ประกาศโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ประจําปการศึกษา 2560
…………………………………………
เพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป/การศึกษา 2560 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จึงกําหนดแนวปฏิบัติใน
การรับนักเรียนเขาศึกษาต5อชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 4 ดังต5อไปนี้
1.ห-องเรียนพิเศษ
รับผูสมัครจากนักเรียนทั่วไปที่ตองการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร< คณิตศาสตร< และเทคโนโลยี
ตามโครงการหองเรียนพิเศษตามแนวของ สสวท. และ สอวน. เป>ดรับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาป/ที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 4 โดยวิธกี ารสอบคัดเลือก วิชาวิทยาศาสตร< (30) คณิตศาสตร< (30) ภาษาอังกฤษ (20)
ภาษาไทย (10) และ สังคมศึกษา (10)
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รับ 1 หองเรียน จํานวน 36 คน
1) คุณสมบัติผู-สมัคร
(1) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป/ที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท5า
หรือกําลังศึกษาอยู5ในชั้นประถมศึกษาป/ที่ 6 ป/การศึกษา 2559 หรือเทียบเท5า
(2) เปนโสด และอายุไม5เกิน 15 ป/
(3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ป.4 ป.5) ไม5ต่ํากว5า 3.00 และมีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร<
วิชาคณิตศาสตร< วิชาละไม5ต่ํากว5า 3.00
2) หลักฐานการสมัคร
(1) ใบสมัครของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
(2) สําเนาทะเบียนบาน (ของนักเรียน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง)
(3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาป/ที่ 6 หรือเทียบเท5าหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
ว5ากําลังศึกษาอยู5ในชั้นประถมศึกษาป/ที่ 6 ป/การศึกษา 2559 (ใบ ปพ.1 หรือ ปพ.7)
(4) รูปถ5าย(ถ5ายไม5เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผ5น
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3) หลักฐานการมอบตัว เมื่อสอบผ5านการคัดเลือก
1) ใบมอบตัวของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
2) สําเนาทะเบียนบาน (ของนักเรียน บิดา มารดา พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง)
3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาป/ที่ 6 หรือเทียบเท5า (ใบปพ.1 เท8านั้น)
4) รูปถ5าย(ถ5ายไม5เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผ5น
4) วันและเวลาการรับสมัคร
รับสมัคร
วันที่ 20-24 กุมภาพันธ< 2560 สถานที่รับสมัคร หองวิชาการ
สอบคัดเลือก วันที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาคาร 4
ประกาศผล วันที่ 9 มีนาคม 2560 ปIายขางหองวิชาการ
รายงานตัว วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. หองวิชาการ
มอบตัว
วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ หองวิชาการ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (รับ 1 หองเรียน จํานวน 36 คน)
1) คุณสมบัติผู-สมัคร
(1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท5าหรือ
กําลังศึกษาอยู5ในชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 3 ป/การศึกษา 2559 หรือเทียบเท5า
(2) เปนโสด และอายุไม5เกิน 18 ป/
(3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ม.1 และม.2) ไม5ต่ํากว5า 2.75 และมีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร< วิชา
คณิตศาสตร< วิชาละไม5ต่ํากว5า 2.70
2) หลักฐานการสมัคร
(1) ใบสมัครของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
(2) สําเนาทะเบียนบาน (ของนักเรียน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง)
(3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 3 หรือเทียบเท5าหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
ว5ากําลังศึกษาอยู5ในชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 3 ป/การศึกษา 2559 (ใบ ปพ.1 หรือ ปพ.7)
(4) รูปถ5าย(ถ5ายไม5เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผ5น
3) หลักฐานการมอบตัว เมื่อสอบผ5านการคัดเลือก
(1) ใบมอบตัวของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
(2) สําเนาทะเบียนบาน (ของนักเรียน บิดา มารดา พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง)
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(3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 3 หรือเทียบเท5า (ใบปพ.1 เท8านั้น)
(4) รูปถ5าย(ถ5ายไม5เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผ5น
4). วันและเวลาการรับสมัคร
รับสมัครวันที่ 20-24 กุมภาพันธ< 2560 สถานที่รับสมัคร หองวิชาการ
สอบคัดเลือก

วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาคาร 4

ประกาศผล

วันที่ 10 มีนาคม 2560 ปIายขางหองวิชาการ

รายงานตัว

วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. หองวิชาการ

มอบตัว

วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ หองวิชาการ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

