ระเบียบการรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2563
นักเรียนในเขตพืน้ ที่บริการ และ นักเรียนทั่วไป

*********
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

Saluangpittayakom School
“ โรงเรียนต้ นแบบ ”
โครงการ ๑ อาเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
229 หมู่ที่ 3 ถนนเลีย่ งเมือง ตาบลคลองคะเชนทร์
อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม “โรงเรี ยนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน” กาหนดรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 8 ห้องเรี ยน 360 คน ตามรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรื อเทียบเท่า
หรื อกาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2562
2) เป็ นโสด

3) เป็ นบุคคลที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านที่ต้งั อยูใ่ นเขตพื้นที่บริ การของโรงเรี ยนสระหลวงพิทยา
คม จังหวัดพิจิตร ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
เขตพื้นที่บริ การของโรงเรี ยนสระหลวงพิทยาคม ได้แก่ ตาบลคลองคะเชนทร์ (หมู่ที่ 7) ,
ตาบลท่าหลวง , ตาบลโรงช้าง , ตาบลเมืองเก่า(หมู่ที่ 3 , 5, 8 และ 10) และตาบลรังนก (หมู่ที่ 5)
กรณี ที่นกั เรี ยนในเขตพื้นที่บริ การไม่เต็มตามแผนชั้นเรี ยน โรงเรี ยนจะพิจารณารับนักเรี ยน
ทัว่ ไปเข้าเรี ยน (นักเรี ยนทัว่ ไป หมายถึง นักเรี ยนที่มีภูมิลาเนาอยูน่ อกเขตพื้นที่บริ การของโรงเรี ยน)
2. หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรี ยนสระหลวงพิทยาคม
2) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรี ยน จานวน 1 ฉบับ
3) หลักฐานการสาเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หรื อ เทียบเท่า หรื อหนังสือรับรองจาก
โรงเรี ยนเดิมที่แสดงว่า กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2561 (เอกสารถ่ายสาเนาทุก
ฉบับ)
4) รู ปถ่ายในชุดนักเรี ยน หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 3 รู ป
5) กรณี มีความสามารถพิเศษ ให้แสดงหลักฐาน เช่น สาเนาเกียรติบตั ร
3. วัน/ เวลา และสถานที่ติดต่ อขอรับระเบียบการและใบสมัคร
 ตั้งแต่ 21 มกราคม ถึง 25 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องวิชาการ
โรงเรี ยนสระหลวงพิทยาคม
4. วันรับสมัคร
 วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ หอประชุมคุม้ บัณฑิต โรงเรี ยนสระหลวงพิทยาคม
5. วันทดสอบความรู้ พื้นฐาน
 วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.
สถานที่สอบ อาคารเรี ยน 3 โรงเรี ยนสระหลวงพิทยาคม ในเวลา 08.00 น. นักเรี ยนทุก
คนเข้าแถวบริ เวณหน้าเสาธง เพือ่ รับฟั งการชี้แจงเกี่ยวกับการสอบโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรี ยน
(กรอบเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา) 5 วิชา ได้แก่
ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และทดสอบการอ่านและการเขียน
วิชาภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
 สิ่ งที่ต้องนาติดตัวมาในวันสอบ
1 ) บัตรประจาตัวผูส้ มัคร (บัตรเข้าห้องสอบ)
2 ) อุปกรณ์เครื่ องเขียนต่าง ๆ (ปากกาสีน้ าเงินหรื อสีดา)
 หากนักเรียนไม่ มาทดสอบความรู้ พื้นฐานถือว่ าสละสิ ทธิ์

6. วันประกาศผล
 วันที่ 1 เมษายน 2563 ทาง เว็บไซต์ www.slp.ac.th
และติดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรี ยนสระหลวงพิทยาคม
7. วันมอบตัว
 วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมคุม้ บัณฑิต โรงเรี ยนสระหลวงพิทยา
คม

** หากไม่ มามอบตัวตามวันและเวลาทีก่ าหนดถือว่ าสละสิ ทธิ์ **
8. หลักฐานการมอบตัว (หลักฐานไม่ ครบไม่ รับมอบตัว)
1) ใบมอบตัวของโรงเรี ยนสระหลวงพิทยาคม จานวน 1 ชุด
2) สาเนาทะเบียนบ้านของ นักเรี ยน บิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ กรณี ที่เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล แล้ว
ชื่อไม่ตรงกับเอกสาร ให้แนบหลักฐานด้วย
3) สาเนาบัตรประชาชนนักเรี ยน จานวน 1 ฉบับ
4) หลักฐานการสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (ปพ. 1: ป) พร้อมฉบับถ่ายเอกสารขนาด A 4
จานวน 1 ฉบับ
5) ใบแสดงหมู่เลือด หรื อเอกสารใดๆ ที่แสดงหมู่เลือด (เฉพาะนักเรี ยนที่ยงั ไม่ทราบหมู่เลือด)
6) รู ปถ่ายในชุดนักเรี ยน หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 นิ้ว
จานวน 1 รู ป
เอกสารทุกอย่างให้ถ่ายเอกสารมาให้เรี ยบร้อย
 การแต่งกายของนักเรี ยนที่มาสมัครศึกษาต่อ / ทดสอบความรู ้พ้นื ฐาน และมามอบตัว ให้แต่งกายชุด
เครื่ องแบบนักเรี ยน มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะไม่รับติดต่อและดาเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น
 ผูป้ กครองที่มามอบตัวนักเรี ยนต้องเป็ นบิดาหรื อมารดา หรื อผูป้ กครองที่บรรลุ นิติภาวะแล้ว พร้อม
แนบหลักฐานการเป็ นผูป้ กครอง (สาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาทะเบียนบ้าน)
 สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ โรงเรี ยนสระหลวงพิทยาคม
หมายเลขโทรศัพท์ 081 – 9620579 หรื อที่ เว็บไซต์ www.slp.ac.th

