
 
ใบสมัครเข้าเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  4   ประจําปีการศึกษา  2561 
โรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม  อาํเภอยางชุมน้อย  จังหวดัศรีสะเกษ 

1.   ชือผูส้มคัร ( เดก็ชาย ,เดก็หญิง,นาย,นางสาว)………………………………………………ชนั............... 
2.   วนั เดือน ปีเกิด  วนัที……… เดือน…………………………….พ.ศ……………………………............. 
3.   บิดาชือ  นาย…………………………………มารดาชือ นาง …………………………………................ 
4.   ทีอยูต่ามทะเบียนบา้น  บา้นเลขที………………..หมู่ที………………บา้น…………………….............. 
      ตาํบล……………………….อาํเภอ……………………………..จงัหวดั……………………….............. 
5.   ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขที………………..หมู่ที………………บา้น…………………………………............. 
       ตาํบล…………………………….อาํเภอ……………………………..จงัหวดั…………………............. 
6.   การศึกษาชนัสูงสุดสอบไล่ไดช้นัมธัยมศึกษาปีที  3 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียน………………................ 
7.   หลกัฐานทีนาํมาแสดงต่อเจา้หนา้ทีมีดงันี 

         ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงวา่กาํลงัศึกษาอยูช่นัมธัยมศึกษาปีที  3 (ปพ.7) 

   สาํเนาใบ  ปพ.1  (ฉบบัถ่ายเอกสารมอบใหโ้รงเรียน) 

    ปพ.1   ฉบบัจริง  (คืนใหเ้มือตรวจหลกัฐานเสร็จ) 

    สาํเนาทะเบียนบา้นทีมีชือบิดา 

    สาํเนาทะเบียนบา้นทีมีชือมารดา 

 สาํเนาทะเบียนบา้นทีมีชือผูส้มคัร   

 ใบรับรองความประพฤติ (ถา้มี) 

8.  ขา้พเจา้สมคัรเรียน  ( ใหเ้ขียน หมายเลข 1 , 2 , 3  ลงในช่อง   กลุ่มทีตอ้งการสมคัร  ตามความตอ้งการ) 

           กลุ่มที  1  วิทยาศาสตร์  -  คณิตศาสตร์  ( รับจาํนวน 80 คน ) 

           กลุ่มที  2  ภาษา  -  สงัคมศึกษา  ( รับจาํนวน 120 คน ) 

           กลุ่มที  3  พลศึกษา  ( รับจาํนวน 40 คน ) 
 
หมายเหตุ   ให้เลอืกได้ 3 กลุ่มการเรียนเป็นตัวเลข  เรียงลาํดับตามความชอบ 

อนึง  ถา้โรงเรียนไม่สามารถจดัแผนการเรียนทีขา้พเจา้เลือกได ้ ขา้พเจา้ยนิยอมเรียนตาม 
กลุ่มการเรียนทีโรงเรียนจดัให ้

ชือ………………………………………. 
    (…………………………………..) 

              ผูส้มคัร 
    วนัที………เดือน…………พ.ศ……. 
 
 



 
 

ใบสมัครเข้าเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  1  ประจําปีการศึกษา  2561 
โรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม  อาํเภอยางชุมน้อย  จังหวดัศรีสะเกษ 

 
1. ชือผูส้มคัร ( เดก็ชาย ,เดก็หญิง)………………………………………………………………….............. 
2. วนั เดือน ปีเกิด เกิดวนัที……… เดือน…………………………….พ.ศ………………………................ 
3. บิดาชือ  นาย…………………………………มารดาชือ นาง …………………………………............... 
4. ทีอยูต่ามทะเบียนบา้น  บา้นเลขที………………..หมู่ที………………บา้น…………………................. 
       ตาํบล…………………………….อาํเภอ……………………………..จงัหวดั…………………............. 
5. ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขที………………..หมู่ที………………บา้น………………………………................ 
       ตาํบล…………………………….อาํเภอ……………………………..จงัหวดั…………………............ 
6. การศึกษาชนัสูงสุดสอบไล่ไดช้นัประถมศึกษาปีที  6    จากโรงเรียน…………………………............... 
7. หลกัฐานทีนาํมาแสดงต่อเจา้หนา้ทีมีดงันี 

