
 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๖4  ผ่านระบบออนไลน์ 
________________________________________________________ 

ด้วย โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  ๑๖  มีนโยบำย               
กำรรับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๑  และช้ันมัธยมศึกษำปีที่  4  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖4  เพื่อให้
กำรด ำเนินกำรรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  เป็นไปตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับ
นักเรียน  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร  และประกำศส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  ๑๖  เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนปีกำรศึกษำ  ๒๕๖4  แต่เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ  ๒๐๑๙  (COVID-๑๙)  คณะกรรมกำรกำรรับนักเรียนของ
โรงเรียน  จึงขอปรับเปลี่ยนรำยละเอียดในกำรรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๑  และระดับช้ันมัธยมศึกษำปี
ที่  4  ดังนี ้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   ๑  

          1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
             ส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ ๖ ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือเทียบเท่ำ 
หรือก ำลังศึกษำอยู่ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๖  ปีกำรศึกษำ   ๒๕63  

2. การจัดห้องเรียน 
ห้องเรียนพิเศษ (SMT) จ ำนวน  35  คน 

 ห้องเรียนทั่วไป จ ำนวน  200  คน  
               2.1 ก าหนดการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี (SMT) 

       2.1.1  วิธีกำรรับสมัครห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์  และเทคโนโลยี (SMT) 
รับสมัครด้วยระบบออนไลน์ ระหว่ำงวันที่  19 - 23  มีนำคม  2564  โดยศึกษำข้อมูลตำมประกำศโรงเรียน 
จะนะชนูปถัมภ์ เรื่องกำรรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษำ   
                    2.1.2  รับสมัคร  ในระหว่ำงวันที่  19 – 23  มีนำคม  2564  ช่องทำงออนไลน์ที่   
http://www.chanachanu.ac.th หรือ QR Code แนบท้ำยประกำศ (หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรด้วยตนเองได้ 
สำมำรถมำสมัครได้ที่โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์) 
            2.1.3  กำรสอบคัดเลือก  วันที่  3  เมษำยน  2564  เวลำ  09.00 น. – 16.30 น  
             ณ  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
            2.1.4  ประกำศผล  วันที่  8   เมษำยน  2564  ณ  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
  2.1.5  รำยงำนตัว/มอบตัว/ยืนยันเข้ำเรียน วันที่ 8 เมษำยน 2564  ณ  หอประชุมโรงเรียน          
จะนะชนูปถัมภ์  พร้อมช ำระเงิน 
             * หมำยเหตุ  ค่ำใช้จ่ำยภำคเรียนละ  5,000  บำท 
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๒.2 วิธีการรับสมัครห้องเรียนท่ัวไป 
รับสมัครด้วยระบบออนไลน์ ระหว่ำงวันที่  24 - 28  เมษำยน  2564  โดยศึกษำข้อมูลตำม

ประกำศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่องกำรรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่   ๑  และช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๔                      
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4  จำกเว็บไซต์โรงเรียน  http://www.chanachanu.ac.th หรือ QR Code แนบท้ำยประกำศ 
               2.2.1  รับสมัคร  ในระหว่ำงวันที่  24 - 28   เมษำยน  2564   
   2.2.2  ประกำศผล  วันที่  5   พฤษภำคม   2564 
   2.2.3  รำยงำนตัว/มอบตัว/ยืนยันเข้ำเรียน  วันที่  8  พฤษภำคม  2564 เวลำ  09.00 น.  
    ณ  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  พร้อมช ำระเงิน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔    

 1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
             ส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่  3  ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือเทียบเทำ่ 
หรือก ำลังศึกษำอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่  3  ปีกำรศึกษำ  ๒๕63 

  2. การจัดแผนการเรียน 
   2.1  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์   รับจ ำนวน   40   คน  

  2.2  แผนกำรเรียนศิลป์ – ค ำนวณ                 รับจ ำนวน   20  คน 
   2.3  แผนกำรเรียนทั่วไป          รับจ ำนวน    40  คน 
   2.4  แผนกำรเรียนศิลป์ – ภำษำจีน         รับจ ำนวน    20  คน 
   2.5  แผนกำรเรียนศิลป์ – ภำษำมำลำยู        รับจ ำนวน    20  คน 
   2.6  แผนกำรเรียนศิลป์ – ภำษำอังกฤษ         รับจ ำนวน    20  คน 
  3.  ก าหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก  
   3.1  นักเรียนจบ  ม. 3  เดิม  รับสมัครภำยใน  15  มีนำคม  2564  
                          ณ  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
                   3.2  นักเรียน จบ ม. 3 จำกโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม  รับสมัครระหว่ำงวันที่  24 - 28  
                            เมษำยน  2564  เวลำ  08.30  -  16.30  น.  ณ  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  
                            ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
   3.3  ประกำศผล  วันที่  6  พฤษภำคม  2564 
   3.4  รำยงำนตัว/มอบตัว/ยืนยันเข้ำเรียน  วันที่  9  พฤษภำคม  2564  เวลำ 09.00  น.  
           ณ  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์   พร้อมช ำระเงิน 
            4.  ขั้นตอนการรับสมัคร 

