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ประกาศโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2564 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมจึงขอกาหนดรายละเอียดและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนเข้า
ศึกษาต่อ ดังนี้
1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จานวนที่รับ 160 คน

1.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า
หรือ กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25๖3
2) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๑.2 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3) สาเนาสูติบัตรของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ
5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา จานวน 1 ฉบับ
6) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของมารดา จานวน 1 ฉบับ
7) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ
8) สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา จานวน 1 ฉบับ
9) สาเนาทะเบียนบ้านของมารดา จานวน 1 ฉบับ
10) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดามารดา) จานวน 1 ฉบับ
11) สาเนา ปพ.1 และ หนังสือรับรองว่ากาลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
12) เอกสารอื่นๆ ถ้ามี......................................
๑.3 กาหนดการรับสมัคร
1) การรับสมัคร
1.1 กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเวปไซต์ของทางโรงเรียน
http://www.pongppk.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒8 เมษายน 2564
1.2 ยื่ น ใบสมัครออนไลน์ด้วยตนเอง พร้อมหลั กฐาน วันที่ 24 – 28 เมษายน
2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคม
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2) สอบวัดความรู้พื้นฐาน วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
3) วิชาที่สอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
4) ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น.
5) มอบตัววันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน
ปงพัฒนาวิทยาคม
๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

จานวนที่รับ 160 คน

2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 25๖3
2) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.2 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3) สาเนาสูติบัตรของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ
5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา จานวน 1 ฉบับ
6) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของมารดา จานวน 1 ฉบับ
7) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ
8) สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา จานวน 1 ฉบับ
9) สาเนาทะเบียนบ้านของมารดา จานวน 1 ฉบับ
10) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดามารดา) จานวน 1 ฉบับ
11) สาเนา ปพ.1 และ หนังสือรับรองว่ากาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
12) เอกสารอื่นๆ ถ้ามี......................................
2.3 กาหนดการรับสมัคร
1) การรับสมัคร
1.1 กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเวปไซต์ของทางโรงเรียน
http://www.pongppk.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒8 เมษายน 2564
1.2 ยื่ น ใบสมัครออนไลน์ด้วยตนเอง พร้อมหลั กฐาน วันที่ 24 – 28 เมษายน
2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคม
2) สอบวัดความรู้พื้นฐาน วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
3) วิชาที่สอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
4) ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น.
5) มอบตัววันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน
ปงพัฒนาวิทยาคม
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3. เอกสารประกอบการมอบตัว ชั้น ม.1 และ ม.4
3.1 ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมสาเนาจานวน 1 ฉบับ
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ
3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา จานวน 1 ฉบับ
3.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของมารดา จานวน 1 ฉบับ
3.5 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ
3.6 สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา จานวน 1 ฉบับ
3.7 สาเนาทะเบียนบ้านของมารดา จานวน 1 ฉบับ
3.8 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดามารดา) จานวน 1 ฉบับ
3.9 เอกสารอื่นๆ ถ้ามี......................................
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ)
ผู้อานวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
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ปฏิทินการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
การกรอกข้อมูลการ
สมัคร online

การยื่นใบสมัครพร้อม
หลักฐาน

ม.1

24 – ๒8 เมษายน
2564

24 – 28 เมษายน
2564

8 พฤษภาคม
2564

11 พฤษภาคม 2564

12 พฤษภาคม
2564

ม.4

24 – ๒8 เมษายน
2564

24 – 28 เมษายน
2564

9 พฤษภาคม
2564

12 พฤษภาคม 2564

13 พฤษภาคม
2564

ระดับชั้น

หมายเหตุ

สอบวัดความรู้
ประกาศผลและรายงานตัว
พื้นฐาน

* การสมัคร online ผ่านทาง http://www.pongppk.ac.th/
**หลังจากการสมัคร online ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารในวันและเวลาที่กาหนด

มอบตัว