     สาํเนาใบ  ปพ.1  ฉบบัถ่ายเอกสารมอบใหโ้รงเรียน) 

      ใบ ปพ.1   ฉบบัจริง  (คืนใหเ้มือตรวจหลกัฐานเสร็จ) 

       สาํเนาทะเบียนบา้นทีมีชือบิดา 

       สาํเนาทะเบียนบา้นทีมีชือมารดา 

            สาํเนาทะเบียนบา้นทีมีชือผูส้มคัร  

            ใบรับรองผลการเรียน  (ปพ.7) 

8.  ขา้พเจา้สมคัรเรียน  ( ใหเ้ขียน หมายเลข 1 , 2 , 3  ลงในช่อง   กลุ่มทีตอ้งการสมคัร  ตามความตอ้งการ) 

  กลุ่มที  1  วิทย-์คณิต ( รับจาํนวน  40  คน ) 

  กลุ่มที  2  ภาษา – คณิต ( รับจาํนวน 40  คน ) 

  กลุ่มที  3  ทวัไป (เลือกกลุ่มทกัษะอาชีพ) ( รับจาํนวน  120  คน ) 

  กลุ่มที  4  พลศึกษา  ( รับจาํนวน 40 คน )  
หมายเหตุ   ให้เลอืกได้ 3 กลุ่มการเรียนเป็นตัวเลข  เรียงลาํดับตามความชอบ 

อนึง  ถา้โรงเรียนไม่สามารถจดัแผนการเรียนทีขา้พเจา้เลือกได ้ ขา้พเจา้ยนิยอมเรียนตาม 
กลุ่มการเรียนทีโรงเรียนจดัให ้

  
                                                                           ลงชือ…………………………………… 

(…………………………………..) 
                     ผูส้มคัร 

      วนัที………เดือน………………พ.ศ……. 



เอกสารทีนาํมาในวนัมอบตวั 
 

1. สาํเนาทะเบียนบา้นทีมีชือผูส้มคัร    ( ถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาํเนา ) 

2. เอกสารใบเปลียนชือ (ถา้มี)    ( ถ่ายเอกสาร ) 

3. สาํเนาทะเบียนบา้นทีมีชือบิดา      ( ถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาํเนา ) 

4. สาํเนาทะเบียนบา้นทีมีชือมารดา   ( ถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาํเนา ) 

5. ใบ ปพ.1 ฉบบัจริง  ( ฉบบัถ่ายเอกสาร  คืนใหเ้มือตรวจหลกัฐานเสร็จ ) 
6. ใบรับรองความประพฤติ (ถา้มี) 

7. อืน ๆ 

 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

เอกสารทีนาํมาในวนัมอบตวั 
 

1. สาํเนาทะเบียนบา้นทีมีชือผูส้มคัร    ( ถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาํเนา ) 

2. เอกสารใบเปลียนชือ (ถา้มี)    ( ถ่ายเอกสาร ) 

3. สาํเนาทะเบียนบา้นทีมีชือบิดา      ( ถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาํเนา ) 

4. สาํเนาทะเบียนบา้นทีมีชือมารดา   ( ถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาํเนา ) 

5. ใบ ปพ.1 ฉบบัจริง  ( ฉบบัถ่ายเอกสาร  คืนใหเ้มือตรวจหลกัฐานเสร็จ ) 
6. ใบรับรองความประพฤติ (ถา้มี) 

7. อืน ๆ 

 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศการรับสมคัรนกัเรียนเขา้ศึกษา 
ในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  1 ( ม.1) 
ในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  4 (ม.4) 

ปีการศึกษา  2561 
 
 
 
 

โรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม 
อาํเภอยางชุมน้อย   จังหวดัศรีสะเกษ 

สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษามธัยมศึกษาศรีสะเกษ เขต 28 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม 
เรือง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชันมัธยมศึกษาปีท ี 1  และชันมธัยมศึกษาปีท ี 4   

ประจาํปีการศึกษา  2561 
................................................................................... 

