ประกาศโรงเรียนลาพลับพลาวิทยาคาร
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ม.๑) และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม.๔)
ปีการศึกษา ๒๕๖๕
-------------------------------------------โรงเรียนลำพลับพลำวิทยำคำร ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ำศึกษำต่อระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
ประจำปีกำรศึกษำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำศักยภำพของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีควำมสุข มีจิตสำนึกใน
ควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก เพื่อให้กำรรับสมัครนักเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โรงเรียนจึงดำเนินกำรรับสมัคร
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ (ม.๑) และมัธยมศึกษำปีที่ ๔ (ม.๔) ตำมหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร และขันตอนการสมัคร
๑.๑.๑ คุณสมบัติ
๑) สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ และ สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำร หรือหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ หรือกำลังศึกษำชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่ำ
๒) เป็นโสด มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
๑.๑.๒. หลักฐานการสมัคร ให้เรียงเอการการสมัครตามลาดับนี้
(๑) ใบสมัครของโรงเรียนลำพลับพลำวิทยำคำร
(๒) สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนของนักเรียน บิดำและมำรดำ ถ่ำยเอกสำรขนำด A๔ อย่ำงละจำนวน
๒ ฉบับพร้อมรับรองสำเนำแนบฉบับจริงประกอบ (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง) แนบหลักฐำนอื่นที่ระบุเลขประจำตัว
ประชำชนของบิดำมำรดำ
(๓) สำเนำ ปพ.๑ หรือหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ และหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ หรือใบรับรองของโรงเรียนเดิมกำลังศึกษำอยู่ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ และหรือใบรับรองของ
โรงเรียนเดิมกำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ แนบฉบับจริงประกอบ (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง)
(๔) รูปถ่ำยหน้ำตรงในเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด ๑.๕ x ๑ นิ้ว จำนวน ๓
แผ่น ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๑.๑.๓ ขั้นตอนการรับสมัคร
(๑) แต่งกำยเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม
(๒) ยื่นหลักฐำนตำมข้อ ๑.๑.๒ (๒ - ๔) เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง ก่อนกรอกใบสมัครหำกหลักฐำนไม่ครบ
จะไม่รับสมัคร โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
๑.๒ จานวนรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ กำรศึกษำ ๒๕๖๕
(๑) ห้องเรียนปกติระดับชั้น ม.๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน จำนวน ๘๐ คน
(๒) ห้องเรียนปกติระดับชั้น ม.๔ จำนวน ๒ ห้องเรียน จำนวน ๘๐ คน
๑.๓ วันรับสมัคร
(๑) วันที่ ๙ – ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ณ ห้อง
โสตทัศนูปกรณ์ อำคำร ๑ ชั้น ๑ โรงเรียนลำพลับพลำวิทยำคำร

(๒) สอบวัดความรู้จัดกลุ่มผู้เรียน
(๒.๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ วันเสำร์ที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐
น. ใช้แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถทำงวิชำกำรของโรงเรียน คือ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ คณิตศำสตร์
ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ ๕๐ คะแนน โดยคะแนนจัดกลุ่มผู้เรียนนำมำจำกคะแนน
ทดสอบ ๗๐% และผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๓๐%
(๒.๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ วันอำทิตย์ที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑.๐๐ น.
ใช้แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถทำงวิชำกำรของโรงเรียน คือ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ คณิตศำสตร์ ภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ ๕๐ คะแนน โดยคะแนนจัดกลุ่มผู้เรียนนำมำจำกคะแนนทดสอบ ๗๐%
และผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๓๐%
(๓) ประกาศผล
(๓.๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ วันพุธ ที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องวิชำกำรโรงเรียนลำพลับพลำวิทยำคำร
(๓.๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๗ เวลำ ๐๙.๐๐ น.–
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องวิชำกำรโรงเรียนลำพลับพลำวิทยำคำร
(๔) มอบตัวและปฐมนิเทศ
รับมอบตัวและปฐมนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ วันศุกร์ที่
๑ เมษำยน ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อำคำร ๑ ชั้น ๑ โรงเรียนลำพลับพลำ
วิทยำคำร โดยผู้ปกครองนำนักเรียนมำมอบตัวและปฐมนิเทศด้วยตนเอง
ประกำศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

(นำยชูชำติ คิดดี)
ตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนลำพลับพลำวิทยำคำร

