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ประกาศโรงเรียนเมืองปานวทิยา 
เร่ือง  การรับนักเรียนศึกษาต่อ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 
       โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๕ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประสงค์จะรับนักรียนศึกษาต่อ 
ในระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ และ ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ ระหว่างว ันที ่ ๓–๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
โดยรับสมัครระบบออนไลน์ โรงเรียนเมืองปานวิทยา  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
       เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา๒๕๖๓ เป็นไปตามนโยบายและ  
แนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
โรงเรียนเมืองปานวิทยา  จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร  คุณสมบัติ  การคัดเลือก  การสอบคัดเลือก 
การประกาศผล การรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ดังนี้ 
 

๑.  วันและเวลาการรับนักเรียน 
    ๑.๑  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

          ๑) นกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ ไดแ้ก่นกัเรียน ต าบลเมืองปาน  ต าบลแจซ้อ้น และนกัเรียนทัว่ไป         
           รับสมัคร วนัท่ี ๓ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระบบออนไลน์โรงเรียนเมืองปานวิทยา    

                                  การคัดเลือก     วนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ โดยใชผ้ลการสอบคะแนน 
           O-NET เพื่อจดัหอ้งเรียน โดยย่ืนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
           (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ณ  ห้องเกยีรติยศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา     

                                             ประกาศผลและรายงานตัว   วนัท่ี  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๓ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   
                                              ณ หอ้งเกียรติยศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 

                      มอบตัว           วนัท่ี  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.    
                                             ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา   ให้นักเรียนท่ีมามอบตัว โดยเตรียม  
            หลกัฐานการสมัคร/มอบตัว และค่าบ ารุงการศึกษาแนบมาให้ครบ 

 ๑.๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
   ๑)  นกัเรียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๓  จากโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
                                 รับสมัคร        วนัท่ี ๒๔ – ๒๘  กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๓  
        ณ  หอ้งวิชาการ  โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
      เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ในวนัราชการ 
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                              การคัดเลือก       วนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
                                                   โดยใชผ้ลการสอบคะแนน O-NET เพื่อจดักลุ่มแผนการเรียน 
                                                   โดยย่ืนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน                           
                                                   (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ณ  ห้องเกยีรติยศ     
                                                   โรงเรียนเมืองปานวิทยา                                                                                                  
                              ประกาศผลและรายงานตัว     วนัท่ี  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   
                                                               ณ  หอ้งเกียรติยศ  โรงเรียนเมืองปานวิทยา  
      มอบตัว            วนัท่ี ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ –๑๖.๐๐ น. 
                    ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา   ให้นักเรียนท่ีมามอบตัว โดยเตรียม 
                    หลกัฐานการสมัคร/มอบตัว และค่าบ ารุงการศึกษาแนบมาให้ครบ          
             

                    ๒) นกัเรียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
                                      

                    รับสมัคร       วนัท่ี    ๓ – ๑๒   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓    
      ระบบออนไลน์โรงเรียนเมืองปานวิทยา  
                     การคัดเลือก     วนัท่ี ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
                                                       โดยใชผ้ลการสอบคะแนน O-NET เพื่อจดักลุ่มแผนการเรียน 
                                                       โดยย่ืนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
                                                        (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ณ  ห้องเกยีรติยศ  โรงเรียนเมืองปานวิทยา      
                                  ประกาศผลและรายงานตัว    วนัท่ี  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.                                                      
                                                        ณ  หอ้งเกียรติยศ  โรงเรียนเมืองปานวิทยา     
                      มอบตัว        วนัท่ี ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓    เวลา ๑๓.๐๐ –๑๖.๐๐ น. 
                  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา   ให้นักเรียนท่ีมามอบตัว โดยเตรียม 
                  หลกัฐานการสมัคร/มอบตัว และค่าบ ารุงการศึกษาแนบมาให้ครบ 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลกัฐานการรับสมัคร 
      ๒.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
                 ๒.๑.๑  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๑)  ส าเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ    
                                 หรือเทียบเท่า   
  ๒)  มีสถานภาพโสด 
  ๓)  มีความประพฤติดี  มีความขยนัหมัน่เพียร มีระเบียบวินยัและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้
                                 เป็นอยา่งดี 
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๒.๑.๒  หลกัฐานการรับสมัคร 

