ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
*****************************************
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้ องกั บเจตนารมณ์ ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2560 แผนการศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบั งคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 มติคณะรัฐมนตรี
(ครม.) ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประจาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องมาตรการป้องกันทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์ ตอบแทนเพื่ อโอกาสในการเข้ าเรี ยนในสถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการสถานศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กพฐ.พิจารณาและ
มีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา 37 แห่ งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หาร ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ไว้ดังนี้
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
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประจาปีการศึกษา 2562 ไว้ดังนี้
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
นั กเรี ย นในเขตพื้นที่บ ริ การจะมีสิ ทธิ์ได้รับการคัดเลื อก 2 กลุ่ ม กลุ่ มที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โดยการสอบคัดเลื อกและกลุ่ มที่ 2 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการโดยการจับสลาก โดยหากนักเรียนไม่ผ่ านการ
คัดเลื อกในกลุ่ มที่ 1 โรงเรี ย นภูเขีย ว จะนารายชื่อนักเรียนไปทาการคัดเลื อกในกลุ่ มที่ 2 (จับสลาก) ต่อไป
โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มที่ 1 ในเขตพื้นที่บริการโดยการสอบคัดเลือก
1. รั บ สมั ค รจากนั ก เรี ย นที่ มี ชื่อ ในส าเนาทะเบีย นบ้ า น (ทร.14) อยู่ ใ นหมู่ บ้ า น ต าบลผั กปัง
อย่างน้อย 2 ปี (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562) และต้องอาศัยอยู่จริงกับ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ พ.ศ. 2545 ที่ เ ป็ น เจ้ า บ้ า นหรื อ เจ้ า ของบ้ า นรั บ รองการอาศั ย อยู่ จ ริ ง
กรณีนักเรียนมิได้อาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง บันทึกเป็น
เอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง
2. นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนภูเขียว
โดยหมู่บ้าน ทีอ่ ยู่ตาบลผักปัง มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้
หมู่ 1 บ้านผักปัง
หมู่ 10 บ้านหนองสองห้อง
หมู่ 2 บ้านผักปัง
หมู่ 11 บ้านโนนสลวย
หมู่ 3 บ้านโนนงาม
หมู่ 12 บ้านโนนกลาง
หมู่ 4 บ้านโนนทรายคา
หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ
หมู่ 5 บ้านแข้
หมู่ 14 บ้านแข้
หมู่ 6 บ้านหนองหว้า
หมู่ 15 บ้านหนองบัวทอง
หมู่ 7 บ้านโนนดินแดง
หมู่ 16 บ้านหนองเซียงซา
หมู่ 8 บ้านหนองเซียงซา
หมู่ 17 บ้านธาตุงาม
หมู่ 9 บ้านพรมใต้
คัดเลือกด้วยข้อสอบของโรงเรียนภูเขียว 5 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 70 และคะแนนผลการทดสอบ (O-NET) ร้อยละ 30
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1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561
1.2 สถานภาพเป็นโสด
1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.4 มีที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนภูเขียว
2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนภูเขียวที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย
2.2 บัตรประชาชนฉบับจริง (เก็บข้อมูลด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชน)
2.3 สาเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 แผ่น พร้อมนาตัวจริงมาแสดง
ต่อคณะกรรมการรับสมัคร
2.4 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง
2.5 สาเนาทะเบียนบ้าน (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 แผ่น พร้อมนาตัวจริงมาแสดง
ต่อคณะกรรมการรับสมัคร
2.6 สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน
2.7 หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) ตัวจริง หรือสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2.8 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว 2 แผ่น
2.9 เอกสารรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
2.10 หนังสือยืนยันการอาศัยและเรียนอยู่ในพื้นที่บริการโรงเรียนภูเขียว (กรณีมิได้อาศัยอยู่กับบิดา
มารดา)
3. กาหนดการรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว
3.1 การรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมระเบียบการได้ที่เว็บไซต์ www.phukhieo.ac.th
3.2 วันรับสมัคร

วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นวันที่ 24 มีนาคม 2562) ณ อาคารหอประชุมรวมใจ
60 ปี การแต่งกายขุดนักเรียน

3.3 วันสอบคัดเลือก

30 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
วิชาสอบ คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย , สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ

