ประกาศโรงเรียนแจ้งวิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔
--------------ด้วยโรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ได้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
เพื่อให้เป็นตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนแจ้งวิทยาจึง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ดังนี้
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑
๑. ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ( SMT )
คุณสมบัติของผู้สมัคร
(๑) กําลังศึกษาอยู่ในชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมีผลการเรียน ดังนี้
๑.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ตา่ํ
กว่า ๓.๐๐
๑.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
๑.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๔ และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(๔) มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
(๕) มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (สสวท.) และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
กําหนดการรับสมัครและการสอบ
(๑) การสมัครสอบ ผู้สมัครสอบคัดเลือกตามโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซื้อระเบียบการและใบสมัครสอบราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ที่สํานักงาน
โรงเรียนแจ้งวิทยา ระหว่างวันที่ ๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ
(๒) วัน เวลา การสมัคร สมัครได้ต้งั แต่วนั ที่ ๑๕ -๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยสมัครผ่าน เว็ปไซต์โรงเรียน
แจ้งวิทยา www.jvs.ac.th

(๓) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ผ่านเว็ปไซต์โรงเรียนแจ้งวิทยา www.jvs.ac.th
(๔) กําหนดวันเวลาและวิชาที่สอบ
วัน

เวลา

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

วิชาที่สอบ
วิทยาสาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

(๕) ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผ่านทางเว็ปไซต์ของโรงเรียน www.jvs.ac.th และติด
ประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งวิทยา หน้าอาคารพระพิศาลสิกขกิจ
การรายงานตัวเข้าเรียน
(๑)รายงานตัวเข้าเรียน วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระราชวชิรโมลี
โดยมีหลักฐานดังนี้
 สูจิบัตร
 สําเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/บัตรประชาชน
 สําเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองพ่อ-แม่
 สําเนาทะเบียนบ้านพ่อ-แม่
(๒) นักเรียนที่เข้ารายงานตัวต้องชําระค่าใช้จ่ายคนละ ๔,๕๐๐ บาท/ภาคเรียน
๒. ประเภทโควตาเรียนดี ประพฤติดี (ไม่ต้องสอบแข่งขัน และได้รับสิทธิ์เรียนฟรี)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
(๑) เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนแจ้งวิทยา เท่านั้น
(๒) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีประวัติบันทึกความผิด ซึง่ รับรองโดยครูประจําชั้นและหัวหน้าสายชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖
(๓) มีผลการเรียนตลอด ๕ ภาคเรียนที่ผ่านมา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตา่ํ กว่า ๓.๐๐ ขึ้นไป
(๔) สอบได้ธรรมศึกษาตั้งแต่ช้นั ตรีขึ้นไป
๓. ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ (ไม่ต้องสอบแข่งขัน)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
(๑) เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนแจ้งวิทยา เท่านั้น
(๒) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติบันทึกความผิด ซึ่งรับรองโดยครูประจําชั้นและหัวหน้า
สายชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖
(๓) มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี (ดนตรีสากล,ดนตรีไทย) หรือด้านนาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์
พื้นบ้าน (มโนราห์) หรือความสามารถอืน่ ๆ
(๔) สอบได้ธรรมศึกษาตั้งแต่ช้นั ตรีขึ้นไป

๔. ประเภทโควตาภายใน (ไม่ต้องสอบแข่งขัน)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
(๑) เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนแจ้งวิทยา เท่านั้น
(๒) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติบันทึกความผิด ซึ่งรับรองโดยครูประจําชั้นและหัวหน้าสาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
(๓) สอบได้ธรรมศึกษาตั้งแต่ช้นั ตรีขึ้นไป
กําหนดการรับสมัครและการคัดเลือก
(๑) วัน เวลา การสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วนั ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สํานักงานโรงเรียนแจ้งวิทยา ในวันเวลาราชการ
(๒)ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนแจ้งวิทยา หน้าอาคารพระพิศาลสิกขกิจ และทางเว็ปไซต์โรงเรียนแจ้งวิทยา ที่ www.jvs.ac.th
การรายงานตัวและการมอบตัวเข้าเรียน
(๑)รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร
เอนกประสงค์เกษม - สุนทร โรงเรียนแจ้งวิทยา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีเอกสารดังนี้
 ใบมอบตัวที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
จํานวน ๑ ฉบับ
 สําเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน-บิดา-มารดา)
จํานวน ๑ ฉบับ
 สําเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน-บิดา-มารดา)
จํานวน ๑ ฉบับ
 รูปถ่าย ๑ ขนาด ๓X๔ ซม.
จํานวน ๑ รูป
(๒) การชําระค่าใช้จ่ายในวันมอบตัวตามรายละเอียดดังนี้
สิทธิและค่าใช้จ่าย ประเภทโควตา เรียนดี ประพฤติดีและโควตาความสามารถพิเศษ
 รับทุนการศึกษาปีละ
 ค่าเรียนเสริมภาษาต่างประเทศกับครูต่างชาติปีละ

