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ประกาศโรงเรียนประทาย 
เรื่อง   การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ประจ าปีการศึกษา 2566 
……………………..……………………. 

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และ
ประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน โรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2566 ได้ก าหนดหลักการนโยบายและวิธีการรับ
นักเรียน สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา 2566กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหลักการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตาม รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  28 /2559 เรื่อง ให้จัดการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง 
มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนใน
สถานศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  

      โรงเรียนประทาย ได้ด าเนินการจัดท าประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2566 โดยยึดแนวทาง ตามนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 
2565  เพ่ือให้การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนประทาย เป็นไปตามหลักการดังกล่าวแล้วข้างต้น โรงเรียน
ประทายจึงก าหนดราย ละเอียดในการรับนักเรียนเข้าเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2566 ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
       1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
                    1.1 คุณสมบัติ 

(1) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า 
        (2) ไม่จ ากัดอายุ 
        (3) เป็นโสด    
      

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
       2.1 คุณสมบัติ 

(1) ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 หรือเทยีบเท่า 

 (2) ไม่จ ากัดอายุ 
            (3) เป็นโสด 
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2. วิธีการด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรยีน 
   2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (รับทั้งหมด 480 คน) 

1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี i-SMTP  2 ห้องเรียน                
    จ านวน 60 คน (สอบวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) 
2. ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ i-CEP 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน  
    (สอบวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ) 
3. ห้องเรียนพิเศษสะเต็มศึกษา i-STEMP จ านวน 1 ห้อง จ านวน 30 คน 
    (สอบวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์) 
4. ห้องเรียนปกติวิชาการทั่วไป 
    (สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม) 
 

โดยคัดเลือกจากการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานทางการเรียน จะใช้แบบทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐาน
ทางการเรียนที่โรงเรียนออกข้อสอบเอง โดยอยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ
ประถมศึกษา รายวิชา ตามห้องเรียนที่สมัครคัดเลือก  
  

2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (รับจ านวน 480 คน) 
       1. รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) โรงเรียนประทาย 
       2. รับนักเรียนจากนักเรียนทั่วไป   
 

          โดยแบ่งการรับสมัครเป็นดังนี้ 
1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี i-SMTP 2 ห้องเรียน  
    จ านวน 60 คน (สอบวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) 
2. ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ i-CEP 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน  
    (สอบวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ) 
3. ห้องเรียนพิเศษสะเต็มศึกษา i-STEMP 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน 
    (สอบวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์) 
4. ห้องเรียนพิเศษการงานอาชีพ-พลศึกษา 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน 
    (สอบวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ) 
5. ห้องเรียนพิเศษทวิศึกษา 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน 
    (สอบวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ) 
6. ห้องเรียนพิเศษศิลปะ-สังคม 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน  
    (สอบวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ) 
7. ห้องเรียนปกติวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

        (สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม ) 
8. ห้องเรียนปกติภาษาต่างประเทศ  

       (สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม ) 
9. ห้องเรียนปกติวิชาการทั่วไป 
    (สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม ) 

 

3. ก าหนดวันรับสมัคร  คัดเลือก   สอบคัดเลือก    ประกาศผล    และรายงานตัว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

1. นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษ 
    รับสมัคร    วันที่ 7-10  มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

  สอบ          วันที่  11    มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
  ประกาศผล/รายงานตัว   วันที่  13    มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. 
   มอบตัว    วันที่   1     เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.   
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2 นักเรียนประเภทนักเรียนทั่วไป 
   รับสมัคร    วันที่ 11-15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

 สอบ          วันที่  25     มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 ประกาศผล/รายงานตัว    วันที่  29     มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. 

   มอบตัว     วันที่   1      เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.   
 

   ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
1. นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษ 

รับสมัคร        วันที่ 7-10  มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
    สอบ              วันที่  11    มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ประกาศผล/รายงานตัว   วันที่  13    มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. 
มอบตัว       วันที่   2     เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.   

 

2 นักเรียนประเภทนักเรียนทั่วไป 
   รับสมัคร    วันที่ 11-15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
   สอบ          วันที่  26     มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
   ประกาศผล/รายงานตัว   วันที่  30     มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. 
   มอบตัว     วันที่   2      เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.   

 

             ณ โดมประทายร่วมใจ โรงเรียนประทาย ต าบลประทาย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

4. ก าหนดวันรับมอบตัวนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     วันเสาร์ที ่   1 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     วันอาทิตยท์ี ่2 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. 

 

5. หลักฐานที่จะต้องน าไปแสดงในวันรับมอบตัวนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

1. ปพ.1:ป  ฉบับจริง  พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ  (ไม่รับใบรับรอง) โรงเรียนจะเก็บเฉพาะฉบับถ่าย
เอกสารไว้ 

2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร ของนักเรียน บิดา มารดา คนละ 1 แผ่น (รวม 3 แผ่น) 
และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง จ านวน  1 รูป  
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
1. ปพ.1:บ  ฉบับจริง  พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ  (ไม่รับใบรับรอง) โรงเรียนจะเก็บเฉพาะฉบับถ่าย      
    เอกสารไว้ 
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร ของนักเรียน บิดา มารดา คนละ 1 แผ่น (รวม 3 แผ่น)     
    และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง จ านวน  1 รูป  

           

ประกาศ ณ วันที่   24 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 

 
 

                            (นายทนงค์   เขียวแก้ว) 
                            ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนประทาย 