ดว้ยโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคมจะดาํเนินการรับสมคัรนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1  และ
ชนัมธัยมศึกษาปีกที  4  ประจาํปีการศึกษา  2561  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยจะรับสมคัร
ตามแผนการจดัชนัเรียน  ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  1  จาํนวน  6  หอ้ง  จาํนวนนกัเรียน 240  คน  ระดบัชนั
มธัยมศึกษาปีที  4  รับจาํนวน  6  หอ้ง  จาํนวนนกัเรียน  240  คน  ดงันนั  โรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม จึง
กาํหนดรายละเอียดในการรับสมคัร  คุณสมบติัการสมคัรและการมอบตวันกัเรียนเขา้ศึกษาต่อในระดบัชนั
มธัยมศึกษาปีที  1 และ ชนัมธัยมศึกษาปีที  4  ดงัต่อไปนี 
 ชันมัธยมศึกษาปีท ี 1 

1. กลุ่มการเรียนทเีน้น  แบ่งออกเป็น  4  กลุ่มดังนี 
1)   กลุ่มที  1 โครงสร้างที 1  กลุ่ม  วิทย-์คณิต   รับจาํนวน  40  คน 
2)   กลุ่มที  2 โครงสร้างที 2  กลุ่ม  ภาษา-คณิต   รับจาํนวน  40  คน 
3)   กลุ่มที  3  โครงสร้างที 3  กลุ่มทวัไปเลือกทกัษะอาชีพ รับจาํนวน  120  คน 
4)   กลุ่มที  4 โครงสร้างที  4  พลศึกษา    รับจาํนวน   40  คน 

2. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
1) สาํเร็จชนัประถมศึกษาปีที  6  ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกาํลงัศึกษาอยูช่นั

ประถมศึกษาปีที  6   ปีการศึกษา 2560 
2) ไม่จาํกดัอาย ุ
3) เป็นโสด 
4) มีความประพฤติเรียบร้อย 

3. หลกัฐานการสมัคร 
1) หลกัฐานการจบชนัประถมศึกษาปีที  6  (ปพ.1)  หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงวา่

กาํลงัศึกษาอยูใ่นชนัประถมศึกษาปีที 6 (ปพ.7)  หรือเทียบเท่า 
2) สาํเนาทะเบียนบา้นของผูส้มคัร  บิดา  และมารดา 



4. กาํหนดการ 
1)   รับสมคัร  วนัที  25-28   มีนาคม  2561     
                        เวลา  08.30-16.30  น.  ไม่เวน้วนัหยดุราชการ 

                สถานทีรับสมคัร  หอ้งโสตทศันูปกรณ์ 
2)   ทดสอบความรู้พืนฐานเพือจดัหอ้ง  วนัที   9  พฤษภาคม  2561     เวลา  09.00-10.30 น.   

-  วิชาพนืฐานทีสอบ  ไดแ้ก่  วิชาภาษาไทย   สงัคมศึกษา  ภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร์  
   วิทยาศาสตร์ 

3)    ประกาศผลการสอบและจดัหอ้งเรียน   วนัที   10  พฤษภาคม  2561 
4)    มอบตวัและรายงานตวั  วนัที 10  พฤษภาคม  2561 
              สถานทีมอบตวั  ณ หอประชุมโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
5)   ปฐมนิเทศนกัเรียนใหม่  ม.1  ม.4    วนัที  10  พฤษภาคม  2561 
6)   เปิดภาคเรียน   15  พฤษภาคม  2561   

ชันมัธยมศึกษาปีท ี 4 
1. กลุ่มการเรียนทเีน้น   แบ่งออกเป็น  6  กลุ่มดังนี 
1)   กลุ่มที  1โครงสร้างที  1  วิทย-์คณิต   รับจาํนวน  80  คน 
2)   กลุ่มที  2 โครงสร้างที 2  ภาษา-สงัคม   รับจาํนวน  120  คน 
3)   กลุ่มที  3 โครงสร้างที  3 พลศึกษา   รับจาํนวน   40  คน 

