ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา 256๒
…………………………………………..
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องเจตนารมณ์
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ .ศ. 254๕ ประกอบกับ
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๒ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม จึงกาหนดการรับสมัครนักเรียน
ที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรับสมัคร
นักเรียนที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้
1. จานวนนักเรียนที่จะรับ
1.1 นักเรียนทั่วไป ตามเกณฑ์คัดเลือก ดังนี้
1.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 5 ห้องเรียน
1.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน ๔ ห้องเรียน
1.1.๔ ใช้คะแนนการสอบ O - NET ร้อยละ 30
1.1.๕ ใช้คะแนนจากการสอบวัดความสามารถทางวิชาการร้อยละ 70 นาคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันเรียง
คะแนนจากมากไปน้อย
1.1.๖ รับการทดสอบวัดผลประเมินผล ตามวัน เวลาที่กาหนด
๑.๒ นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการในสาระวิทยาศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ (EIS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๑ ห้องเรียน
1.๓ นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการในสาระคอมพิวเตอร์ (EIS)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๑ ห้องเรียน
๑.๔ นักเรียนมีความสามารถพิเศษ ในสาขาวิชาดนตรี กีฬา และนาฏศิลป์ (สาขาละ 5 คน)
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.1 กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา
256๑ หรือ เทียบเท่า
2.2 สถานภาพโสด ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกภาพเหมาะสม

2
3. หลักฐานการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแบบที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกาหนด
3.2 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ชื่อนักเรียน , ชื่อบิดา , ชื่อมารดา พร้อมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับ)
3.3 ปพ.1 (สาเนาปพ.1) หรือใบรับรองจากสถานศึกษาเดิมที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 (ปพ.7) ปีการศึกษา 256๑ หรือเทียบเท่า
3.4 รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป
3.5 ใบรับรองความประพฤติ โดยสถานศึกษาเดิม
3.6 หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นต้น
4. วันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก วันประกาศผล และวันรายงานตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4.1 วันรับสมัคร วันที่ 2๓ – 2๗ มีนาคม พ.ศ. 256๒ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
4.2 สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ )
วันเสาร์ที่ 3๐ มีนาคม พ.ศ. 256๒ เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ณ สถานที่
ตามประกาศของโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
4.3 ยื่นคะแนน O - NET ร้อยละ 30 ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. 256๒
4.4 ประกาศผลและรายงานตัว ภายในวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. 256๒ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์วิชาการ
4.5 มอบตัวนักเรียน ภายในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. 256๒ ที่หอประชุมเทาทอง
5. นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
5.1 วันรับสมัคร วันที่ 2๓ – 2๗ มีนาคม พ.ศ. 256๒ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
5.2 สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. 256๒ เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
5.3 ประกาศผลและรายงานตัว ภายในวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. 256๒ เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องวิชาการ
5.4 มอบตัวนักเรียน ภายในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. 256๒ ที่หอประชุมเทาทอง
๖. นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการในสาขา วิทยาศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ (EIS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๖.๑ วันรับสมัคร วันที่ 2๓ – 2๗ มีนาคม พ.ศ. 256๒ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๖ .๒ สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ )
วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. 256๒ เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ณ สถานที่
ตามประกาศของโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๖ .3 ยื่นคะแนน O - NET ร้อยละ 30 ภายในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 256๒
๖.๔ ประกาศผลและรายงานตัว ภายในวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. 256๒ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์วิชาการ
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๖.๕ มอบตัวนักเรียน ภายในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. 256๒ ที่หอประชุมเทาทอง
๗. คุณสมบัติของผู้สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
๗.1 กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 256๑ หรือเทียบเท่า
๗.2 นักเรียนมีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ากว่า 2.00 ในกรณีที่คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวมต่ากว่า 2.00 แต่
สูงกว่า 1.50 โรงเรียนและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเขตมัธยมจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการจัดสอบ
ประมวลความรู้ หากผ่านเกณฑ์ถือว่านักเรียนมีศักยภาพ (อ้างจาก ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 เรื่องการดาเนินการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการับนักเรียน ปีการศึกษา 256๒ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ ๔.๓.๔ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561)
๗.3 มีสถานภาพโสด ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย
๗.4 มีความประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
๘. หลักฐานการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
๘.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแบบที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกาหนด
๘.2 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ชื่อนักเรียน , ชื่อบิดา , ชื่อมารดา พร้อมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับ)
๘.3 ปพ.1 (สาเนาปพ. 1 ) หรือใบรับรองจากสถานศึกษาเดิมที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 (ปพ.7) และระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(5 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 256๒
๘.4 รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป
๘.5 ใบรับรองความประพฤติ โดยสถานศึกษาเดิม
๘.6 หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นต้น
๙. วันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก วันประกาศผล และวันรายงานตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๙.1 วันรับสมัคร วันที่ 2๓ – 2๗ มีนาคม พ.ศ. 256๒ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๙.2 สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ )
วันเสาร์ที่ ๓1 มีนาคม พ.ศ. 256๒ เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ณ สถานที่
ตามประกาศของโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๙.3 ยื่นคะแนน O - NET ร้อยละ 30 ภายในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 256๒
๙.4 ประกาศผลและรายงานตัว ภายในวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. 256๒ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์วิชาการ
๙.5 มอบตัวนักเรียน ภายในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. 256๒ ที่หอประชุมเทาทอง
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๑๐. นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
๑๐.1 วันรับสมัคร วันที่ 2๓ – 2๗ มีนาคม พ.ศ. 256๒ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๑๐.2 สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. 256๒ เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๑๐.3 ประกาศผลและรายงานตัว ภายในวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องวิชาการ
๑๐.4 มอบตัวนักเรียน ภายในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. 256๒ ที่หอประชุมเทาทอง
1๑. นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการในสาระคอมพิวเตอร์(EIS)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑๑.๑ วันรับสมัคร วันที่ 2๓ – 2๗ มีนาคม พ.ศ. 256๒ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๑๑ .๒ สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ )
วันเสาร์ที่ ๓1 มีนาคม พ.ศ. 256๒ เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ณ สถานที่
ตามประกาศของโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๑๑ .3 ยื่นคะแนน O - NET ร้อยละ 30 ภายในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 256๒
๑๑.๓ ประกาศผลและรายงานตัว ภายในวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. 256๒ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์วิชาการ
๑๑.๔ มอบตัวนักเรียน ภายในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. 256๒ ที่หอประชุมเทาทอง
๑๒. การมอบตัว
1๒.1 นักเรียนทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัว ภายในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. 256๒
เวลา 09.00 - 12.00 น.โดยมีบิดา หรือมารดา หรือญาติผู้ใหญ่เสมอเหมือนบิดา มารดา เป็นผู้มอบตัวนักเรียน
๑๒.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัว ภายในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. 256๒
เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมี บิดา หรือมารดา หรือญาติผู้ใหญ่เสมอเหมือนบิดา มารดา เป็นผู้มอบตัวนักเรียน
1๓. หลักฐานการมอบตัว
1๓.1 ใบมอบตัวตามที่โรงเรียนกาหนด
1๓.2 ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) พร้อมสาเนาของนักเรียน 1 ชุด บิดา 1 ชุด มารดา 1 ชุด
1๓.3 ปพ.1 ฉบับของจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ การมอบตัวของนักเรียนทุกประเภทนักเรียนต้องสาเร็จหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 256๒ เท่านั้น
1๔. การปฐมนิเทศ
นักเรียนทุกคนรับการปฐมนิเทศ ภายในวันที่ ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องติดต่อสอบถามที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม หมายเลขโทรศัพท์ 045 - 351005
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

