
 

ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

เรื่อง  รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๖ 

………………………………………………………. 

 ด้วยโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน           

มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าเรียนต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๖ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖  

เพ่ือให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๖  

ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนดรายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติการ

คัดเลือก  การประกาศผล  และการรายงานตัวของนักเรียนดังต่อไปนี้ 
 

๑. ประเภทการรับสมัคร 

๑.๑  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๖ (ห้องเรียนปกติ) 

๑.๒  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๖  ดังนี้ 

๑.๒.๑ รับนักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ทุกคน 

๑.๒.๒ รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ทั้งใน และนอกเขตบริการ 

๑.๒.๓ รับนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อในแผนการเรียน ๔ แผนการเรียน คือ 

- แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

- แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

- แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา 

- แผนการเรียน อุตสาหกรรม (ช่างยนต์-ช่างเชื่อม) 
 

 ๒. คุณสมบัติการรับสมัคร 

     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๒.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลัง

ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (กรณีสมัครในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑) 



๒ 

 

 
 

๒.๒ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลัง

ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (กรณีสมัครในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๔) 

๒.๓ มีสัญชาติไทย ไม่จ ากัดอายุ 

๒.๔ เป็นโสด 

๒.๕ เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติดี 
 

 ๓.  หลักฐานประกอบการรับสมัคร 

๓.๑   ใบสมัคร  (กรอกข้อมูลในระบบกรอกใบสมัครออนไลน์) จ านวน ๑ ฉบับ 

๓.๒   ส าเนาสูติบัตร และบัตรประชาชนของนักเรียน  จ านวน ๑ ฉบับ 

๓.๓   ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน และหน้าที่มีข้อมูลบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 

๓.๔   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา-มารดา-ผู้ปกครอง อย่างละ ๑ ฉบับ 

๓.๕   รูปถ่ายของนักเรียน ขนาด ๑.๕ นิ้ว    จ านวน ๒ รูป 

๓.๖   หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของนักเรียน บิดาและมารดา (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 

๓.๗   ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ฉบับส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ 

เอกสารต้องเป็นเอกสารฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายส าเนาแนบใบสมัครให้กับทางโรงเรียน โดยให้

รับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ 
 

๔. ก าหนดการรับสมัคร 

เริ่มเปิด “ระบบรับสมัครนักเรียนและกรอกใบสมัครออนไลน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม” 

และด าเนินการรับสมัครนักเรียนทั้ง ๒ ระดับพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

โดยให้ผู้สมัคร เข้าไปกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครนักเรียนและกรอกใบสมัครออนไลน์  พร้อมยื่น

เอกสารประกอบการรับสมัครเพ่ิมเติมต่อคณะกรรมการรับสมัครที่จะเข้ารับเอกสารประกอบการรับ

สมัครเพ่ิมเติมที่โรงเรียนสังกัดเดิม (ส าหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ในอ าเภอสบปราบ) โดยติดตาม

รายละเอียดหน้าเว็บไซต์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม www.sppit.ac.th ตามก าหนดการการรับสมัคร

ดังนี้ 

 

 

 

 
 



๓ 

 

 
 

ก าหนดการ วันที ่ เวลา สถานที ่

กรอกข้อมูลลงใบสมัครใน “ระบบรับ

สมัครนักเรียนและกรอกใบสมัคร

ออนไลน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม” 

๒๐ – ๒๖ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

- - รายละเอียดหน้าเว็บไซต์

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

www.sppit.ac.th 

- ระบบรับสมัครนักเรียนและ

กรอกใบสมัครออนไลน์ 

 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เข้ารับ

เอกสารประกอบการรับสมัครเพ่ิมเติม 

ที่ โ ร ง เ รี ย น  ( ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ใ น

สถานศึกษาในเขต พ้ืนที่บริการ ใน

อ าเภอสบปราบ) 

๖ – ๑๐  

มีนาคม ๒๕๖๖ 

๐๘.๓๐ น. – 

๑๖.๓๐ น. 

สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่

บริการ ในอ าเภอสบปราบ

ตามก าหนดการ ที่ประกาศ 

ยื่ น เอกสารประกอบการรั บสมัคร 

(ส าหรับนักเรียนในสถานศึกษานอกเขต

พ้ืนที่บริการ) และนักเรียนที่ยังคงค้างส่ง

เอกสารประกอบการรับสมัครเพิ่มเติม 

๑๑ – 15   
มีนาคม ๒๕๖๖ 

๐๘.๓๐ น. – 
๑๖.๓๐ น. 

งานทะเบียน-วัดผลและ

ประเมินผล อาคารรัฐนิรมิตร 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวดัความรู้

และห้องสอบ  
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. 

เว็บไซต์โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม 

www.sppit.ac.th 

สอบวัดความรู้/สอบคัดเลือกหอ้งเรียน 
(ตามห ้องสอบที่กำหนดไว้ในประกาศ) 

๒๕ – 26  มีนาคม 
๒๕๖๖ 

๐๘.๐๐ น. – 
๑๒.๐๐ น. 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  

และล าดับการเข้ายนืยันสิทธิ ์
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. 

รายละเอียดหน้าเว็บไซต์

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

www.sppit.ac.th 

มอบตัว  และรายงานตัว/ยืนยนัสิทธิ์

การเข้าศึกษาต่อ 

๑ – ๒ เมษายน 

๒๕๖๖ 

๐๘.๓๐ น. – 

๑๖.๓๐ น. 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 



๔ 

 

 
 

ก าหนดการ วันที ่ เวลา สถานที ่

ประกาศรายชื่อ และเลขประจ าตัว

นักเรียนใหม ่
๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. 