  ๑)  ใบสมคัรของโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
  ๒)  ส าเนาทะเบียนบา้น ( ของผูส้มคัร  บิดา   มารดา ) 
  ๓)  หลกัฐานการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า   

๔)  หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ / สกุล (ถา้มี) 
๕)  หลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) 
๖)  หลกัฐานการรับรองความประพฤติ จากสถานศึกษาเดิม 
๗)  รูปถ่ายขนาด  ๓ x ๔ เซนติเมตร หรือ ขนาด ๑.๕ น้ิว  จ านวน  ๔  ใบ  

              ๘)  ผลคะแนนการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 
หมายเหต ุ     โดยยืน่หลกัฐานการรับสมคัร  วนัท่ี ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                             ณ  หอ้งเกียรติยศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา         
 

    ๒.๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
  ๒.๒.๑  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๑)  ส าเร็จการศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
                          หรือเทียบเท่า   
  ๒)  มีสถานภาพโสด 

๓)  มีความประพฤติดี  ขยนัหมัน่เพียร  มีระเบียบวินยัและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้
     เป็นอยา่งดี 

  ๒.๒.๒  หลกัฐานการรับสมัคร 
  ๑)   ใบสมคัรของโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
  ๒)   ส าเนาทะเบียนบา้น ( ของผูส้มคัร  บิดา   มารดา) 
  ๓)   หลกัฐานการจบการศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  หรือเทียบเท่า 

๔)   หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ / สกุล (ถา้มี) 
๕)   หลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) 
๖)   หลกัฐานการรับรองความประพฤติ จากสถานศึกษาเดิม 
๗)   รูปถ่าย  ๓ x ๔  เซนติเมตร หรือ ขนาด ๑.๕ น้ิว  จ านวน  ๔  ใบ 

              ๘)   ผลคะแนนการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) 
         หมายเหต ุ     โดยยืน่หลกัฐานการรับสมคัร  วนัท่ี ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                               ณ  หอ้งเกียรติยศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา         
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๓. เอกสารหลกัฐานการมอบตัว 
 ๓.๑  หลกัฐานท่ีต้องน ามาในวันมอบตัว 
  ๑)  ใบมอบตวัของโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
  ๒)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบตวั 
  ๓)  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูม้อบตวั ( บิดา , มารดา หรือ ผูป้กครอง )  
  ๔)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)  
                          โดยน าเอกสารฉบบัจริงมาเปรียบเทียบดว้ย 
        ๔.๑ )  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  (ปพ.๑:ป) 
        ๔.๒ )  จบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓   (ปพ.๑:บ) 
  ๕)  เอกสารการตรวจกรุ๊ปเลือดจากโรงพยาบาลของรัฐ 
                           ๖)  เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 

๔.  รายละเอียดเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
       ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ค่าจา้งบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา ๒๐๐.-  

๒. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจดั
คอมพิวเตอร์ใหน้กัเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจดั
ให ้(๑ เคร่ือง : นกัเรียน ๒๐ คน ค่าใชจ่้ายใน
การจดัร่วมโครงการ โครงงาน และกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจดัให)้                                     

๓๐๐.-  

๓. ค่าจา้งครูสอนภาษาต่างประเทศ  ๕๐๐.-  
๔. ค่าประกนัชีวิตนกัเรียน/ค่าประกนัอุบติัเหตุ

นกัเรียน  
๒๒๐.- จ่ายเฉพาะภาคเรียนท่ี 1 

รวมทั้งส้ิน ๑,๒๒๐   ( หนึ่งพนัสองร้อยย่ีสิบบาทถ้วน ) 
  
                       
    ประกาศ  ณ  วนัท่ี ๒๙  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
                                        ( นายวชัรินทร์   จนัทิมา )                                                                                                                 
                                                               ผูอ้  านวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
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QR-CODE รับสมัครนักเรียน ม.๑ ใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 

QR-CODE รับสมัครนักเรียน ม.๔ ใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
 


