
 
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ 

เรื่อง  การรับนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑   และชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๔ 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐ 

เพ่ือใหการดําเนินการรับนักเรียนเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปที่   ๔  ประจําป
การศึกษา  ๒๕๖๐  ของโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ  เปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพสอดคลองกับประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เรื่อง  นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๑  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๔  ประจําปการศึกษา  
๒๕๖๐    โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ   จึงกําหนดแนวทางการรับนักเรียนปการศึกษา   ๒๕๖๐  ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    ดังน้ี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่   ๑    

 1.  คุณสมบัติของผูสมัคร  
             สําเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือ
กําลังศึกษาอยูช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  ปการศึกษา   ๒๕๕๙  

  2.  การจัดแผนการเรียน 
   2.1  แผนการเรียนหองเรียนพิเศษ  SMT   จํานวน  35   คน 
   2.2  แผนการเรียนทั่วไป                      จํานวน  200  คน  
  3. กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก  

   3.1  หองเรียน วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และเทคโนโลยี (SMT) 
          3.1.1  รับสมัคร  ในระหวางวันที่  20 – 24 กุมภาพันธ 2560 
           เวลา  08.30 น.  -  16.30 น. ณ  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ   ไมเวนวันหยุดราชการ 
          3.1.2  การสอบคัดเลือก  วันที่ 4  มีนาคม 2560 เวลา  09.00 น. – 16.30 น  
           ณ  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ  
          3.1.3  ประกาศผล  วันที่  9  มีนาคม  2560  
          3.1.4  รายงานตัว  วันที่  9  มีนาคม  2560  
          3.1.5  มอบตัว/ยืนยันเขาเรียน  วันที่ 1 เมษายน 2560  
          * หมายเหตุ  คาใชจายภาคเรียนละ 5,000 บาท 
   3.2  แผนการเรียนทั่วไป  
          3.2.1  รับสมัคร  ในระหวางวันที่  27 – 30 มีนาคม  2560 
           เวลา  08.30 น.  -  16.30 น. ณ  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ  ไมเวนวันหยุดราชการ 
          3.2.2 การสอบวัดความรู จัดหองเรียน วันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา  09.00 น. – 16.30 น  
           ณ  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ  
          3.2.3  ประกาศผล  วันที่  12  เมษายน  2560     
          3.2.4  มอบตัว/ยืนยันเขาเรียน  วันที่  19  เมษายน 2560  เวลา  09.00 น.  
           ณ  โรงเรยีนจะนะชนูปถัมภ  



 4 .  หลักฐานการรับสมัคร 
  4. ๑.  ใบสมัคร 
  4. ๒.  สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน 
  4. ๓.  หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวากําลังศึกษา
          อยูช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  ปการศึกษา   ๒๕๕๙  

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๔    

 1.  คุณสมบัติของผูสมัคร  
             สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือ
กําลังศึกษาอยูระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  ปการศึกษา   ๒๕๕๙  

  2.  การจัดแผนการเรียน 
   2.1  แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร   รับจํานวน  40   คน   

  2.2  แผนการเรียนศิลป – คํานวณ                  รับจํานวน   20  คน 
   2.3  แผนการเรียนทั่วไป          รับจํานวน   40  คน 
   2.4  แผนการเรียนศิลป – ภาษาจนี         รับจํานวน   20  คน  
   2.5  แผนการเรียนศิลป – ภาษามาลายู        รบัจํานวน   20  คน  
   2.6  แผนการเรียนศิลป – ภาษาอังกฤษ         รับจํานวน   20  คน 
  3.  กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก  
          3.1.1  รับสมัคร  ในระหวางวันที่  27 – 30 มีนาคม  2560 
           เวลา  08.30 น.  -  16.30 น. ณ  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ  
          3.1.2  การสอบคัดเลือก  วันที่ 2  เมษายน 2560  เวลา  09.00 น. – 16.30 น  
           ณ  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ  
          3.1.3  ประกาศผล  วันที่  6  เมษายน  2560  
          3.1.4  มอบตัว/ยืนยันเขาเรียน  วันที่  20  เมษายน 2560  เวลา  09.00 น.  
           ณ  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ  
4.  หลักฐานการรับสมัคร 

  4. ๑.  ใบสมัคร 
  4. ๒.  สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน 
  4. ๓.  หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวากําลังศึกษา
          อยูช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  ปการศึกษา   ๒๕๕๙  
 ผูประสงคจะเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  4  สอบถามรายละเอียด
ตามหมายเลขโทรศัพท  074-318295 , 089-0153325 , 0856748853 

 
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕60 

                               

                                                                    
 (นายอํานวย   สังราชกิจ) 

    ผูอํานวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


