๑

ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม
สอดคล้องกับประกาศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ที่มุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จึง ได้กาหนดแนวปฏิบัติการรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. ระดับชั้นและแผนการเรียนที่รับสมัคร
๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ
๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติ
๑.๒.๑ นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์
๑.๒.๒ นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ทั่วไป
๒. จานวนการรับนักเรียน
๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รับจานวน ๔๐๐ คน
๒.๑.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET รับจานวน ๒๘๐ คน
๒.๑.๒ นักเรียนทั่วไป สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET รับจานวน ๑๒๐ คน
กรณีรับนักเรียนตามข้อ ๒.๑.๑ ได้ไม่ครบ จะพิจารณาเพิ่มจานวนนักเรียนตามข้อ ๒.๑.๒ จนครบ
๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับจานวน ๔๐๐ คน
๒.๒.๑ นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ รับจานวน ๓๒๐ คน
๒.๒.๒ นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ทั่วไป รับจานวน ๘๐ คน
โดยจะรับนักเรียน ม.3 เดิม จากการสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET จานวน ๓๒๐ คน และ
นักเรียนทั่วไป จากการสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET จานวน ๘๐ คน กรณีรับนักเรียน ม.๓ เดิม
ได้ไม่ครบ จะพิจารณารับจานวนนักเรียนทั่วไปเพิม่ จนครบ
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๓.๑.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร.๑๔)
ของตาบลเกษตรวิสัย และตาบลเมืองบัว ยกเว้นบ้านสาราญ (หมู่ที่ ๓) โดยมีคุณสมบัติดังนี้

๒

- สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
- เป็นโสด
- อาศัยอยู่กับบิดา-มารดา หรือปู่-ย่า ตา-ยาย ในเขตพื้นที่บริการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๖ เดือน (นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
๓.๑.๒ นักเรียนทั่วไปสอบคัดเลือก หมายถึง นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียน
นอกเขตพื้นที่บริการ และมีคุณสมบัติดังนี้
- สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
- เป็นโสด
๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๓.๒.๑ นักเรียน ม.๓ เดิมสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
- สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
- เป็นโสด
- ได้ผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๒.๐๐ ขึ้นไป
- ความประพฤติดี
๓.๒.๒ นักเรียนทั่วไปสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
- สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
- เป็นโสด
- ได้ผลการเรียนเฉลี่ย ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๒.๐๐ ขึ้นไป
- ความประพฤติดี
๔. กาหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล/รายงานตัว และมอบตัว
๔.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รับสมัคร
วันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมเมืองเกษ
สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ อาคาร ๖ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมเมืองเกษ
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมเมืองเกษ

๓

๔.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
รับสมัคร
วันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมเมืองเกษ
สอบคัดเลือก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ อาคาร ๖ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมเมืองเกษ
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมเมืองเกษ
๕. หลักฐานการสมัคร
๕.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบสมบูรณ์พร้อมติดรูปถ่าย
๕.๒ หลักฐานการศึกษาได้แก่
- ป.พ.๑:ป หรือ ป.พ.๗ สาหรับผู้สมัครเรียนระดับชั้น ม.๑
- ป.พ.๑:บ หรือ ป.พ.๗ สาหรับผู้สมัครเรียนระดับชั้น ม.๔
๕.๓ ผลคะแนนการสอบ O-NET ของนักเรียน ตามแบบของ สทศ.
๕.๔ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
๖. กาหนดวัน เวลา และวิชาที่สอบ
ระดับชั้น

วันสอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

๑ เมษายน ๒๕๖๑

เวลา

วิชาที่สอบ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

๗. การรายงานตัว
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและมีชื่อในประกาศ ให้มารายงานตัวตามกาหนดเวลาดังนี้
๗.๑ กาหนดรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ที่หอประชุมเมืองเกษ

๔

๗.๒ กาหนดรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ที่หอประชุมเมืองเกษ
๘. การมอบตัว
๘.๑ ผู้ปกครองที่นานักเรียนมามอบตัวจะต้องเป็นบิดาหรือมารดาของนักเรียน แต่ในกรณี
นักเรียนที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมหรือมีเหตุขัดข้องอย่างอื่น โรงเรียนจะยินยอมให้เฉพาะบุคคลที่มี
คุณสมบัติต่อไปนี้เป็นผู้ปกครอง
๘.๑.๑ ต้องเป็นผู้ที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วยและโรงเรียนสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
๘.๑.๒ บรรลุนิติภาวะ ประกอบอาชีพมีรายได้เป็นของตนเอง
๘.๒ กาหนดมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ที่หอประชุมเมืองเกษ
๘.๓ กาหนดมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ที่หอประชุมเมืองเกษ
๙. หลักฐานการมอบตัว
๙.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน
- ป.พ.๑:ป สาหรับผู้มอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับจริง พร้อมถ่ายสาเนา ๑ ฉบับ)
- ป.พ.๑:บ สาหรับผู้มอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับจริง พร้อมถ่ายสาเนา ๑ ฉบับ)
๙.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของนักเรียน บิดา มารดา พร้อมถ่ายสาเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ นี้ได้ดาเนินการ
ผ่านกระบวนการตามที่โรงเรียนกาหนด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชูศักดิ์ หงส์มาลา)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