2.  คุณสมบัตขิองผู้สมคัร 
1)  สาํเร็จชนัมธัยมศึกษาปีที  3  ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกาํลงัศึกษาอยู ่

ชนัมธัยมศึกษาปีที  3   ปีการศึกษา 2560 
2)   ไม่จาํกดัอาย ุ
3)   เป็นโสด 
4) มีความประพฤติเรียบร้อย 

3. หลกัฐานการสมัคร 
1)    หลกัฐานการจบชนัมธัยมศึกษาปีที  3   (ปพ.1)  หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงวา่ 

กาํลงัศึกษาอยูใ่นชนัมธัยมศึกษาปีที  3  (ปพ.7)  หรือเทียบเท่า 
2)   สาํเนาทะเบียนบา้นของผูส้มคัร บิดา และมารดา 
3)   ใบรับรองความประพฤติ 

4.  กาํหนดการ 
1)   รับสมคัร  วนัที  25-28   มีนาคม  2561     
                        เวลา  08.30-16.30  น.  ไม่เวน้วนัหยดุราชการ 

                สถานทีรับสมคัร  หอ้งโสตทศันูปกรณ์ 



2)   ทดสอบความรู้พืนฐานเพือจดัหอ้ง  วนัที   9  พฤษภาคม  2561     เวลา  09.00-10.30 น.   
-  วิชาพนืฐานทีสอบ  ไดแ้ก่  วิชาภาษาไทย   สงัคมศึกษา  ภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร์  

   วิทยาศาสตร์ 
3)    ประกาศผลการสอบและจดัหอ้งเรียน   วนัที   10  พฤษภาคม  2561 
4)    มอบตวัและรายงานตวั  วนัที 10  พฤษภาคม  2561 
              สถานทีมอบตวั  ณ หอประชุมโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
5)   ปฐมนิเทศนกัเรียนใหม่  ม.1  ม.4    วนัที  10  พฤษภาคม  2561 

      6)   เปิดภาคเรียน   15  พฤษภาคม  2561  
 

ประกาศ  ณ  วนัที   1   กมุภาพนัธ์    พ.ศ.   2561 
 
 
 
    
 

                                                                                    (นายเยยีม   ธรรมบุตร) 
   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ปฏิทนิการรับนักเรียนใหม่เพอืเข้าศึกษาต่อชันมัธยมศึกษาปีท ี1 และ 4 
ปีการศึกษา  2561 

โรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม  อ. ยางชุมน้อย  จ. ศรีสะเกษ 

วนั เดือน ปี รายการปฏบิัต ิ หมายเหตุ 
25-28    มีนาคม  2561 -  รับสมคัรนกัเรียน ม. 1  และ ม.4  (นกัเรียนทวัไป) 

-   เวลา  08.30-16.30  น.  ไม่เวน้วนัหยดุราชการ 
บุคลากรทุกคน 

9  พฤษภาคม  2561      -  ทดสอบความรู้พืนฐานเพือจดัหอ้ง   เวลา  09.00-16.30 น.   
 10  พฤษภาคม  2561     ประกาศผลการสอบและจดัหอ้งเรียน    ป้ายนิเทศหนา้อาคาร 3 
10  พฤษภาคม  2561 มอบตวัและรายงานตวั   หอประชุม 
10  พฤษภาคม  2561 -  ปฐมนิเทศนกัเรียนใหม่ ชนัม.1  และ ม.4 

-  เวลา  08.00-12.00 น. 
-  รับอุปกรณ์การเรียน 
- รับหนงัสือเรียน 

-ฝ่ายบริหาร 
- สถานที  ณ หอประชุม
โรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 

15  พฤษภาคม  2561 -  เปิดภาคเรียนที  1/2561  ทุกระดบัชนั ฝ่ายวิชาการ 

     
              

หมายเหตุ   กาํหนดการนีอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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