๒,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท (ฟรี)

 ค่ากระเป๋านักเรียน

๒๕๐ บาท (ฟรี)

 ค่าอาหารกลางวัน

(ฟรี)







๑๐๐ บาท
๒๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๑๐๐ บาท

ค่าเอกสารแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
ค่าบํารุงสมาชิกสมาคมผูป้ กครองและครู
ค่าบัตรประจําตัวนักเรียน
ค่าสมุดบันทึกรักการอ่าน
ค่าเอกสารวัดผลการศึกษา (ปพ.๖)
รวมค่าใช้จ่ายจริงที่ต้องชําระ ๖๐๐ บาท

สิทธิและค่าใช้จ่าย ประเภทโควตาภายใน







ค่าเรียนเสริมภาษาต่างประเทศกับครูต่างชาติ
๑,๐๐๐ บาท
ค่าเอกสารแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
๑๐๐ บาท (ตลอด ๓ ปี)
ค่าบํารุงสมาชิกสมาคมผูป้ กครองและครู
๒๐๐ บาท (ตลอด ๓ ปี)
ค่าบัตรประจําตัวนักเรียน
๑๐๐ บาท (ตลอด ๓ ปี)
ค่าสมุดบันทึกรักการอ่าน
๑๐๐ บาท
ค่าเอกสารวัดผลการศึกษา (ปพ.๖)
๑๐๐ บาท (ตลอด ๓ ปี)
รวมค่าใช้จ่าย ๑,๖๐๐ บาท
๕. ประเภททั่วไป (สอบข้อเขียน)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
(๑) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนสุดท้าย
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(๒) มีอายุไม่เกิน ๑๔ ปี นับถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีความประพฤติเรียบร้อย
(๓) เป็นโสด มีรา่ งกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีรอยสักตามร่างกาย หรือร่างกายพิการที่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน
(๔) ผู้สมัครจะต้องทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน ตามวันเวลาที่โรงเรียนกําหนด
กําหนดวันเวลาการรับสมัครและการสอบ
(๑) ซื้อใบสมัครที่ห้องสมุดโรงเรียนแจ้งวิทยา (ชุดละ ๑๐๐ บาท) ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึง
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(๒) วัน เวลา การสมัคร สมัครได้ต้ังแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดยสมัคร
ผ่านเว็ปไซต์โรงเรียนแจ้งวิทยา www.jvs.ac.th หรือ ยื่นใบสมั ครด้วยตนเองที่ ห้องสมุดโรงเรียนแจ้งวิทยา เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(๓) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
แจ้งวิทยา และทางเว็ปไซต์โรงเรียนแจ้งวิทยา ที่ www.jvs.ac.th
(๔) สอบคัดเลือกวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร
(หากมาช้าเกินกว่า ๓๐ นาทีถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ)

เฉลิมพระเกียรติ

ตารางการสอบ
วัน เดือน ปี

เวลา

๗ เมษายน ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

วิชา
- ภาษาไทย - คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
- สังคมศึกษา

หมายเหตุ

(๕) ประกาศผลการสอบตัดเลือกในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งวิทยา

หรือที่ www.jvs.ac.th
การมอบตัวและการรายงานตัวเข้าเรียน
(๑) รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร
อเนกประสงค์เกษม – สุนทร โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
 ใบมอบตัวที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
จํานวน ๑ ฉบับ
 สําเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน-บิดา-มารดา)
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (นักเรียน-บิดา-มารดา)
 แบบ ปพ.๑ (ฉบับจริง)
จํานวน ๑ ฉบับ
 รูปถ่าย ๑ ขนาด ๓X๔ ซม.
จํานวน ๑ รูป
( ๒) ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน
 ค่าเรียนเสริมภาษาต่างประเทศกับครูต่างชาติ
๑,๐๐๐.– บาท
 ค่าเอกสารแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
๑๐๐.– บาท
 ค่าบํารุงสมาชิกสมาคมผูป้ กครองและครู
๒๐๐.- บาท
๑๐๐.- บาท
 ค่าบัตรประจําตัวนักเรียน
 ค่าสมุดบันทึกรักการอ่าน
๑๐๐.- บาท
 ค่าเอกสารวัดผลการศึกษา (ปพ.๖)
๑๐๐.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๐.-บาท
---------------------------------------------------------------------------------ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔
(แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน , ภาษาไทย – สังคม)
๑. ประเภทโควตาเรียนดีประพฤติดี (ไม่ต้องสอบข้อเขียนและสิทธิ์เรียนฟรี)
คุณสมบัติผู้สมัคร
(๑) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนแจ้งวิทยา เท่านั้น
(๒) มีความประพฤติเรียบร้อยโดยครูประจําชั้นและหัวหน้าสายชั้นและรองฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้รับรอง
(๓) ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้:* แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์: มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ตั้งแต่
๒.๗๕ ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ๕ ภาคเรียน ตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป
* แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน : มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียนตั้งแต่ ๒.๕๐
ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ๕ ภาคเรียน ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป
* แผนการเรียนภาษาไทย – สังคม มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ๒.๕๐ ขึ้นไป และมี
ผลการเรียนเฉลี่ยภาษาไทย – สังคม ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป
(๔) ผลการเรียนต้องไม่เป็น ๐, ร, หรือ มส.

