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ระเบียบการ
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบั ญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่ อง การปฏิรู ป การศึก ษาในภูมิภ าคของกระทรวงศึ กษาธิการ กฎกระทรวง
กาหนด หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจ การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาของเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วย
การแบ่งส่วนราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๗ จึงประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไว้ดังนี้

(๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(๒) ไม่จากัดอายุ
(๓) เป็นโสด
๑.๒ หลักฐานการสมัคร
(๑) ใบสมัคร รับได้ที่โรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
(๒) ทะเบียนบ้านฉบับจริง (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด และหากบิดา-มารดาไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
ฉบับเดียวกันกับนักเรียน ให้ถ่ายเอกสารของบิดา-มารดา มา ๑ ฉบับ ด้วย)
(๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.1:ป) หรือเทียบเท่าหรือใบรับรอง
จากโรงเรียนเดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(๔) รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ ซม. จานวน ๒ รูป (หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา)
สถานที่รับสมัคร อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี จานวนนักเรียนที่รับสมัคร ๒๔๐ คน

๒. กาหนดการรับสมัคร
รับสมัคร วันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบวัดความรู้พื้นฐานหรือถ้านักเรียนสมัครเกินจานวนจะดาเนินการสอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
(นาหลักฐานบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมาแสดงด้วย)
มอบตัว
วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

-๔ นักเรียนทุกคนต้องสอบวัดความรู้พื้นฐาน วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓
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๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการรับสมัคร
๑.๑ คุณสมบัติ

ณ โรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตารางการสอบวัดความรู้พื้นฐาน-คัดเลือก
วันที่

เวลา

จานวนชั่วโมง

วิชาที่สอบ

วันเสาร์ที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓

๐๙.๐๐ – ๐๙.๕๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๐.๕๐ น.
๑๑.๐๐ – ๑๑.๕๐ น.
๑๑.๕๐ – ๑๒.๓๐ น.
๑๒.๓๐ – ๑๓.๒๐ น.
๑๓.๓๐ – ๑๔.๒๐ น.

๕๐ นาที
๕๐ นาที
๕๐ นาที
พัก
๕๐ นาที
๕๐ นาที

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

การเตรียมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ในวันมอบตัว
๑. รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด ๓ x ๔ ซม. (หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตา) จานวน ๒ รูป
๒. รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว
จานวน ๑ รูป
๓. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
หากบิดา – มารดา – ผู้ปกครอง ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านฉบับเดียวกันกับนักเรียน ให้ถ่ายสาเนา
ของบิดา – มารดา – ผู้ปกครองมาด้วย ๑ ฉบับ
๔. ใบ ปพ. ๑:ป ฉบับจริง พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
๕. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
๖. ผลการตรวจกรุ๊ปเลือดของนักเรียน

เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
โทรศัพท์-โทรสาร ๐-๓๙๔๓-๑๓๔๑,๐-๓๙๔๓-๑๒๑๐

http://www.thamai.in.th
E-mail:punsawat-pr@ hotmail.com

