๑๑ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  
                           ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
       สอบคัดเลือก  วันที่ ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
  ประกาศผลและรายงานตัว 
  วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. 
  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
  มอบตัว วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
  ณ หอประชุม    โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
                 ๔. หลักฐานการมอบตัว 
 ๔.๑ ปพ.๑ (ม.๓)  ฉบับจริง และฉบับถ่ายส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง)  
 ๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน และฉบับถ่ายส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ  
(รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับส าเนาของบิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ ๑ ฉบับ  
(รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 ๔.๔ รูปถ่าย ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
 
ห้องเรียนพิเศษ 
 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
     ๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
          ๑.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
      ๑.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ม.๑ และ ม.๒ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
          ๑.๑.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยใน ม.๑ และ ม.๒ ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
       ๑.๑.๔ หากมีผลการเรียนในข้อ ๑.๑.๓ ในรายวิชาใด วิชาหนึ่ง ไม่ถึงเกณฑ์ สามารถยื่น 
เกียรติบัตรเรียนดี เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อพิจารณา 
  
 



 
๕ 

 ๑.๒ หลักฐานการสมัคร 
       ๑.๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
  ๑.๒.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนาของนักเรียน บิดา มารดา และ 
ผู้ปกครอง (ในกรณีท่ีผู้ปกครองไม่เป็นบิดา มารดา) อย่างละ ๑ ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
  ๑.๒.๓ ปพ.๑. พร้อมส าเนา (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
  ๑.๒.๔ ใบรับรองท่ีแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
จ านวน ๑ ฉบับ 
      ๑.๒.๕ รูปถ่าย ๑.๕ นิ้วจ านวน ๒ รูป 
      ๑.๒.๖ ค่าสมัครสอบ จ านวน ๑๐๐ บาท 
 ๒. จ านวนนักเรียนที่รับสมัคร 
     จ านวนนักเรียนที่รับ ๓๐ คน จ านวน ๑ ห้องเรียน 
 ๒. จ านวนนักเรียนที่รับสมัคร       
                         จ านวนนักเรียนที่รับ   ๓๐  คน  
 ๓. ก าหนดการรับสมัคร การสอบ การประกาศผล การรายงานตัวและการมอบตัว 
     การรับสมัคร   วันที่ ๑๔ – ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
     การสอบคัดเลือก   วันที่ ๕  มีนาคม ๒๕๖๕ 
     ประกาศผล/รายงานตัว    วันที่ ๘  มีนาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องโสตทศันศึกษา   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
 มอบตัว วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
 ๔. หลักฐานการมอบตัว 
     ๔.๑ ปพ.๑  ฉบับจริง และส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
     ๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน และถ่ายส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ  
(รับรองส าเนาถูกต้อง) 
     ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับส าเนาของบิดามารดาและผู้ปกครอง (ในกรณีท่ีผู้ปกครองไม่เป็น
บิดา มารดา)  อย่างละ ๑ ฉบับ  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
     ๔.๔ รูปถ่าย ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
     ๔.๕  เงินบ ารุงการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท 
 
         ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

 
 (นายโชติ   จิตขาว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 


