-คู่ฉบับ-

๑

ประกาศโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"
เรื่อง รับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3
*************************
ด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครสกลนคร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จะดาเนินการรับ สมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับสมัครนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3 ให้ดาเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" จึงได้กาหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามรายละเอียดคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือก
มีรายละเอียด ดังนี้
๑. ข้อมูลนักเรียนที่รับสมัคร คุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร
๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รับนักเรียนที่เรียนจบชั้น ป. ๖ จานวน ๒3๐ คน
โดยกาหนดคุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร ดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือ กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนสุดท้าย ปีการศึกษา ๒๕๖2
๒) สถานภาพโสด
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย
๔) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๕) ผู้ปกครองยินดีที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมกับทางโรงเรียน
หลักฐานที่นามาสมัคร
๑) ใบสมัครโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"
๒) หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.๑ : ป / ปพ.๑ : บ / ปพ.๗ หรือ ปถ.๐๑ และแบบเลือก
วิชาเพิ่มเติม) หรือหลักฐานการสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือ ใบรับรองที่แสดงว่า
กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมฉบับถ่ายสาเนา ๑ ฉบับ
๓) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
(มีชื่อบิดา – มารดา – ชื่อนักเรียน)
๔) ใบสูติบัตร (ใบเกิด) ฉบับจริง พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๕) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ แผ่น
(ชุดนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๖) หลักฐานแสดงผลการสอบ O - NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ถ้ามี)
/๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓

๒
๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ รับนักเรียนที่ขอย้ายเข้ามาเรียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑) นักเรียนที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ หรือ ๓ ที่ประสงค์ขอย้าย
๒) ไม่จากัดอายุ
๓) โสด
หลักฐานที่นามาสมัคร
๑) ใบแจ้งย้ายจากโรงเรียนเดิม
๒) ใบแสดงผลการเรียน ม.๑ หรือ ม. ๒ (รบ.๑ต. หรือ ปพ. ๑:บ)
๓) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ (มีชื่อบิดา – มารดา – ชื่อนักเรียน)
๔) ใบสูติบัตร (ใบเกิด) ฉบับจริง พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๕) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ แผ่น
(ชุดนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๑.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๑4๐ คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
กรณีนักเรียนเดิม โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"
๑) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"
๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ๒.๕๐ ขึ้นไป
๓) ความประพฤติเรียบร้อย โดยได้รับการรับรองจากฝ่ายกิจการนักเรียน
๔) หากขาดคุณสมบัติในข้อ ๒ และ ๓ หรือขาดข้อใดข้อหนึ่ง ให้สอบคัดเลือก เช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไป
กรณีนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป
๑) นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนสุดท้าย ปีการศึกษา ๒๕๖2
๒) ความประพฤติเรียบร้อย โดยได้รับการรับรองจากฝ่ายปกครองของโรงเรียนเดิม
๓) ไม่จากัดอายุ
๔) โสด
หลักฐานที่นามาสมัคร
๑) ใบสมัครโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"
๒) ใบแสดงผลการเรียน ม.๓ หรือ ปพ. ๑:๓ หรือ หลักฐานการจบการสาเร็จการศึกษา หรือ
เทียบเท่า หรือ กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนสุดท้าย
๓) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ (มีชื่อบิดา – มารดา – ชื่อนักเรียน)
๔) ใบสูติบัตร (ใบเกิด) ฉบับจริง พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๕) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ แผ่น
(ชุดนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๖) หลักฐานแสดงผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๗) ใบรับรองความประพฤติ
/๑.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖...

๓
๑.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ รับนักเรียนที่ขอย้ายเข้ามาเรียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑) นักเรียนที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ หรือ ๖ ที่ประสงค์ขอย้าย
๒) ไม่จากัดอายุ
๓) โสด
หลักฐานที่นามาสมัคร
๑) ใบแจ้งย้ายจากโรงเรียนเดิม
๒) ใบแสดงผลการเรียน ม.๔ หรือ ปพ. ๑:พ
๓) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ (มีชื่อบิดา – มารดา – ชื่อนักเรียน)
๔) ใบสูติบัตร (ใบเกิด) ฉบับจริง พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๕) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ แผ่น
(ชุดนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๖) ใบรับรองความประพฤติ
๒. วันรับสมัครเข้าเรียน
ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 มีนาคม ๒๕๖3 ไม่เว้นวันหยุดราชการที่โรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" รายละเอียดต่าง ๆ โปรดติดต่อได้ที่ห้องธุรการ โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๕๘๘
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๒3๐ คน สอบคัดเลือกวันที่ 1 เมษายน ๒๕๖3
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๑4๐ คน สอบคัดเลือกวันที่ 1 เมษายน ๒๕๖3
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖
รับย้ายเข้ามาเรียน จานวนจากัด โดยให้ติดต่อกับทางโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖3
๓. นักเรียนชัน้ ม.๑ และ ม.๔
(เตรียมดินสอ ๒B ,ยางลบ,ปากกา,บัตรประจาตัวผูส้ อบ มาในวันสอบด้วย)
- วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖3
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์)
- วันที่ 3 เมษายน ๒๕๖3
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
- วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖3
รายงานตัว/มอบตัวนักเรียน
4. นักเรียนชั้น ม.๒, ม.๓, ม,๕ และม.๖
- วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖3 รายงานตัว/มอบตัวนักเรียน
๕. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.๑ , ม.4
- วันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖3
/๖. ประชุมผู้ปกครอง...

๔
6. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 , ม.3, ม.5 และ ม.6
- วันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕๖3
7. ปฐมนิเทศ ,ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.๑, ม.๔ และนักเรียนย้ายมาใหม่
- วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม ๒๕๖3
8. เปิดเรียน
- วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖3
ประกาศ ณ วันที่

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3

( นายอัครพงศ์ ภูติยา)
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"

.....................................รอง ผอ.ฯ (๑)
.....................................รอง ผอ.ฯ (๒)
.....................................หัวหน้าฝ่ายฯ
.....................................ตรวจ/ทาน
............มนต์ตรี............พิมพ์

-คู่ฉบับ-

๕

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ที่ สน ๕๒๐๐๖.๓/69
วันที่
มกราคม ๒๕๖3
เรื่อง แจ้งรายละเอียดการกาหนดแนวทางการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3

เรียน ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครสกลนคร
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้อ งถิ่น กระทรวงมหาดไทย จะดาเนินการรั บ สมัครนักเรี ยนเพื่ อเข้าศึกษาต่อ
ในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ และระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๔ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖3 เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินการรับสมัครนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3 ดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" จึงได้กาหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียน
เพื่ อเข้ าศึกษาต่อระดับ ชั้ นมัธ ยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับ ชั้ น มัธ ยมศึก ษาปีที่ ๔ ตามรายละเอี ยดคุ ณ สมบั ติ
ของผู้สมัครและวิธีการคัดเลือกนักเรียน พร้อมใบสมัครนักเรียน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ

(นายอัครพงศ์ ภูติยา)
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”

.....................................รอง ผอ.ฯ (๑)
.....................................รอง ผอ.ฯ (๒)
.....................................หัวหน้าฝ่ายฯ
.....................................ตรวจ/ทาน
............มนต์ตรี.............พิมพ์

