ประกาศโรงเรียนภูเรือวิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ห้องเรียนพิเศษ)
…………………………………..
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย ได้รับมอบหมาย
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ ให้ดาเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา จึงรับ
สมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โดยกาหนด
เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ
๑.๑ คุณสมบัติ
๑.๑.๑ สาเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของปีการศึกษาก่อนจะ
สมัครเข้าเรียน
๑.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๑.๑.๓ ไม่จากัดอายุ
๑.๑.๔ เป็นโสด
๑.๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้เป็นอย่างดี
๑.๑.๖ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
๑.๑.๗ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๑.๒ หลักฐานการสมัคร
๑.๒.๑ ใบสมัคร
๑.๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง(พ่อ, แม่) และตนเอง
๑.๒.๓ หลักฐานการจบหลักสูตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา
๑.๒.๔ รูปภาพไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ แผ่น
๑.๒.๕ ใบรับรองกรุ๊ปเลือด
๑.๒.๖ หลักฐานอื่นๆตามที่โรงเรียนกาหนด
๑.๒.๗ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
หมายเหตุ นักเรียนที่มีเอกสารไม่ครบในวันสมัคร ให้นามาในวันมอบตัว
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ
๒.๑ คุณสมบัติ
๒.๑.๑ สาเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของปีการศึกษาก่อนจะ
สมัครเข้าเรียน
๒.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๒.๑.๓ ไม่จากัดอายุ
๒.๑.๔ เป็นโสด
๒.๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้เป็นอย่างดี
๒.๑.๖ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
๒.๑.๗ ๑.๒.๗ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๒.๒ หลักฐานการสมัคร
๒.๒.๑ ใบสมัคร
๒.๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (พ่อ , แม่) และตนเอง
๒.๒.๓ หลักฐานการจบหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา
๒.๒.๔ รูปภาพไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ แผ่น
๑.๒.๕ ใบรับรองกรุ๊ปเลือด
๒.๒.๖ หลักฐานอื่นๆตามที่โรงเรียนกาหนด
หมายเหตุ นักเรียนที่เอกสารไม่ครบในวันสมัคร ให้นามาในวันมอบตัว
๓. กาหนดวันรับสมัคร สอบวัดความรู้ ประกาศผล รายงานตัว และเรียนปรับระดับ
๓.๑ รับผู้สมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
- รับสมัครวันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หน้าอาคาร ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา
- สอบวัดความรู้ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา)
- ประกาศผลสอบวัดความรู้ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
- รายงานและมอบตัว วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
๓.๒ รับผู้สมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
- รับสมัคร วันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หน้าอาคาร ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา
- สอบวัดความรู้ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา)
- ประกาศผลสอบวัดความรู้ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
- รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
หมายเหตุ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนภูเรือวิทยา โดยตรงหรือติดต่อทาง
โทรศัพท์ , โทรสาร หมายเลข ๐ - ๔๒๘๙ - ๙๔๓๒
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเจริญ จันทศร)
ผู้อานวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

