
 

 

 

 

 

ช่ือ ......................................นามสกลุ .............................. FIRSTNAME………………………….LASTNAME……………………………..  

เลขที่ประจ าตวัประชาชนนกัเรียน   

เกิดวนัท่ี ............เดือน........................พ.ศ. .................อาย ุ..........ปี       กรุ๊ปเลอืด..............เชือ้ชาติ................สญัชาติ ......................... 

ศาสนา...................... มีพี่น้องจ านวน...........คน เป็นพ่ีชาย..........คน  เป็นน้องชาย...........คน เป็นพ่ีสาว...........คน เป็นน้องสาว..........คน    

พี่น้องที่ก าลงัศกึษาจ านวน.........คน  น ้ำหนกั ............ก.ก.  ส่วนสูง................ซ.ม.  จบชัน้ ป.6 จากโรงเรียน ...............................................

ความสามารถพเิศษ.......................เบอร์โทรศพัท์.....................Facebook………………...….. ID LINE ………..………email ………………………..... 

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน   รหสัประจ าบ้าน                                                                                  

บ้านเลขท่ี ..................... หมูท่ี่..............ซอย. .....................ถนน ....................ต าบล ............................อ าเภอ / เขต ............................. 

จงัหวดั ................................................รหสัไปรษณีย์..........................   (จงัหวดัที่เกิด)........................................... 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรอกเฉพาะกรณีทีอ่ยู่ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน)     รหสัประจ าบ้าน 

บ้านเลขท่ี ....................หมูท่ี่................ซอย............ ถนน .............ต าบล ................................อ าเภอ / เขต ..........................................

จงัหวดั ..................................รหสัไปรษณีย์....................... ระยะทำงจำกบำ้นถึงโรงเรียน (โดยประมำณ).................... ก.ม.       

ข้อมูลผู้ปกครอง                                                                         ระยะเวลำในกำรเดินทำงจำกบำ้นถึงโรงเรียน (โดยประมำณ)...................นำที 

เลขที่ประจ าตวัประชาชนผู้ปกครอง                                                                                             ช่ือผู้ปกครอง..................................... 

 เก่ียวข้องเป็น ...........................อาชีพ...............................โทรศพัท์.........................กรุ๊ปเลอืด............รายได้ตอ่เดือน....................บาท 

เลขที่ประจ าตวัประชาชนบดิา 

ช่ือบิดา ..................................................อาชีพ.................โทรศพัท์........................ กรุ๊ปเลอืด............รายได้ตอ่เดือน.....................บาท 

เลขที่ประจ าตวัประชาชนมารดา 

ช่ือมารดา ..............................................อาชีพ.................โทรศพัท์........................ กรุ๊ปเลอืด.............รายได้ตอ่เดือน.....................บาท 

  
________________________________________________________________________________________________________________________________________                

เฉพาะเจ้าหน้าที ่                                                          หอ้งสอบท่ี .............................หมำยเลขหอ้งสอบ ..................................... 
ผลตรวจหลกัฐาน 

                                                                              
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ช้ัน ม.1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพรุพพีทิยาคม 
 

                                                           หอ้งสอบท่ี ..................................หมำยเลขหอ้งสอบ ........................................ 
                                           ช่ือ.............................................นามสกลุ........................................(ตวับรรจง) 

 

 

 

ช่ือ ...................................................................ผูส้มคัร                                    ช่ือ ..................................................................ผูป้กครอง                              

                                             โปรดน าบัตรมาทุกคร้ัง เพ่ือใช้ในการตดิต่อกบัโรงเรียนพรุพพีทิยาคม 

เด็กในพ้ืนท่ีบริกำร เด็กนอกพ้ืนท่ีบริกำร 

เลขท่ีประจ ำตวัผูส้มคัร 

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนพรุพพีทิยาคม 

ส ำเนำ ปพ.  1:   2 ส ำเนำทะเบียนบำ้น หลกัฐำนอ่ืนๆ…………………………………… 

รูปถ่ำย 

1.5 น้ิว 

รูปถ่ำย 

1.5 น้ิว 

เลขบตัรประจ ำตวั

ว/ด/ป   ท่ีสมคัรเรียน 

ข้อมูลส่วนตวั 

สอบแยกกลุ่มเรียน   วนัที่ 31 มีนำคม 2561  เวลำ  08.30 น.  รายงานตัว   วนัที่ 4 เมษำยน 2561  เวลำ 09.30 น.     

ประกาศผล              วนัที่  4  เมษำยน 2561  เวลำ  09.30 น.  มอบตัว       วนัที่ 7 เมษำยน 2561  เวลำ  09.00 น. 

 

 

 

ลงช่ือ.....................................................................กรรมการรับนกัเรียน 

ช่ือ ..................................................................ผูป้กครอง         
 

ช่ือ ..................................................................ผูส้มคัร         
 



 

 

 

 

 

ช่ือ ......................................นามสกลุ .............................. FIRSTNAME………………………….LASTNAME……………………………..  

เลขที่ประจ าตวัประชาชนนกัเรียน   

เกิดวนัท่ี ............เดือน........................พ.ศ. .................อาย ุ..........ปี       กรุ๊ปเลอืด..............เชือ้ชาติ................สญัชาติ ......................... 

ศาสนา...................... มีพี่น้องจ านวน...........คน เป็นพ่ีชาย..........คน  เป็นน้องชาย...........คน เป็นพ่ีสาว...........คน เป็นน้องสาว..........คน    

พี่น้องที่ก าลงัศกึษาจ านวน.........คน  น ้ำหนกั ............ก.ก.  ส่วนสูง................ซ.ม.  จบชัน้ ป.6 จากโรงเรียน ...............................................

ความสามารถพเิศษ.......................เบอร์โทรศพัท์.....................Facebook………………...….. ID LINE ………..………email ………………………..... 

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน   รหสัประจ าบ้าน                                                                                  

บ้านเลขท่ี ..................... หมูท่ี่..............ซอย. .....................ถนน ....................ต าบล ............................อ าเภอ / เขต ............................. 

จงัหวดั ................................................รหสัไปรษณีย์..........................   (จงัหวดัที่เกิด)........................................... 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรอกเฉพาะกรณีทีอ่ยู่ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน)     รหสัประจ าบ้าน 

บ้านเลขท่ี ....................หมูท่ี่................ซอย............ ถนน .............ต าบล ................................อ าเภอ / เขต ..........................................

จงัหวดั ..................................รหสัไปรษณีย์....................... ระยะทำงจำกบำ้นถึงโรงเรียน (โดยประมำณ).................... ก.ม.       

ข้อมูลผู้ปกครอง                                                                         ระยะเวลำในกำรเดินทำงจำกบำ้นถึงโรงเรียน (โดยประมำณ)...................นำที 

เลขที่ประจ าตวัประชาชนผู้ปกครอง                                                                                             ช่ือผู้ปกครอง..................................... 

 เก่ียวข้องเป็น ...........................อาชีพ...............................โทรศพัท์.........................กรุ๊ปเลอืด............รายได้ตอ่เดือน....................บาท 

เลขที่ประจ าตวัประชาชนบดิา 

ช่ือบิดา ..................................................อาชีพ.................โทรศพัท์........................ กรุ๊ปเลอืด............รายได้ตอ่เดือน.....................บาท 

เลขที่ประจ าตวัประชาชนมารดา 

ช่ือมารดา ..............................................อาชีพ.................โทรศพัท์........................ กรุ๊ปเลอืด.............รายได้ตอ่เดือน.....................บาท 

  
________________________________________________________________________________________________________________________________________                

เฉพาะเจ้าหน้าที ่                                                          หอ้งสอบท่ี .............................หมำยเลขหอ้งสอบ ..................................... 
ผลตรวจหลกัฐาน 

                                                                              
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ช้ัน ม.4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพรุพพีทิยาคม 
 

                                                           หอ้งสอบท่ี ..................................หมำยเลขหอ้งสอบ ........................................ 
                                           ช่ือ.............................................นามสกลุ........................................(ตวับรรจง) 

 

 

 

ช่ือ ...................................................................ผูส้มคัร                                    ช่ือ ..................................................................ผูป้กครอง                              

                                             โปรดน าบัตรมาทุกคร้ัง เพ่ือใช้ในการตดิต่อกบัโรงเรียนพรุพพีทิยาคม 

เด็กในพ้ืนท่ีบริกำร เด็กนอกพ้ืนท่ีบริกำร 

เลขท่ีประจ ำตวัผูส้มคัร 

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนพรุพพีทิยาคม 

ส ำเนำ ปพ.  1:   2 ส ำเนำทะเบียนบำ้น หลกัฐำนอ่ืนๆ…………………………………… 

รูปถ่ำย 

1.5 น้ิว 

รูปถ่ำย 

1.5 น้ิว 

เลขบตัรประจ ำตวั

ว/ด/ป   ท่ีสมคัรเรียน 

ข้อมูลส่วนตวั 

สอบแยกกลุ่มเรียน   วนัที่  1  เมษำยน 2561  เวลำ  08.30 น. รายงานตัว   วนัที่ 5 เมษำยน 2561  เวลำ 09.30 น.     

ประกาศผล              วนัที่  5  เมษำยน 2561  เวลำ  09.30 น.  มอบตัว       วนัที่ 8 เมษำยน 2561  เวลำ  09.00 น. 

 

 

 

ลงช่ือ.....................................................................กรรมการรับนกัเรียน 

ช่ือ ..................................................................ผูป้กครอง         
 

ช่ือ ..................................................................ผูส้มคัร         
 



ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 

ชั้น ประเภทการรับ รับจ านวน รับสมัคร สอบแยก 
กลุ่มการเรียน 

สอบวัด
พื้นฐาน 

ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัว 

ม.๑ นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ๑๖๐ คน ๒๕ – 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ - 4 เมษายน  2561 
๐๙.3๐ - ๑๖.๓๐ น. 

7 เมษายน  ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

นักเรียนทั่วไป กรณีไม่ครบ
จ านวน 

๒๕ – 28 มีนาคม ๒๕๖๑ 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ - 4 เมษายน  2561 
๐๙.3๐ - ๑๖.๓๐ น. 

7 เมษายน  ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ม.๔ นักเรียน ม.๓ เดิม ๑๒๐ คน 
(ร้อยละ 80) 

๒๐ – 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

1 เมษายน  2561 - ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
๐๙.3๐ - ๑๖.๓๐ น. 

๘ เมษายน  ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

นักเรียนทั่วไปและ ม.๓ เดิมที่
ไม่ได้รับการสมัคร 

กรณีไม่ครบ
จ านวน 

(ร้อยละ 20) 

๒5 – 28 มีนาคม ๒๕๖๑ 
๐8.3๐ - ๑6.3๐ น. 

1 เมษายน  2561 - ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
๐๙.3๐ - ๑๖.๓๐ น. 

๘ เมษายน  ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 



 

 

ประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา  2561 

----------------------------------------------------- 

เพ่ือให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ               
ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงานคณะกรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่องกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไป
ยังคณะกรรมการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม จึงก าหนดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    และชั้นมัธยมศึกษา              
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

รับจ านวน  160  คน 
1. คุณสมบัติของนักเรียน 

1.1  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษา 
อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

1.2  เป็นโสด 
1.3  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
1.4  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  
1.5  ไม่ติดยาเสพติด 

2. หลักฐานการรับสมัคร 
2.1 ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
2.2 หลักฐานแสดงการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.05 หรือ ปพ.1:2) หรือหลักฐานที่แสดงว่า

ก าลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสาร ที่มี เลขที่บ้าน ชื่อนักเรียน 1 ฉบับ ชื่อบิดา 1 ฉบับและ               

ชื่อมารดาอีก 1 ฉบับ 



2.4 รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด ๑ ๑
๒
  นิ้ว  จ านวน  2  รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

