
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม 
เรื่องการรับนักเรียนเขาศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2559 

------------------------------------------------------------------- 
 เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรบันักเรียนเขาศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ
มัธยมศึกษาปที่  4  ในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2559  
และเพือ่ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ทั้งสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน โรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคมจึงกําหนดรายละเอียดในการรับสมัครและคุณสมบัติของนักเรียนที่เขา
ศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ดังน้ี 
 

1. คุณสมบัติของผูสมัคร และหลักฐานการสมัครเรียน 
   

1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  
   1.1.1 คุณสมบัติ 

1)  สําเร็จช้ันประถมศึกษาปที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
หรือกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา  2558  หรือเทียบเทา 

2)  ไมจํากัดอายุ 
3)  เปนโสด 

1.1.2  หลักฐานการสมัคร 
1)  ใบสมัครโรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม 
2)  สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัคร 1 ฉบับ พรอมรบัรองสาํเนาถูกตอง 
3)  สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน  บิดา และมารดา อยางละ 1 ฉบับ           

รวมทั้งหมด 3 ฉบับ พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 

4)  รูปถาย ขนาด 1
2
1

  น้ิว จํานวน 3 รูป 

5)  หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปที่  6  ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ  หรอืใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวากําลงัศึกษาอยูในช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558  หรือเทียบเทา 

 
1.2  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  

   1.2.1  คุณสมบัติ 
1)  สําเร็จช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ม. 3)  ตามหลกัสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรือกําลงัศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2558 หรือ
เทียบเทา 

    2)  ไมจํากัดอายุ 
    3)  เปนโสด 
 
 

 



 
1.2.2  หลักฐานการสมัคร 

    1)  ใบสมัครของโรงเรียนเรืองวิทยพทิยาคม 
2)  สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัคร 1 ฉบับ พรอมรบัรองสาํเนาถูกตอง 
3)  สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน  บิดา และมารดา อยางละ 1 ฉบับ           

รวมทั้งหมด 3 ฉบับ พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 

4)  รูปถาย ขนาด 1
2
1

  น้ิว จํานวน 3 รูป 

5)  หลักฐานการจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  หรือใบรบัรองจากโรงเรียนเดิมแสดง
วากําลังเรียนอยูช้ันมธัยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2558 หรอืเทียบเทา 

 
2. กําหนดวันรับสมัคร และจํานวนท่ีรับ 
 

  2.1  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  
   -วันรับสมัครนักเรียน 

 วันที่  20 - 24  มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.                         
ไมเวนวันหยุดราชการ  ณ โรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม 

   -จํานวนท่ีรับ 
     รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการรอยละ 100 
   -วันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน 

 วันที่  31 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ โรงเรียนเรืองวิทย
พิทยาคม 
-วันทดสอบความรูพ้ืนฐานการเรียน   

 วันที่  31 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนเรอืงวิทยพิทยาคม 
โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียน จํานวน 5 รายวิชาดังน้ี คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  
สังคมศึกษาฯ   ภาษาไทย  และภาษาตางประเทศ 
-ประกาศผลคัดเลือกหองเรียน 

     วันที่  1 เมษายน  2559   เวลา  08.00 น.เปนตนไป 
   -วันปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมของนักเรียนใหมชั้นม.1 
     วันที่  15 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

-เปดเรียนวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559   
 

2.2  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  
   -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จาก ร.ร.เรืองวิทยพิทยาคม (โควตา) 

 วันที่  23-26 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม 
   -วันรับสมัครนักเรียนท่ัวไป 

 วันที่  20-24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.                         
ไมเวนวันหยุดราชการ  ณ โรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม 
-จํานวนท่ีรับ 

     รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการรอยละ 100 
 



-วันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน 
 วันที่  31  มีนาคม  2559   เวลา  13.00 น. - 16.00 น. 

-วันทดสอบความรูพ้ืนฐานการเรียน (นักเรียนโรงเรียนอ่ืน)   
 วันที่  31 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น.  โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียน 

จํานวน 3 รายวิชาดังน้ี วิชาคณิตศาสตร   วิทยาศาสตร  และภาษาตางประเทศ 
-ประกาศผลคัดเลือกหองเรียน 

     วันที่  1 เมษายน  2559   เวลา  08.00 น.เปนตนไป 
-เปดเรียนวันท่ี 16  พฤษภาคม  2559   

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  1 กุมภาพันธ 2559 

                    

 

                                                     (นายสมศักด์ิ   กระตายทอง) 

                                              ผูอํานวยการโรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม 