- เข้ำเว็บไซต์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ http://www.chanachanu.ac.th 
- เข้ำโปรแกรมกำรรับนักเรียน 
- เลือกเมนู ใบสมัคร ม. 1   
- บันทึกข้อมูล  ( เมนูกรอกใบสมัคร) 
- ตรวจสอบข้อมูล 
- บันทึกใบสมัคร  
- พิมพ์ใบสมัคร  
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  เอกสารประกอบการรายงานตัวและมอบตัว  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
1.  ใบสมัคร (ใบสมัครพิมพ์จำกระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์) 
2.  ระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ระดับประถมศึกษำ  
      (ปพ.1 : ป)  ฉบับจริง   
3.  ส ำเนำบัตรบัตรประชำชนของนักเรียนพร้อมฉบับจริง   จ ำนวน  1  ฉบับ 
4.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรยีนผูส้มคัรพรอ้มฉบบัจรงิ  จ ำนวน  1  ฉบับ 
5.  ส ำเนำบัตรบัตรประชำชนของบิดำผู้ให้ก ำเนิดพร้อมฉบับจริง  จ ำนวน  1  ฉบับ 
6.  ส ำเนำบัตรบัตรประชำชนของมำรดำผู้ให้ก ำเนิดพร้อมฉบับจริง  จ ำนวน  1  ฉบับ 

**หากนักเรียนขาดเอกสารในข้อ ๒ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการรับรายงานตัว  และมอบตัว  
           เอกสารประกอบการรายงานตัวและมอบตัว   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

1.  ใบสมัคร (ใบสมัครพิมพ์จำกระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์) 
2.  ระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
     (ปพ.1 : บ)  ฉบับจริง     

               3. ส ำเนำบัตรบัตรประชำชนของนักเรียนพร้อมฉบับจริง   จ ำนวน  1  ฉบับ 
               4.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียนผู้สมัครพร้อมฉบับจริง  จ ำนวน  1  ฉบับ 
               5.  ส ำเนำบัตรบัตรประชำชนของบิดำผู้ให้ก ำเนิดพร้อมฉบับจริง  จ ำนวน  1  ฉบับ 
               6.  ส ำเนำบัตรบัตรประชำชนของมำรดำผูใ้ห้ก ำเนิดพร้อมฉบับจริง จ ำนวน  1  ฉบับ 
**หากนักเรียนขาดเอกสารในข้อ ๒ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการรับรายงานตัว  และมอบตัว  

๕.  ค่าใช้จ่ายและการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
 5.1  ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 และระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4    
       ปีกำรศึกษำ 2564 

5.1.1 ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564     เป็นเงิน 650 บำท 
5.1.2 ค่ำกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเข้ำใหม่       เป็นเงิน 350 บำท 
5.1.3 ค่ำบัตรนักเรียนใหม่         เป็นเงิน 200 บำท 
5.1.4 ค่ำประกันอุบัติเหตุ          เป็นเงิน 200 บำท 
5.1.5 ค่ำชุดพละ           เป็นเงิน 500 บำท 
5.1.6 ค่ำกระเป๋ำนักเรียน          เป็นเงิน 250 บำท 

           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    2,150 บำท 
5.2 วิธีกำรช ำระเงิน 
       ช ำระผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงไทย สำขำนำทวี  เลขบัญชี 928-0-45090-5 
       และช ำระให้เสร็จสิ้นภำยใน วันที่ 7 มิถุนำยน  พ.ศ. 2564 
5.3 กำรแจ้งผลกำรช ำระ 

ให้แจ้งผลกำรช ำระเงินผ่ำนระบบออนไลน์ทำงเว็บไซต์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
http://www.chanachanu.ac.th โดยเลือกเมนูแจ้งผลกำรช ำระเงินพร้อมทั้งแนบหลักฐำนกำรโอน 

 ประกำศ ณ วันที่  15  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕64 
 
  
 

(นำงฐิวิชญำ  มีชูวรพงศ์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจะนะชนูปถมัภ์ 

http://www.chanachanu.ac.th/


 
 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๖4  ผ่านระบบออนไลน์ 
 

1. ช่องทำงกำรรับสมัครออนไลน์ http://110.78.35.5/freshy/ 
2. QR Code กำรรับสมัครออนไลน์ 

 

 

http://110.78.35.5/freshy/

