ประกาศโรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562
------------------------------------------------------------------เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนเขาศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ
มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 ในสถานศึก ษาสัง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ปการศึกษา 2562
และเพื่อใหเปนไปตามแนวปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ทั้งสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน โรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคมจึงกําหนดรายละเอียดในการรับสมัครและคุณสมบัติของนักเรียนที่เขา
ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูสมัคร และหลักฐานการสมัครเรียน
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
1.1.1 คุณสมบัติ
1) สําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 หรือเทียบเทา
2) ไมจํากัดอายุ
1.1.2 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครโรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม
2) สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัคร 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3) สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน บิดา และมารดา อยางละ 1 ฉบับ
รวมทั้งหมด 3 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4) รูปถาย ขนาด 1 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
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5) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวากําลังศึกษาอยูในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 หรือเทียบเทา
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
1.2.1 คุณสมบัติ
1) สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม. 3) ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 หรือ
เทียบเทา
2) ไมจํากัดอายุ

1.2.2 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม
2) สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัคร 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3) สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน บิดา และมารดา อยางละ 1 ฉบับ
รวมทั้งหมด 3 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4) รูปถาย ขนาด 1 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
2

5) หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดง
วากําลังเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 หรือเทียบเทา
2. กําหนดวันรับสมัคร และจํานวนที่รับ
2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
-วันรับสมัครนักเรียน
 รอบที่ 1 วันงานเปดโลกวิชาการ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 เวลา 09.0016.00 น. ณ โรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม
 รอบที่ 2 วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม
-จํานวนที่รับ
 รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการรอยละ 100
-วันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน
 วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ โรงเรียนเรืองวิทย
พิทยาคม
-การเรียนปรับพื้นฐานการเรียนรู
 วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-15.45น. ณ โรงเรียนเรืองวิทย
พิทยาคม
-ประกาศผลคัดเลือกหองเรียน
 วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. เปนตนไป
-เปดเรียนวันจันทร ที่ 13 พฤษภาคม 2562
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
-วันรับสมัครนักเรียน
 รอบที่ 1 วันงานเปดโลกวิชาการ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม
 รอบที่ 2 วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม
-จํานวนที่รับ
 รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการรอยละ 100
-วันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน
 วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ โรงเรียนเรืองวิทย
พิทยาคม

-การเรียนปรับพื้นฐานการเรียนรู
 วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-15.45น. ณ โรงเรียนเรืองวิทย
พิทยาคม
-ประกาศผลคัดเลือกหองเรียน
 วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. เปนตนไป
-เปดเรียนวันจันทร ที่ 13 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ.2562

(นายเผาชาย ชาญเชี่ยว)
ผูอํานวยการโรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม

