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ประกาศโรงเรียนเมืองปานวิทยา
เรื่ อง การรับนักเรียนศึกษาต่ อ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๕ เปิดสอนระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น และระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายประสงค์ จะรับ นั ก รี ยนศึ ก ษาต่ อ
ในระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ ๑ และ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๔ ระหว่ า งวั น ที ่ ๓–๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โดยรับสมัครระบบออนไลน์ โรงเรียนเมืองปานวิทยา ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เพื่อให้การดำเนิน การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓ เป็นไปตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรีย นเมืองปานวิทยา จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ การคัดเลือก การสอบคัดเลือก
การประกาศผล การรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ดังนี้

๑. วันและเวลาการรับนักเรียน
๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
๑) นักเรี ยนในเขตพื้นที่บริ การ ได้แก่นกั เรี ยน ตาบลเมืองปาน ตาบลแจ้ซอ้ น และนักเรี ยนทัว่ ไป
รับสมัคร
วันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระบบออนไลน์โรงเรี ยนเมืองปานวิทยา
การคัดเลือก วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ โดยใช้ผลการสอบคะแนน
O-NET เพื่อจัดห้องเรี ยน โดยยื่นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ ณ ห้ องเกียรติยศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรี ยนเมืองปานวิทยา
มอบตัว
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา ให้ นักเรียนที่มามอบตัว โดยเตรียม
หลักฐานการสมัคร/มอบตัว และค่ าบารุงการศึกษาแนบมาให้ ครบ
๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
๑) นักเรี ยนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ จากโรงเรี ยนเมืองปานวิทยา
รับสมัคร วันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ ห้องวิชาการ โรงเรี ยนเมืองปานวิทยา
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันราชการ
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การคัดเลือก วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
โดยใช้ผลการสอบคะแนน O-NET เพื่อจัดกลุ่มแผนการเรี ยน
โดยยื่นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ณ ห้ องเกียรติยศ
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรี ยนเมืองปานวิทยา
มอบตัว
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ –๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา ให้ นักเรียนที่มามอบตัว โดยเตรียม
หลักฐานการสมัคร/มอบตัว และค่ าบารุงการศึกษาแนบมาให้ ครบ
๒) นักเรี ยนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ จากโรงเรี ยนอื่นและโรงเรี ยนเมืองปานวิทยา
วันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบออนไลน์โรงเรี ยนเมืองปานวิทยา
การคัดเลือก วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
โดยใช้ผลการสอบคะแนน O-NET เพื่อจัดกลุ่มแผนการเรี ยน
โดยยื่นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ณ ห้ องเกียรติยศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรี ยนเมืองปานวิทยา
มอบตัว วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ –๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา ให้ นักเรียนที่มามอบตัว โดยเตรียม
หลักฐานการสมัคร/มอบตัว และค่ าบารุงการศึกษาแนบมาให้ ครบ
รับสมัคร

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
๒.๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑) สาเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ ตามหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรื อเทียบเท่า
๒) มีสถานภาพโสด
๓) มีความประพฤติดี มีความขยันหมัน่ เพียร มีระเบียบวินยั และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้
เป็ นอย่างดี

3

๒.๑.๒ หลักฐานการรับสมัคร
๑) ใบสมัครของโรงเรี ยนเมืองปานวิทยา
๒) สาเนาทะเบียนบ้าน ( ของผูส้ มัคร บิดา มารดา )
๓) หลักฐานการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ หรื อเทียบเท่า
๔) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / สกุล (ถ้ามี)
๕) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
๖) หลักฐานการรับรองความประพฤติ จากสถานศึกษาเดิม
๗) รู ปถ่ายขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร หรื อ ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๔ ใบ
๘) ผลคะแนนการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน ( O-NET )
หมายเหตุ โดยยืน่ หลักฐานการรับสมัคร วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรี ยนเมืองปานวิทยา
๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑) สาเร็ จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ตามหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรื อเทียบเท่า
๒) มีสถานภาพโสด
๓) มีความประพฤติดี ขยันหมัน่ เพียร มีระเบียบวินยั และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้
เป็ นอย่างดี
๒.๒.๒ หลักฐานการรับสมัคร
๑) ใบสมัครของโรงเรี ยนเมืองปานวิทยา
๒) สาเนาทะเบียนบ้าน ( ของผูส้ มัคร บิดา มารดา)
๓) หลักฐานการจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ หรื อเทียบเท่า
๔) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / สกุล (ถ้ามี)
๕) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
๖) หลักฐานการรับรองความประพฤติ จากสถานศึกษาเดิม
๗) รู ปถ่าย ๓ x ๔ เซนติเมตร หรื อ ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๔ ใบ
๘) ผลคะแนนการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน ( O-NET)
หมายเหตุ โดยยืน่ หลักฐานการรับสมัคร วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรี ยนเมืองปานวิทยา
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๓. เอกสารหลักฐานการมอบตัว
๓.๑ หลักฐานที่ต้องนามาในวันมอบตัว
๑) ใบมอบตัวของโรงเรี ยนเมืองปานวิทยา
๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบตัว
๓) สาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ อบตัว ( บิดา , มารดา หรื อ ผูป้ กครอง )
๔) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ. ๑)
โดยนาเอกสารฉบับจริ งมาเปรี ยบเทียบด้วย
๔.๑ ) จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ (ปพ.๑:ป)
๔.๒ ) จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ (ปพ.๑:บ)
๕) เอกสารการตรวจกรุ๊ ปเลือดจากโรงพยาบาลของรัฐ
๖) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

๔. รายละเอียดเงินค่าบารุ งการศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๓
ที่
รายการ
๑. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา
๒.

๓.
๔.

จานวนเงิน
๒๐๐.-

ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณี โรงเรี ยนจัด
คอมพิวเตอร์ให้นกั เรี ยนเกินมาตรฐานที่รัฐจัด
ให้ (๑ เครื่ อง : นักเรี ยน ๒๐ คน ค่าใช้จ่ายใน
การจัดร่ วมโครงการ โครงงาน และกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้)
ค่าจ้างครู สอนภาษาต่างประเทศ
ค่าประกันชีวิตนักเรี ยน/ค่าประกันอุบตั ิเหตุ
นักเรี ยน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

๓๐๐.-

๕๐๐.๒๒๐.-

จ่ายเฉพาะภาคเรี ยนที่ 1

๑,๒๒๐ ( หนึ่งพันสองร้ อยยี่สิบบาทถ้วน )

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายวัชริ นทร์ จันทิมา )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเมืองปานวิทยา
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QR-CODE รับสมัครนักเรียน ม.๑ ใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๓

QR-CODE รับสมัครนักเรียน ม.๔ ใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๓