๒ กลุ่มนักเรียนโควตาความสามารถพิเศษ (สอบสัมภาษณ์)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
(๑) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนแจ้งวิทยาเท่านั้น
(๒) มีความประพฤติเรียบร้อยไม่มีประวัติบันทึกความผิด ซึ่งรับรองโดยครูประจําชั้น หัวหน้าสายชั้นและรอง
ฝ่ายกิจการนักเรียน
(๓) ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้:* แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ๒.๕๐ ขึ้นไป
และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์- วิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป
* แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ๒.๕๐ ขึ้นไป
และมีผลการเรียนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ –ภาษาจีน ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป
* แผนการเรียนภาษาไทย – สังคม มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ๒.๕๐ ขึ้นไป และมี
ผลการเรียนเฉลี่ยภาษาไทย – สังคม ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป
(๔) ผลการเรียนต้องไม่เป็น ๐, ร หรือ มส.
(๕) มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี (ดนตรีสากล,ดนตรีไทย) หรือด้านนาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์
พื้นบ้าน (มโนราห์) หรือความสามารถอืน่ ๆ
หมายเหตุ : คุณสมบัติตาม ข้อ (๓) อาจมีการลดหย่อนได้เป็นกรณีพิเศษตามความจําเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นรายกรณีไป
กําหนดวันเวลาการรับสมัครและการคัดเลือก
(๑) สมัครได้ตั้งแต่วนั ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองที่ห้องสมุดโรงเรียนแจ้งวิทยา ในวันเวลาราชการ
(๒)ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งวิทยา หน้า
อาคารพระพิศาลสิกขกิจ และทาง เว็ปไซต์โรงเรียนแจ้งวิทยา ที่ www.jvs.ac.th
การรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน
(๑) รายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียน ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร
เอนกประสงค์เกษม -สุนทร โรงเรียนแจ้งวิทยา โดยมีเอกสารดังนี้
 ใบมอบตัวที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
จํานวน๑ ฉบับ
 สําเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน-บิดา-มารดา)
จํานวน๑ ฉบับ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (นักเรียน-บิดา-มารดา)
จํานวน๑ ฉบับ
 รูปถ่าย ๑ ขนาด ๓X๔ ซม.
จํานวน ๑ รูป
 บัตรบันทึกสุขภาพประจําตัวนักเรียน
จํานวน ๑ ฉบับ
(๒) ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน
 ค่าเรียนเสริมภาษาต่างประเทศกับครูต่างชาติปีละ
๑,๐๐๐.– บาท (ฟรี)
 ค่าชุดพละ

๔๕๐.-บาท (ฟรี)

 ค่าอาหารกลางวัน

(ฟรี)







ค่าเอกสารแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
๑๐๐.– บาท
ค่าบํารุงสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู
๒๐๐.- บาท
ค่าบัตรประจําตัวนักเรียน
๑๐๐.-บาท
ค่าสมุดบันทึกรักการอ่าน
๑๐๐.-บาท
ค่าเอกสารวัดผลการศึกษา (ปพ.๖)
๑๐๐.- บาท
รวมค่าใช้จ่ายจริงที่ต้องชําระ ๖๐๐.-บาท
๓. ประเภททั่วไป (สอบข้อเขียน)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
(๑) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนสุดท้าย
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(๒) มีอายุไม่เกิน ๑๖ ปี นับถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีความประพฤติเรียบร้อย
(๓) เป็นโสด มีรา่ งกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีรอยสักตามร่างกาย หรือร่างกายพิการที่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน
(๔) ผู้สมัครจะต้องทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน ตามวันเวลาที่โรงเรียนกําหนด
กําหนดวันเวลาการรับสมัครและการสอบคัดเลือก
(๑) ซื้อใบสมัครที่ห้องสมุดโรงเรียนแจ้งวิทยา (ชุดละ ๑๐๐ บาท) ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึง
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(๒) สมัครได้ต้งั แต่วนั ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒โดยสมัครผ่านเว็ปไซต์โรงเรียนแจ้ง
วิทยา www.jvs.ac.th หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องสมุดโรงเรียนแจ้งวิทยาเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐น.ไม่เว้นหยุด
ราชการ
(๓) ประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
แจ้งวิทยา และทางเว็ปไซต์โรงเรียนแจ้งวิทยา ที่ www.jvs.ac.th
(๔) สอบคัดเลือกวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (หาก
มาช้าเกินกว่า ๓๐ นาทีถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ)
ตารางการสอบ
วัน เดือน ปี