2. ห-องเรียนปกติ
2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รับ 11 หองเรียน หองละ 40 คน จํานวน 440 คน โดยรับผูสมัครจาก
(1) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ไดแก5 นักเรียนที่มีชื่ออยู5ในทะเบียนบานอยู5ในเขตตําบลแวง ตําบลสระนกแกว
ตําบลโพธิ์ทอง ตําบลอุ5มเม5า ตําบลนาอุดม อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด (นักเรียนตองมีชื่ออยู5ในทะเบียนบานในเขต
พื้นที่บริการของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาไม5นอยกว5า 2 ป/ นับถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2559) โรงเรียนจะรับนักเรียนใน
เขตพื้นที่บริการ ร-อยละ 40 โดยวิธีจับฉลาก กรณีมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม5ถึงรอยละ 40 ไม5ตองมีการจับฉลาก
(2) นักเรียนทั่วไป ไดแก5 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่จับฉลากไม5ไดรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนจะรับนักเรียนทั่วไปร-อยละ 60 โดยใชวิธีสอบคัดเลือกจาก คะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียน รอยละ 80 และ
คะแนน O-NET รอยละ 20 รวม 100 คะแนน วิชาที่สอบไดแก5 ภาษาไทย (10) คณิตศาสตร<(20) วิทยาศาสตร< (20) สังคม
ศึกษา(10) และภาษาอังกฤษ (20)
1) คุณสมบัติผู-สมัคร
(1) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป/ที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท5าหรือกําลังศึกษาอยู5
ในชั้นประถมศึกษาป/ที่ 6 ป/การศึกษา 2559 หรือเทียบเท5า
(2) เปนโสด และอายุไม5เกิน 15 ป/
2) หลักฐานการสมัคร
(1) ใบสมัครของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
(2) สําเนาทะเบียนบาน (ของนักเรียน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง)
(3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาป/ที่ 6 หรือเทียบเท5าหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
ว5ากําลังศึกษาอยู5ในชั้นประถมศึกษาป/ที่ 6 ป/การศึกษา 2559 (ใบ ปพ.1 หรือ ปพ.7)
(4) รูปถ5าย (ถ5ายไม5เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผ5น
(5) คะแนน O-NET 5 วิชา (ยื่นในวันรับสมัคร)
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3) หลักฐานการมอบตัว เมื่อผ8านการคัดเลือก
(1) ใบมอบตัวของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
(2) สําเนาทะเบียนบาน (ของนักเรียน บิดา มารดา พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง)
(3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาป/ที่ 6 หรือเทียบเท5า (ใบปพ.1 เท5านั้น)
(4) รูปถ5าย(ถ5ายไม5เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผ5น
4) วันและเวลาการรับสมัคร
รับสมัคร
วันที่ 27-30 มีนาคม 2560 สถานที่รับสมัคร หอประชุมไทรทอง
สอบคัดเลือก วันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาคาร 1,2,3,4
ประกาศผล วันที่ 12 เมษายน 2560 ปIายขางหองวิชาการ
รายงานตัว
วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. หองวิชาการ
จับฉลาก(ถามี) วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. หอประชุมไทรทอง
มอบตัว
วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ หอประชุมเทาทอง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 รับ 9 หองเรียน หองละ 40 คน จํานวน 360 คน โดยรับผูสมัครจาก
1) นักเรียนที่จบจากโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ม.1 และม.2) ไม5ต่ํากว5า 2.00
มีความประพฤติดี และมีผลสอบ O-NET
2) นักเรียนทั่วไป รับจากนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศ
ทั้งขอ 1) และ ขอ 2) ใชวิธีสอบคัดเลือกจากคะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียน รอยละ 80 และ คะแนน ONET รอยละ 20 รวม 100 คะแนน วิชาที่สอบไดแก5 ภาษาไทย (10) คณิตศาสตร<(20) วิทยาศาสตร< (20) สังคมศึกษา(10)
และภาษาอังกฤษ (20)
1) คุณสมบัติผู-สมัคร
(1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท5าหรือกําลังศึกษาอยู5
ในชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 3 ป/การศึกษา 2559 หรือเทียบเท5า
(2) เปนโสด และอายุไม5เกิน 18 ป/
(3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ม.1 และ ม.2) ไม5ต่ํากว5า 2.00 และมีผลสอบ O-NET
2) หลักฐานการสมัคร
(1) ใบสมัครของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
(2) สําเนาทะเบียนบาน (ของนักเรียน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง)
(3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 3 หรือเทียบเท5าหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
ว5ากําลังศึกษาอยู5ในชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 3 ป/การศึกษา 2559 (ใบ ปพ.1 หรือ ปพ.7)
(4) รูปถ5าย(ถ5ายไม5เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผ5น
(5) คะแนน O-NET 5 วิชา
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3) หลักฐานการมอบตัว เมื่อสอบผ8านการคัดเลือก
(1) ใบมอบตัวของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
(2) สําเนาทะเบียนบาน (ของนักเรียน บิดา มารดา พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง)
(3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 3 หรือเทียบเท5า (ใบ ปพ.1 เท5านั้น)
(4) รูปถ5าย(ถ5ายไม5เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผ5น
4) กําหนดการรับสมัคร
รับสมัคร
วันที่ 27-30 มีนาคม 2560 สถานที่รับสมัคร หอประชุมไทรทอง
สอบคัดเลือก วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาคาร 4
ประกาศผล วันที่ 6 เมษายน 2560 ปIายขางหองวิชาการ
รายงานตัว
วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. หองวิชาการ
มอบตัว
วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ หอประชุมเทาทอง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
ผูประสงค<จะสมัครเขาเรียนต5อ ขอรับเอกสารใบสมัครและสมัครดวยตนเองไดที่โรงเรียนโพนทอง
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