5
ปฏิทินการรับสมัคร ดังนี้
ที่

รายการปฏิบัติ

1

การรับสมัคร

2

สอบ

๓
๔

ประกาศผลสอบ
รายงานตัว/มอบตัว
(นักเรียนที่ไม่มามอบตัวในวันเวลา
ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์)

๕

แผนการเรียนที่เปิดรับสมัคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

-

๖

วิชาที่ทาการทดสอบ

๗

ปฐมนิเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2๓ – 2๗ มีนาคม พ.ศ. 256๒ เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมเทาทอง
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
3๐ มีนาคม พ.ศ. 256๒
3๐ มีนาคม พ.ศ. 256๒
เวลา 08.30 – 16.00 น.
เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ อาคารแม่น้าสองสี
ณ อาคารแม่น้าสองสี
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒
ภายในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. 256๒
ภายในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. 256๒
เวลา 09.00 – 16.30 น.
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุมเทาทอง
ณ หอประชุมเทาทอง
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
ทั่วไป
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๔ ห้อง จานวน ๑๖๐ คน
๓ ห้อง จานวน 1๒0 คน
แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
และคอมพิวเตอร์ (EIS)
และคอมพิวเตอร์ (EIS)
๑ ห้อง จานวน ๔๐ คน
๑ ห้อง จานวน ๔๐ คน
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นประถมศึกษา
ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. 256๒
เวลา 0๘.๓0 – 16.30 น.
ณ หอประชุมเทาทอง
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และภาษาอังกฤษ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. 256๒
เวลา 0๘.๓0 – 16.30 น.
ณ หอประชุมเทาทอง
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
หมายเลขโทรศัพท์ 045 - 351005
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๒

(นายชาคริต พิมพ์หล่อ)
ผู้อานวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

