ประกาศโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.๖)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา ๒๕63
……………………………………………………………………………………………………………………….
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.๖) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ประจาปีการศึกษา ๒๕63 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 2560) มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ก. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
หรือ เทียบเท่า หรือ กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 2562
๒. เป็นโสด
๓. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ไม่มีรอยสักตามร่างกาย
ไม่เจาะหู ไม่เจาะลิ้น หรือไม่เจาะอวัยวะอื่นใด (ยกเว้นนักเรียนหญิงเจาะหูได้ข้างละ ๑ รู)
๔. ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๕. มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองรับผิดชอบในการอบรมดูแลและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาอยู่
ในโรงเรียน
๖. มีที่อยู่อาศัยซึ่งสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ทันเวลาการเข้าเรียนประจาวันและทันเวลาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน
ข. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
หรือ เทียบเท่า หรือ กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 2562
๒. เป็นโสด
๓. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ไม่มีรอยสักตามร่างกาย
ไม่เจาะหู ไม่เจาะลิ้น หรือไม่เจาะอวัยวะอื่นใด (ยกเว้นนักเรียนหญิงเจาะหูได้ข้างละ ๑ รู)
๔. ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๕. มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองรับผิดชอบในการอบรมดูแลและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาอยู่
ในโรงเรียน
๖. มีที่อยู่อาศัยซึ่งสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ทันเวลาการเข้าเรียนประจาวันและทันเวลาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน
2. จานวนนักเรียนที่รับ
ก. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน 200 คน แยกเป็น
 กลุ่มการเรียนรู้เน้น
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
จานวน ๔๐ คน
 กลุ่มการเรียนรู้เน้น
ภาษาต่างประเทศ - คณิตศาสตร์
จานวน ๔๐ คน
 กลุ่มการเรียนรู้เน้น
พลศึกษา – เทคโนโลยี
จานวน 4๐ คน
 กลุ่มการเรียนรู้เน้น
อุตสาหกรรม – ธุรกิจ(เตรียมเทคนิคสัตหีบ) จานวน 40 คน
 กลุ่มการเรียนรู้เน้น
ดนตรี – ศิลปะ
จานวน 40 คน

๒

ข. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน 160 คน แยก เป็น
 กลุ่มการเรียนรู้เน้น
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
จานวน ๔๐ คน
 กลุ่มการเรียนรู้เน้น
ภาษาต่างประเทศ - คณิตศาสตร์
จานวน ๔๐ คน
 กลุ่มการเรียนรู้เน้น
พลศึกษา – เทคโนโลยี
จานวน 4๐ คน
 กลุ่มการเรียนรู้เน้น
อุตสาหกรรม – ธุรกิจ(เตรียมเทคนิคสัตหีบ) จานวน 40 คน
3. หลักฐานการสมัคร
ก. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
2. รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 แผ่น
3. เอกสารรับรองว่ากาลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือ ปพ.1 จบหลักสูตร
ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ข. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
2. รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 แผ่น
3. เอกสารรับรองว่ากาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือ ปพ.1 จบหลักสูตร
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
4. การสมัคร การสอบจัดชั้นเรียน ประกาศผลรายงานตัว และมอบตัว
รับสมัคร
วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ ห้องประชุมกล้าหาญเชาว์ศิลป์ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองภายในวัน เวลา
ที่กาหนดรับสมัคร และแต่งกายให้เรียบร้อยในชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคารญาณวิทยา 4 หรือ www.ptlw.ac.th
สอบจัดชั้นเรียน
ม.1 วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารญานวิทยา 4
ม.4 วันอาทิตย์ 29 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารญานวิทยา 4
วิชาที่สอบ
1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. ภาษาอังกฤษ
**โดยมีอัตราส่วนคะแนนวิชาภาษาไทย : คณิตศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ
เป็น 40 : 40 : 40 : 40
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน
และรายงานตัว
ม.1 วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารญานวิทยา 4
ม.4 วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารญานวิทยา 4
การมอบตัวเข้าเรียน ม.1 วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.เท่านั้น
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ม.4 วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เท่านั้น
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕63
(นายจรูญ ทองไทย)
ผู้อานวยการโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.๖)

๓

กาหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที 4
ประเภทนักเรียนทั่วไป ประจาปีการศึกษา 2563
รายการ
- รับสมัคร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- สอบคัดเลือก
วิชาที่สอบ
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. ภาษาอังกฤษ
- ประกาศผลและรายงานตัว

- มอบตัวเข้าเรียนพร้อมชาระเงิน
สนับสนุนการศึกษา

- เรียนปรับพื้นฐาน

วัน/เวลา
วันที่ 21–25 มีนาคม 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
ม.1
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ม.4
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ม.1
วันพุธที่ 1 เมษายน 2563
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ม.4
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ม.1
วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563
เวลา 09.00 น. เท่านั้น
ม.4
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563
เวลา 09.00 น. เท่านั้น
ตามประกาศของโรงเรียน

สถานที่
ห้องประชุมกล้าหาญเชาว์ศิลป์
อาคารญาณวิทยา 4 หรือ
www.ptlw.ac.th
อาคารญาณวิทยา 4

อาคารญาณวิทยา 4

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา

สถานที่ตามประกาศของ
โรงเรียน