3.4 วันประกาศผล

3 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนภูเขียวและทางเว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว
www.phukhieo.ac.th
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3.5 วันรายงานตัว

3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.นักเรียนที่สอบได้
ต้องมารายงานตัวตามกาหนด ณ อาคารหอประชุมรวมใจ 60 ปี
โรงเรียนภูเขียว การแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หากไม่มารายงานตัว
ตามวันเวลาที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
3.6 วันมอบตัว
8 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ อาคารหอประชุมรวมใจ 60 ปี
โรงเรียนภูเขียว นักเรียนที่รายงานตัวแล้วต้องมามอบตัวตามวันเวลาที่กาหนด
3.7 ค่าใช้จ่ายวันมอบตัว รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
กลุ่มที่ 2. นักเรียนในพื้นที่บริการโดยการจับฉลาก
1. รับสมัครจากนักเรียนที่มีชื่อในสาเนาทะเบียนบ้าน (ทร.14) อยู่ในหมู่บ้าน ตาบลผักปัง
อย่างน้อย 2 ปี (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562) และต้องอาศัยอยู่จริงกับ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ พ.ศ. 2545 ที่ เ ป็ น เจ้ า บ้ า นหรื อ เจ้ า ของบ้ า นรั บ รองการอาศั ย อยู่ จ ริ ง
กรณีนักเรียนมิได้อาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึกเป็น
เอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง
2. นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนภูเขียว
โดนหมู่บ้าน ทีอ่ ยู่ตาบลผักปัง มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้
หมู่ 1 บ้านผักปัง
หมู่ 10 บ้านหนองสองห้อง
หมู่ 2 บ้านผักปัง
หมู่ 11 บ้านโนนสลวย
หมู่ 3 บ้านโนนงาม
หมู่ 12 บ้านโนนกลาง
หมู่ 4 บ้านโนนทรายคา
หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ
หมู่ 5 บ้านแข้
หมู่ 14 บ้านแข้
หมู่ 6 บ้านหนองหว้า
หมู่ 15 บ้านหนองบัวทอง
หมู่ 7 บ้านโนนดินแดง
หมู่ 16 บ้านหนองเซียงซา
หมู่ 8 บ้านหนองเซียงซา
หมู่ 17 บ้านธาตุงาม
หมู่ 9 บ้านพรมใต้
(เป็นนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในกลุ่มที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการโดยการสอบคัดเลือก)
1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561
1.2 สถานภาพเป็นโสด
1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.4 มีที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนภูเขียว
รับนักเรียนปีการศึกษา 2562
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2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนภูเขียวที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย
2.2 บัตรประชาชนฉบับจริง (เก็บข้อมูลด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชน)
2.3 สาเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 แผ่น พร้อมนาตัวจริงมาแสดง
ต่อคณะกรรมการรับสมัคร
2.4 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง
2.5 สาเนาทะเบียนบ้าน (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 แผ่น พร้อมนาตัวจริงมาแสดง
ต่อคณะกรรมการรับสมัคร
2.6 สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน
2.7 หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) ตัวจริง หรือสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2.8 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว 2 แผ่น
2.9 เอกสารรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
2.10 หนังสือยืนยันการอาศัยและเรียนอยู่ในพื้นที่ (กรณีมิได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา)
3. กาหนดการรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว
3.1 การรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมระเบียบการได้ที่เว็บไซต์
www.phukhieo.ac.th
3.2 วันรับสมัคร
วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นวันที่ 24 มีนาคม 2562) ณ อาคารหอประชุมรวมใจ
60 ปี โรงเรียนภูเขียว แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
3.3 วันจับฉลาก
4 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ อาคารรวมใจ 60 ปี โรงเรียนภูเขียว
3.4 วันรายงานตัว
4 เมษายน 2562 นักเรียนที่จับฉลากได้ต้องมารายงานตัวตามกาหนด
ณ อาคารหอประชุมรวมใจ 60 โรงเรียนภูเขียว การแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์
3.6 วันมอบตัว
8 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ อาคารหอประชุมรวมใจ 60 ปี
โรงเรียนภูเขียว นักเรียนที่รายงานตัวแล้วต้องมามอบตัวตามวันเวลาที่กาหนด
3.7 ค่าใช้จ่ายวันมอบตัว รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
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