๗ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา

๐๙.๐๐ - ๑๑.๕๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิชา
วิทย์-คณิต

ภาษาอังกฤษ-จีน

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ

สอบสัมภาษณ์

ภาษาไทย-สังคม
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

(๕) ประกาศผลการสอบตัดเลือกในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งวิทยา
และทางเว็ปไซต์โรงเรียนแจ้งวิทยา ที่ www.jvs.ac.th
การมอบตัวและการรายงานตัวเข้าเรียน
(๑) มอบตัวและรายงานตัวเข้าเรียนในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น. ณ
อาคารอเนกประสงค์เกษม – สุนทร โดยเตรียมเอกสารดังนี้
 ใบมอบตัวที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
 สําเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน-บิดา-มารดา)
 ๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (นักเรียน-บิดา-มารดา)
จํานวน ๑ ฉบับ
 บัตรบันทึกสุขภาพประจําตัวนักเรียน
จํานวน ๑ ฉบับ
 แบบ ปพ.๑ (ฉบับจริง)
จํานวน ๑ ฉบับ
(๒) ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน
 ค่าเรียนเสริมภาษาต่างประเทศกับครูต่างชาติ
๑,๐๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
 ค่าเอกสารแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
 ค่าบํารุงสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู
๒๐๐ บาท
 ค่าบัตรประจําตัวนักเรียน
๑๐๐ บาท
 ค่าสมุดบันทึกรักการอ่าน
๑๐๐ บาท
 ค่าเอกสารวัดผลการศึกษา (ปพ.๖)
๑๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๐ บาท
หมายเหตุ ๑. โรงเรียนอาจจะสอบสัมภาษณ์หรือให้ผ้สู มัครสาธิตความสามารถดีเด่นเฉพาะทางด้านดนตรีหรือด้าน
นาฏศิลป์ตามความเหมาะสมในวันยื่นใบสมัครก็ได้
๒. หากไม่มารายรายตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียมตามวันเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์
๓. หากรายงานตัวเข้าเรียนและชําระเงินไว้แล้วแต่มีการสละสิทธิ์ในภายหลัง ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงิน
จํานวนดังกล่าวให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ
(นายสมพงษ์ ช่วยเนียม)
ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

วันเวลา
๗ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒
๑๕ -๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒
๑ ก.พ. ๒๕๖๒
๑๐ ก.พ. ๒๕๖๒
๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒

ปฏิทินแนบท้ายประกาศรับสมัคร
กิจกรรม
จําหน่ายระเบียบการสมัครสอบโครงการSMT
รับสมัครโครงการSMT
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการSMT
สอบเข้าเรียนโครงการSMT
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการSMT

หมายเหตุ
ในวันและเวลาราชการ

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒
นักเรียนโครงการSMTรายงานตัวเข้าเรียน ชําระค่าใช้จ่าย ห้องประชุมพระราชวชิรโมลี
๑๘ - ๒๒ก.พ. ๒๕๖๒ รับสมัครนักเรียนโควตา ม.๑และม.๔
วันเวลาราชการ
๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา ม.๑และม.๔
๓ มี.ค.๒๕๖๒

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนโควตา ม.๑และม.๔

อาคารเกษม – สุนทร

๑ก.พ.-๔ เม.ย.๒๕๖๒ จําหน่ายใบสมัครนักเรียนม.๑และม.๔ ประเภททั่วไป
๑๘มี.ค.-๔เม.ย.๒๕๖๒ รับสมัครนักเรียนม.๑และม.๔ ประเภททั่วไป

ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๖ เม.ย. ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบม.๑และม.๔ ประเภททั่วไป

๗ เม.ย. ๒๕๖๒

สอบคัดเลือกนักเรียนม.๑และม.๔ ประเภททั่วไป

๘ เม.ย. ๒๕๖๒

ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ม.๑และม.๔ ประเภททั่วไป

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒

มอบตัวนร.และชําระค่าใช้จ่ายม.๑และม.๔ ประเภททั่วไป อาคารเกษม – สุนทร

อาคารเฉลิมพระเกียรติ