2.5 คะแนน O – Net  
3. วัน เวลา การรับสมัครนักเรียน 

3.1 รับสมัคร   
วันที่ 25 – 28  มีนาคม  2561 
เวลา  08.30 - 16.30 น. 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารพิชญ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

        3.2 สอบวัดความรู้และแยกกลุ่มการเรียน 
  วันที่ 31  มีนาคม  2561 
  เวลา 09.00 น. วิชาที่สอบได้แก่ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  
            วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ณ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 3.3 ประกาศผลและรายงานตัว 
วันที่ 4  เมษายน  2561   
เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ อาคารพิชญ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

3.4 มอบตัว 
วันที่ 7  เมษายน  2561 
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารพิชญ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
รับจ านวน  120  คน แยกดังนี้ 

แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  รับจ านวน  40  คน 
( พิจารณาจากผลการสอบในรายวิชาวิทย์ - คณิต ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ) 
แผนการเรียนที่เน้นศิลป์ – ภาษา  รับจ านวน  40  คน 
แผนการเรียนที่เน้นศิลป์ - อาชีพ  รับจ านวน  40 คน 

1.คุณสมบัติของนักเรียน 
1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
1.2  เป็นโสด 
1.3  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
1.4  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  
1.5  ไม่ติดยาเสพติด 

2.หลักฐานการรับสมัคร 
2.1  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
2.2  หลักฐานแสดงการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รบ.1 - ต หรือ ปพ.1:3) หรือหลักฐานที่แสดง    

การจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 



2.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสาร ที่มีเลขท่ีบ้าน ชื่อนักเรียน 1 ฉบับ ชื่อบิดา ชื่อมารดาอีก 1 ฉบับ 
2.4  รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด ๑ ๑

๒
  นิ้ว  จ านวน  2 รูป 

2.5  หนังสือรับรองความประพฤติ จากโรงเรียนเดิม จ านวน 1 ฉบับ 
2.6  คะแนน O – Net (น ามายื่นในวันสมัคร) 

 
3 วัน เวลา การรับสมัครนักเรียน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม ของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
3.1  รับสมัคร   

วันที่ 20 – 22  กุมภาพันธ์  2561 
เวลา  09.00 - 15.00 น. 
ณ ส านักงานวิชาการ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

3.2  ประกาศผลการคัดเลือก 
วันที่ 5  มีนาคม  2561   
เวลา 09.00 น. 

          3.3 สอบวัดความรู้และแยกกลุ่มการเรียน 
  วันที่ 1  เมษายน   2561 
  เวลา 09.00 น. วิชาที่สอบได้แก่ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  
            วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ณ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

  3.4 ประกาศผลและรายงานตัว 
วันที่ 5  เมษายน  2561   
เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ อาคารพิชญ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

3.5 มอบตัว 
วันที่ 8  เมษายน  2561 
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารพิชญ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบจากโรงเรียนอ่ืน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมของโรงเรียน             
พรุพีพิทยาคม ที่ไม่ได้สมัครเรียน 

3.6  รับสมัคร   
วันที่ 25 – 28  มีนาคม  2561 
เวลา  08.30  16.30 น. 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารพิชญ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

         3.7 สอบวัดความรู้และแยกกลุ่มการเรียน 
  วันที่ 1  เมษายน   2561 
  เวลา 09.00 น. วิชาที่สอบได้แก่ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  
            วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ณ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 3.8 ประกาศผลและรายงานตัว 



วันที่ 5  เมษายน  2561   
เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ อาคารพิชญ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

3.9 มอบตัว 
วันที่ 8  เมษายน  2561 
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารพิชญ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 

 ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม หมายเลขโทรศัพท์ 089-6484660 และwww.phruphi.ac.th 
 
 ประกาศ ณ วันที่  23  มกราคม 2561 
 
 
      ลงชื่อ 
 
       (นายจีรศักดิ์  เดชเกิด) 
                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 


