ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
(ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ : MEP , ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ , ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์)
*****************************************
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บั ง คั บ อย่ า งมี คุ ณ ภาพ โดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาภาค บั ง คั บ
พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คาสั่งห้วหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มติคณะรัฐมนตรี
(ครม.) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อ
โอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มติคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 –
2579
อาศัยอานาจ ตามความมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อานาจการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 คาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเด็กมีโอกาสรั บการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอานาจ และการมีส่วนร่วม โรงเรียนภูเขียว จึงกาหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน คือ
1 ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค
2 ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ครบทุกคน
3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ
4 ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ
5 ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มศักยภาพ
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6 ส่งเสริมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนการดาเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อจัดสรร
โอกาสทางการศึกษาได้ครบทุกคน
โรงเรียนภูเขียว จึงประกาศรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท
ห้องเรียนพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2563 ไว้ดังนี้
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
นักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ รับจากนักเรียนทั่วไปโดยการสอบด้วยข้อสอบของโรงเรียน
ภูเขียว จานวน 5 รายวิชาดังนี้ ภาษาไทย , สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม , วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ ,
ภาษาอังกฤษ คิดเป็ น ร้ อยละ 70 โดยโรงเรียนภูเขียวเปิดห้องพิเศษจานวน 3 ห้ องเรียน คือ ห้ องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) , ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ , ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ และ
นักเรียนสามารถสมัครเข้าสอบแข่งขันได้เพียง 1 กลุ่มห้องเรียนพิเศษเท่านั้น
1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562
1.2 สถานภาพโสด
1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนภูเขียวที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย
2.2 บัตรประชาชนฉบับจริง (เก็บข้อมูลด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชน)
2.3 สาเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 แผ่น
2.4 สาเนาทะเบียนบ้าน (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 แผ่น
2.5 หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) ฉบับจริง หรือสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2.6 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว 2 แผ่น
3. เกณฑ์ตัดสินผ่านการคัดเลือก
3.1 นักเรียนต้องได้คะแนนรวมกันทุกรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3.2 นักเรียนห้องเรียน MEP ต้องได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3.3 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ต้องได้คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3.4 นักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ต้องได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
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4. กาหนดการรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว
4.1 การรับสมัคร
ขอซื้อใบสมัครและระเบียบการได้ที่จุดรับสมัคร ในราคาชุดละ 100 บาท
4.2 วันรับสมัคร

4.3 วันสอบคัดเลือก
4.4 วันประกาศผล
4.5 วันรายงานตัว

4.6 วันมอบตัว

วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุด
ราชการสมัคร ณ อาคารหอประชุมรวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว การแต่งกาย
ด้วยชุดนักเรียน
7 มี น าคม 2563 ตั้ ง แต่ เ วลา 08.00 น. เป็ น ต้ น ไป วิ ช าสอบ คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย , สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ
11 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนภูเขียวและเว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว
www.phukhieo.ac.th
11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.นักเรียนที่สอบได้ ต้องมารายงาน
ตัวตามกาหนด ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนภูเขียว
การแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กาหนดจะถือว่า
สละสิทธิ์
17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุมรวมใจ 60 ปี
โรงเรียนภูเขียว นักเรียนที่รายงานตัวแล้วต้องมามอบตัวตามวันเวลาที่กาหนด

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(นายกษิดิศ ปลื้มญาติ)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนภูเขียว
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