รายละเอียดหน้าเว็บไซต์

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

www.sppit.ac.th 

 

๕. การประเมินความพร้อม และการสอบวัดความรู้ 

๕.๑ ก าหนดการประเมินความพร้อม และการสอบวัดความรู้  ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.  โดยท าการประเมินความพร้อม และการสอบวัดความรู้  แก่ผู้มีสิทธิ์สอบ

คัดเลือก ดังนี้ 

๕.๑.๑  ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้ารับการสอบวัดความรู้    

ในวันและเวลาดังกล่าว ทุกคน ผู้ไม่เข้ารับการสอบวัดความรู้ อาจถูก

พิจารณา ล าดับการจัดห้องเรียนในอันดับท้าย ถัดจากผู้ที่เข้าสอบได้คะแนน

น้อยที่สุด  

๕.๑.๒  ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ คือผู้ที่เลือกแผนการเรียน 

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนอ่ืน ที่มียอดผู้สมัครเกินจาก

จ านวนที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผนการเรียน ให้เข้ารับการสอบวัดความรู้ ในวัน

และเวลาดังกล่าว ทุกคน  ผู้ที่ไม่เข้ารับการสอบวัดความรู้ อาจถูกพิจารณา

ตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ ในแผนการเรียนที่เลือกไว้ และพิจารณาให้ศึกษา

ต่อในแผนการเรียนส ารองที่เลือกไว้แทน 

๕.๑.๓   ใช้ปากกา และดินสอด า ๒B ในการท าแบบทดสอบ 

๕.๑.๔   ในวันสอบ ให้นักเรียนมาเข้าแถวหน้าเสาธง เวลา ๐๘.๐๐ น. เพ่ือรับฟังค า

ชี้แจงเรื่องการสอบ 

๕.๒ เกณฑ์การพิจารณา และการตัดสินผลการสอบวัดความรู้ 

๕.๒.๑ น าคะแนนสอบจากข้อสอบวัดความรู้ ทุกวิชารวมกัน น ามาคิดเป็นค่าเฉลี่ย

รวม ร้ อยละ ๑๐๐ ( โดยสอบวิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์                    

วิชาภาษาไทย และ วิชาภาษาอังกฤษ) เรียงล าดับจากคะแนนมากไปน้อย 

แล้วจัดล าดับกลุ่มการเรียนแบบกลุ่มคละความสามารถทุกห้องเรียน หากมี

คะแนนสอบเท่ากัน จะพิจารณาผู้มีคะแนนสูงสุดในรายวิชาคณิตศาสตร์     



๕ 

 

 
 

วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ ในการพิจารณา

คัดเลือกตามล าดับ 

๕.๒.๒  ผู้เข้าสอบวัดความรู้ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ส าหรับผู้

ที่เลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนอ่ืน ที่มี

ยอดผู้สมัครเกินจากจ านวนที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผนการเรียน ใช้เกณฑ์การ

เรียงล าดับคะแนนเช่นเดียวกันกับข้อ ๕.๒.๑ โดยผู้ที่มีล าดับคะแนนอยู่ใน

เกณฑ์ที่รับเข้าศึกษาต่อในแต่ละแผนการเรียนนั้น จะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ในแผนการเรียนที่เลือกไว้เป็นอันดับ ๑  ผู้ที่ล าดับคะแนนเกินจากยอดที่รับ

ในแต่ละแผนการเรียนนั้นเป็นต้นไป จะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในแผนการ

เรียนที่เลือกไว้เป็นอันดับ ๒ ในใบสมัคร 

 

๖. การประกาศผล และรายงานตัว/มอบตัวนักเรียน 

๖.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และเข้ารายงานตัว/มอบตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

ต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖           

ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม หรือตรวจสอบรายชื่อที่ เว็บไซต์โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม www.sppit.ac.th 

๖.๒ นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

๔  รายงานตัว/มอบตัวเพ่ือเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ในวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๖      

(ตามประกาศข้อ ๖.๑) ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เวลา ๐๘.๓๐ น.–๑๖.๓๐ น. 

หมายเหตุ :หากไม่มารายงานตัว/มอบตัวตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเข้าเรียน ในปีการศึกษา  ๒๕๖๖ 
 

จึงประกาศ มาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

    

 

       

  (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 

                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 



๖ 

 

 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 

 
ก าหนดการออกรับเอกสารประกอบการรับสมัครเพิ่มเติม 

(ส าหรับนักเรียนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ในอ าเภอสบปราบ) 
 

วันที่ ช่วงเวลา สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑๔ มีนาคม 256๖ 

08.30 - 09.๒0 น. โรงเรียนบ้านเด่น  
09.๓0 – 10.๒0 น. โรงเรียนบ้านสมัย  
1๐.๓0 – 1๑.๒0 น. โรงเรียนบ้านน ้าหลง  
1๑.๓0 – 1๒.๓0 น. โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา  
1๓.๐0 – 1๔.๐0 น. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง  
๑๔.๒๐ -๑๕.๓๐ น. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย  

๑๕ มีนาคม 256๖ 

08.30 - 09.๐0 น. โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี  
09.๑0 – 1๐.๓0 น. โรงเรียนชุมชนต้าบลนายาง  
1๐.๓0 – 1๒.00 น. โรงเรียนชุมชนต้าบลแม่กัวะ  
13.00 – 15.00 น. โรงเรียนอนุบาลสบปราบ  

 
หมายเหตุ : ตารางก้าหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 


