ประกาศโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
..........................................................................
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๑ และชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ประจ าปี การศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้ การดาเนินงานของโรงเรียนเมืองกลาง
ประชานุกูล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับ
นักเรีย น สังกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเมืองกลาง
ประชานุกูล จึงกาหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. คุณสมบัติของนักเรียน
๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑.๑.๒ เป็นโสด
๑.๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย
๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑.๒.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน
( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่หนึ่ง ) ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑.๒.๒ เป็นโสด
๑.๒.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย
๒. หลักฐานการสมัคร
๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๒.๑.๑ ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ( รับได้ที่โรงเรียนในวันมา
สมัคร )
๒.๑.๒ หลักฐานแสดงการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑) หรือหลักฐานที่แสดง
ว่ากาลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ( ใบรับรองผลการเรียน ) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒.๑.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสาร ที่มีเลขที่บ้าน ชื่อนักเรียน ๑ ฉบับ ชื่อบิดา
๑ ฉบับ ชื่อมารดา ๑ ฉบับ ( ให้นาฉบับจริงมาแสดงด้วย ) กรณีไม่มีให้นาสูติบัตรของนักเรียนมาแทน

๒.๑.๔ รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด ๑.๕ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จานวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่
เกิน ๖ เดือน)
๒.๑.๕ ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในกรณีที่ไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา
๒๕๕๙ ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษาที่มีอยู่ ในกรณีนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือปี
อื่นๆ ให้ถือว่าคะแนน O-NET เป็นศูนย์
๒.๑.๖ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่นการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ให้นาฉบับจริงมาแสดง พร้อมเอกสาร
๑ ชุด )
๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๒.๒.๑ ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล (รับได้ที่โรงเรียนในวันมาสมัคร)
๒.๒.๒ หลักฐานแสดงการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ.๑) หรือหลักฐานที่แสดง
ว่ากาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒.๒.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสาร ที่มีเลขที่บ้าน ชื่อนักเรียน ๑ ฉบับ ชื่อ
บิดา ๑ ฉบับ ชื่อมารดา ๑ ฉบับ
๒.๒.๔ รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด ๑.๕ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จานวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่
เกิน ๖ เดือน)
๒.๒.๕ ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในกรณีที่ไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา
๒๕๕๙ ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษาที่มีอยู่ ในกรณีนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือปี
อื่นๆ ให้ถือว่าคะแนน O-NET เป็นศูนย์
๒.๒.๖ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่นการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ให้นาฉบับจริงมาแสดง พร้อมเอกสาร
๑ ชุด )
๓. กาหนดวันรับสมัคร สอบ ประกาศผล และมอบตัว
๓.๑.๑ รับสมัคร วันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ณ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
๓.๑.๒ สอบวัดความรู้ (เฉพาะ ม. ๑ ) วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิชาที่สอบ
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
๓.๑.๓ ประกาศผลและรายงานตัว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
๓.๑.๔ มอบตัว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น ณ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล

ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สามารถ
สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายนคร ผองขา)
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล

