
 
ประกาศโรงเรียนสามัคคีศึกษา 

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
.................................................................................................................................................. 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ                      
รับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ท่ีสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม                       
ทุกฉบับ ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี                         
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคล                        
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐                               
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                               
ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                      
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง
ส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  

โรงเรียนสามัคคีศึกษา จึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา        
ปีท่ี ๑ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไว้ดังนี้ 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

๑.  คุณสมบัติผู้สมัคร 
 ๑.๑  ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓   
 ๑.๒  สถานภาพโสด 
 ๑.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย  
๒. หลักฐานการสมัคร   
 ๒.๑  ใบสมัครของโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

 ๒.๒  รูปถ่ายขนาด  ๑.5 นิ้ว  จ านวน  2  รูป 
 ๒.๓  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง   

๒.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสาร ของผู้สมัคร บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีท่ีไม่ได้อาศัยอยู่
กับบิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

๒.๕ หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ (ปพ.๑) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลัง
ศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับจริง  และฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
๓.  จ านวนนักเรียนที่รับ 
 จ านวน ๑๒๐ คน  ห้องเรียนละ 40  คน  
๔.  วัน  เวลา  สถานที่  รับสมัคร 
 ระหว่างวนัท่ี  ๒๔ – ๒๘  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. 
ณ  อาคารเรียน 3  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
๕.  สอบแยกช้ันเรียน  

 วันท่ี  ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑5.0๐ น.  
 รายวิชาท่ีสอบ ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทย 

๖. ประกาศผลสอบ 
 วันท่ี ๕  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีศึกษา  
๗.  การรายงานตัว  และการมอบตัว 
 ในวันท่ี  ๘  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ  หอประชุมโรงเรียนสามัคคีศึกษา                       
(หากไม่มาตามวัน เวลา ท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

๑.  คุณสมบัติผู้สมัคร 
 ๑.๑  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ มีศักยภาพในการเรียนรู้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑.๒  สถานภาพโสด 
 ๑.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย   
๒. หลักฐานการสมัคร   
 ๒.๑  ใบสมัครของโรงเรียนสามัคคีศึกษา   

๒.๒  รูปถ่ายขนาด ๑.5 นิ้ว  จ านวน  2  รูป 
 ๒.๓  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง   

๒.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสาร ของผู้สมัคร บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีท่ีไม่ได้อาศัยอยู่
กับบิดามารดา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
 
 
 
 



 
-๓- 

 
 ๒.๕  หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (ปพ.๑) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลัง
ศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ฉบับจริง  และฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

๓.  จ านวนนักเรียนที่รับ 
 จ านวน  ๑๒๐  คน  จ าแนกเป็น 
 3.๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  จ านวน 40 คน 

3.๒ แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา   จ านวน 80 คน 

4.  วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร 
 ระหว่างวนัท่ี  ๒๔ – ๒๘  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ  อาคารเรียน 3  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

5.  สอบแยกแผนการเรียน    
วันท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑5.0๐ น. 
รายวิชาท่ีสอบ ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษและ             

วิชาสังคมศึกษา 

6. ประกาศผลสอบ 
 วันท่ี  5  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีศึกษา 

7.  การรายงานตัว และการมอบตัว 
 วันท่ี  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒564  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีศึกษา  
 (หากไม่มาตามวัน เวลา ท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์)  

              ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 

       
ลงช่ือ  

                          (นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
            

  
 
 

 


