ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
-----------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย จะดาเนินสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๐ จึงกาหนดระเบียบและวิธีการดาเนินงานเกี่ยวกับการรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไว้ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( สาหรับนักเรียนเดิมโรงเรียนเทศบาล
วัดมณีไพรสณฑ์ )
๑.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
๑.๒ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
๑.๓ ผู้เรียนต้องได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
๑.๔ มีความประพฤติดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน
๑.๕ ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (สาหรับนักเรียนใหม่จากสถานศึกษาอื่น )
๒.๑
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จากสถานศึกษาอื่น
๒.๒ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒.๓ ผู้เรียนต้องได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
๒.๔ มีความประพฤติดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน
๒.๕ ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๓. กลุ่มวิชาการเรียน และจานวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา
กลุ่มวิชาการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

จานวนรับ (คน)

จานวน (ห้อง)

จานวนนักเรียน/
ห้อง

๑๖๐

๔

๔๐

๔. การรับสมัคร
เปิดรับสมัครวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ นักเรียนผู้ประสงค์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ติดต่อซื้อใบสมัครและชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจานวน ๒๐ บาทได้ที่อาคาร
อเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เลขที่ ๒๒ ถนนชิดวนา ตาบลแม่สอด อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๓๑๕๓๔, ๐๕๕-๕๓๓๙๒๑

๕. หลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร
๕.๑
ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ โดยกรอกข้อความให้ละเอียด
โดยชัดเจนถูกต้องสมบูรณ์
๕.๒ ใบรับรองความเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม ปพ.๗/ปถ.๐๑ (ตัวจริง) จานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป ถ่ายไว้ครั้ง
เดียวกันอย่างน้อยไม่เกิน ๖ เดือน
- ติดในช่องติดรูปมุมขวาบนของใบสมัคร จานวน ๑ รูป
- ติดในช่องติดรูปบนบัตรประจาตัวผู้สมัคร จานวน ๒ รูป
๕.๔ เอกสาร/วุฒิบัตร/เกียรติบัตร ที่แสดงว่ามีผลการเรียนดีเด่นหรือความสามารถพิเศษที่ได้รับรางวัล
โล่เกียรติยศทางด้านวิชาการ ดนตรี และกีฬา และการเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ (ถ้ามี)
๖. การจัดกลุ่มห้องเรียนพิจารณาจากเกณฑ์ที่กาหนดดังนี้
๖.๑ คะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนใน ๕ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) วิชาละ ๕๐ คะแนน รวมทั้งสิ้น ๒๕๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของคะแนนทั้งหมด
๖.๒ คะแนนสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจากัด (มหาชน)
ร้อยละ ๕๐ ของคะแนนทั้งหมด
๖.๓ นาคะแนนในข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ รวมกันและนามาจัดกลุ่มห้องเรียน

O-NET คิดเป็น

๗. วิธีการสอบคัดเลือก
การดาเนินการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
การสอบข้อเขียน โดยให้ผู้สมัครเข้าทดสอบความรู้ทางวิชาการในรายวิชา ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

เวลาที่ใช้สอบ จานวน
( นาที )
(ข้อ)

คะแนน

เวลาสอบ

๙๐

๕๐

๕๐

๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

๖๐

๕๐

๕๐

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

ภาษาไทย

๖๐

๕๐

๕๐

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

วิทยาศาสตร์

๖๐

๕๐

๕๐

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

๖๐

๕๐

๕๐

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม , ประวัติศาสตร์

๘. วันที่จาหน่ายใบสมัคร
วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

๙. วันประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบและผังที่นั่งสอบข้อเขียน
วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๐. วันสอบข้อเขียน
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
วันทีส่ อบให้นักเรียน ยื่นผลคะแนนสอบ O-NET รายบุคคล ที่จัดพิมพ์ทางเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยนักเรียนสามารถดาวน์โหลดคะแนน O-NET ได้จากเว็บไซต์
http://www.niets.or.th ส่งให้กรรมการคุมสอบรวบรวมส่งแผนงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
ในวันที่สอบข้อเขียนทุกคน
*หากนักเรียนไม่ยื่นคะแนน O-NET จะถือว่าคะแนน O-NET อีก ๕๐ เปอร์เซ็นต์มีค่าเท่ากับศูนย์
๑๑. วันประกาศผลสอบข้อเขียน
วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๒. วันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑๒.๑ วัน เวลา
วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. มอบตัวนักเรียนสอบคัดเลือกได้
๑๒.๒ สถานที่มอบตัว
อาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
๑๒.๓ หลักฐานเอกสารประกอบการมอบตัว
๑.) ใบมอบตัวของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ โดยกรอกข้อความให้ละเอียด
โดยชัดเจนถูกต้องสมบรูณ์
๒.) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑) จานวน ๒ ฉบับ
๓.) สาเนาสูติบัตร (ใบเกิด) จานวน ๒ ฉบับ
๔.) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
นักเรียน จานวน ๒ ฉบับ
๕.) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
บิดา จานวน ๒ ฉบับ
๖.) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
มารดา จานวน ๒ ฉบับ
๗.) สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ
นักเรียน จานวน ๒ ฉบับ
๘.) สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของ
บิดา จานวน ๒ ฉบับ
๙.) สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของมารดา จานวน ๒ ฉบับ
๑๐.) บัตรบันทึกสุขภาพประจาตัวนักเรียน (สศ.
3)
๑๑.) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุล (ถ้ามี)
๑๒.) หลักฐานความสามารถทางวิชาการ ดนตรี กีฬา
๑๓.) เอกสาร/วุฒิบัตร/เกียรติบัตร ที่แสดงว่ามีผลการเรียนดีเด่นหรือความสามารถพิเศษ
ทีไ่ ด้รับรางวัล โล่เกียรติยศทางด้านวิชาการ ดนตรี และกีฬา การเข้ารับการอบรม
จากหน่วยงานต่าง ๆ

๑๔.) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป ถ่ายไว้
ครัง้ เดียวกันอย่างน้อยไม่เกิน ๖ เดือน
๑๕.) เอกสารอื่น ๆ ที่โรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ออกให้
๑๒.๔ ผู้ที่นานักเรียนมามอบตัว
ผู้ปกครองที่นานักเรียนมามอบตัวต้องเป็น บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่แท้จริงซึ่งนักเรียน
อยู่ในความปกครองตามกฎหมาย
๑. การมอบตัวให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้ารายงานตัว เวลา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
๒. นักเรียนที่มอบตัวต้องชาระค่าหนังสือแบบฝึกหัด ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าชุดพละ
และชุดผ้าไทยในวันที่มอบตัว
๓. หากมอบตัวแล้วแต่ไม่ประสงค์ศึกษาต่อที่นี่ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินที่ชาระไว้ให้
๑๓. การปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑ วัน พฤหัสบดีที่ ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
๑๔. วันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วัน จันทร์ ที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

(นายกิจจา แตงรอด)
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

