ร่าง

ประกาศโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1
และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
----------------------------------------เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุก
ฉบับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ให้สถานศึกษาได้ปฏิบัติ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดจึงได้ดาเนินการตามระเบียบและแนว
ปฏิบัติในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 ไว้ดังนี้
หลักเกณฑ์วิธีการและการรับนักเรียนในแต่ละระดับ
1. ระดับก่อนประถมศึกษา
จานวนที่รับเข้าเรียน 5 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 150 คน
1.1 คุณสมบัติ
รับนักเรียนที่มีอายุ 4 – 5 ปี (เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 – 15 พฤษภาคม 2558)
1.2 วิธีการรับ
ให้พิจารณารับจากนักเรียนที่มีทะเบียนอยู่ในเขตบริการของโรงเรียนก่อน โดยไม่มีการทดสอบ
วัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มจานวน ให้รับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการได้ ถ้าสมัครเกินจานวน
ที่รับได้ ให้จับฉลาก
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1.3 วันและเวลารับนักเรียน
รับสมัคร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
จับฉลาก
วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก
วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
มอบตัว
วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษ ( SMEP ) จานวนที่รับเข้าเรียน 1 ห้องเรียน จานวน 36 คน
ห้องเรียนทั่วไป จานวนที่รับเข้าเรียน 7 ห้องเรียน จานวน 280 คน
2.1 คุณสมบัติ
- อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
- มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนเมือง
ร้อยเอ็ด และนอกเขตพื้นที่บริการ (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2558)
- มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ
2.2 วิธีการรับ ให้รับนักเรียนที่เรียนจบชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดทุกคน และถ้ายัง
ไม่ครบจานวน ให้รับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนจนเต็มจานวน ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขต
พื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่จะรับเพิ่มได้ ให้ใช้วิธีจับฉลาก
2.3 วันและเวลาการรับนักเรียน (ห้องเรียนปกติ)
รับสมัคร
วันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
จับฉลาก
วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. (ในกรณีที่มีการรับสมัครเกิน)
ประกาศผล รายงานตัว วันที 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
มอบตัว
วันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.
2.4 วันและเวลาการรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ( SMEP )
รับสมัคร
วันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบข้อเขียน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
ประกาศผลสอบครั้งสุดท้าย วันที่ 2 มีนาคม 2562
รายงานตัว/มอบตัว ชาระเงินบารุงการศึกษา ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.–16.30 น.
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3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน 5 ห้องเรียน จานวน 200 คน
3.1 คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่าหรือ
นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นโสด
- ไม่จากัดอายุ
3.2 วิธีการรับ
1) รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 จานวน 100 คน
รับจากนักเรียนที่กาลังเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด และนักเรียนจากโรงเรียนอื่น
ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดทุกคน
2) รับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 จานวน 100 คน
รับจากนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วันและเวลาในการรับนักเรียน
1) รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 จานวน 100 คน
รับสมัคร
วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
จับฉลาก
วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. (ในกรณีที่มีการรับสมัครเกิน)
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
2) รับนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) ร้อยละ 50 จานวน 100 คน โดยการสอบคัดเลือก
รับสมัคร
วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก
วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
4. หลักฐานการรับสมัคร
1. ระดับก่อนประถมศึกษา
1.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
1.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง (นักเรียน บิดา มารดา ) พร้อมสาเนา 1 ชุด
1.3 สูติบัตรของนักเรียนฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด
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2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
2.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง (นักเรียน บิดา มารดา ) พร้อมสาเนา 1 ชุด
2.3 ใบรับรองผลการเรียนที่แสดงว่าผ่านการเตรียมความพร้อมในระดับชั้นอนุบาล 2 มาแล้ว
2.4 สูติบัตรของนักเรียนฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
3.2 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป (ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3.3 ใบรับรองผลการเรียนที่แสดงว่าจบหลักสูตรประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง
ว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
3.4 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา 1 ชุด (นาฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร)
3.5 สูติบัตรของนักเรียน พร้อมสาเนา 1 ชุด
5. สถานที่รับสมัคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ประกาศ ณ วันที่ ..21... มกราคม พ.ศ. 2562

สุทัศน์ อนุพันธ์
(นายสุทัศน์ อนุพันธ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
- ตาบลในเมือง
1. ถนนเทวาภิบาล ด้านทิศใต้ (ช่วงแยกกองพลสิบ ถึง แยกศาลากลางจังหวัด)
2. ถนนราชการดาเนิน ซอย 2, 4, 6, 8, 10
3. ถนนรัชชูปการ
4. ถนนปัทมานนท์ ซอย 1-8
5. ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 1-18
6. ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 1-8
7. ถนนสุริยเดชบารุง ซอย 4, 6, 8
8. นักเรียนโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ที่เรียนในโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดไม่น้อยกว่า 2 ปี

