ประกาศโรงเรียนมัญจาศึกษา
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนมัญจาศึกษาเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมัญจาศึกษา
จึงประกาศเกี่ยวกับการรับนักเรียนดังต่อไปนี้
1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.1 ห้องเรียนพิเศษ จานวน 36 คน
1.1.1 คุณสมบัติ
1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
2) มีผลการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 ไม่ต่า
กว่า 3.00
4) เป็นโสด
5) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6) เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
7) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
1.1.2 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว 2 รูป
3) สาเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสารหน้าชื่อนักเรียน หน้าชื่อบิดา หน้าชื่อมารดา)
4) ใบ ปพ.1 ที่แสดงว่าจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเอกสารแสดงผล
การเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5
1.1.3 กาหนดวันรับสมัคร วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
1.1.4 การคัดเลือก ทดสอบ วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
1.1.5 ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 13 มีนาคม 2562
1.1.6 กาหนดวันมอบตัว วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-14.00 น.
1.2 ห้องเรียนทั่วไป จานวน 360 คน
1.2.1 คุณสมบัติ
1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
2) เป็นโสด

3) ไม่จากัดอายุ
1.2.2 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว 1 รูป
3) สาเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสารหน้าชื่อนักเรียน หน้าชื่อบิดา หน้าชื่อมารดา)
4) ใบ ปพ.1 ที่แสดงว่าจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.2.3 กาหนดวันรับสมัคร
1) ในเขตพื้นที่บริการ(รายชื่อตามแนบท้ายประกาศ) วันที่ 23-27 มีนาคม 2562
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ จานวน 360 คน ถ้าไม่เต็มจึงรับจากนักเรียน
ทั่วไป
2) นักเรียนทั่วไป วันที่ 23-27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
จานวนรับที่เหลือจากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1.2.4 การคัดเลือก
นักเรียนที่สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ทดสอบ วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
1.2.5 ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 7 เมษายน 2562
1.2.6 กาหนดวันมอบตัว วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.1 ห้องเรียนพิเศษ รับจานวน 36 คน
2.2.1 คุณสมบัติ
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.00
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00
4) เป็นโสด
5) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6) เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
7) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
2.2.2 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว 2 รูป
3) สาเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสารหน้าชื่อนักเรียน หน้าชื่อบิดา หน้าชื่อมารดา)
4) ใบ ปพ.1 ที่แสดงว่าจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือเอกสารแสดงผลการ
เรียน 5 ภาคเรียน ในปีการศึกษา 2562
2.2.3 กาหนดการรับสมัคร รับสมัคร 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
2.2.4 การคัดเลือก วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
2.2.5 ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
2.2.6 กาหนดการมอบตัว วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-14.00 น.

2.2 นักเรียนทั่วไป รับจานวน 280 คน
2.2.1 คุณสมบัติ
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
2) เป็นโสด
3) ไม่จากัดอายุ
4) มีความประพฤติเรียบร้อย
2.2.2 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว 1 รูป
2) สาเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสารหน้าชื่อนักเรียน หน้าชื่อบิดา หน้าชื่อมารดา)
3) ใบ ปพ.1 ที่แสดงว่าจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
2.2.3 กาหนดการรับสมัคร
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนมัญจาศึกษา รับสมัคร 4-8 กุมภาพันธ์ 2562
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น รับสมัคร 23-27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30
– 16.30 น.
2.2.4 การคัดเลือก ทดสอบ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
2.2.5 ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
2.2.6 กาหนดการมอบตัว วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
หากไม่ดาเนินการตามกาหนดเวลาดังกล่าวทางโรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
( นางสายสมร ศักดิ์คาดวง )
ผู้อานวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา

ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนมัญจาศึกษา ปีการศึกษา 2562
1. กาหนดการ วันเวลา และรายการปฏิบัติ
4-8 กุมภาพันธ์ 2562
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 3 เดิม (ปีการศึกษา 2561)
23-27 กุมภาพันธ์ 2562
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ชั้น ม.1 และ ม.4)
9 มีนาคม 2562
สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ (ชั้น ม.1)
10 มีนาคม 2562
สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ (ชั้น ม.4)
13 มีนาคม 2562
ประกาศผลและรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ (ชั้น ม.1)
14 มีนาคม 2562
ประกาศผลและรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ (ชั้น ม.4)
16 มีนาคม 2562
มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ชั้น ม.1 และ ม.4 )
23-27 มีนาคม 2562
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และปีที่ 4
31 มีนาคม 2562
สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1 เมษายน 2562
สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
6 เมษายน 2562
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่สอบผ่านชั้น ม. 4
7 เมษายน 2562
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่สอบผ่านชั้น ม. 1
8 เมษายน 2562
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
9 เมษายน 2562
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2. คุณสมบัตินักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียน
2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รับจานวน 360 คน+ห้องเรียนพิเศษ 36 คน)
1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า
2. เป็นโสด
3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รับจานวน 280 คน+ห้องเรียนพิเศษ 36 คน)
1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า
2. เป็นโสด
3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
3. เอกสารประกอบการสมัคร
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.1 ) เพื่อแสดงว่าจบหลักสูตรแต่ละชั้นจริง
2. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสารหน้าชื่อนักเรียน ชื่อบิดา ชื่อมารดา ให้ครบทุกหน้า
4. เขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไป
1. โรงเรียนมัญจาศึกษารับในเขตพื้นที่บริการก่อน ถ้าเกินจับฉลาก ที่เหลือจากในเขตจึงรับนักเรียน
ทั่วไปได้ นักเรียนทั่วไปใช้ผลการสอบ
2. หลักฐานนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 ปี จะต้องอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการก่อน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 หรือ 2 ปี เมือ่ นับถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

รายชื่อหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมัญจาศึกษา อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ตามข้อตกลงของสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี (เดิม)

-----------------------------------------------------------โรงเรียนมัญจาศึกษามีเขตพื้นที่บริการใน 3 ตาบลของอาเภอมัญจาคีรี และเขตรอยต่อ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ตาบลกุดเค้า รายชื่อหมู่บ้าน ดังนี้
บ้านหัน, บ้านหนองม่วง, บ้านหลุบคา, บ้านโนนขี้เหล็ก, บ้านโจด, บ้านเขวา, บ้านขุมดิน
บ้านหนองโน, บ้านหนองหญ้าข้าวนก, บ้านบัว ,บ้านหนองขามบ่อหิน ,บ้านดอนยูง
2. ตาบลสวนหม่อน รายชื่อหมู่บ้าน ดังนี้
บ้านสวนหม่อน, บ้านมูลตุ่น, บ้านกอก, บ้านขาม, บ้านขามป้อม, บ้านโคกกลาง,
บ้านโนนพะยอม, บ้านป่าผุ, บ้านโนนเขวา, บ้านเหล่ากกหุ่ง, บ้านสว่าง, บ้านวังแคน
3. ตาบลหนองแปน รายชื่อหมู่บ้าน ดังนี้
บ้านนาจาน, บ้านโนนสัมพันธ์, บ้านนาจานเหนือ, บ้านโนนสานัก, บ้านหนองหัวช้าง,
บ้านดอนพันชาด, บ้านหนองบัว, บ้านหนองแปน, บ้านแจ้ง, บ้านหนองไห
4. รายชื่อหมู่บ้านต่างตามรอยต่อ ดังนี้
ตาบลโพนเพ็ก บ้านโพนเพ็ก
ตาบลนาข่าบ้านนาข่า, บ้านหวายหลืม, บ้านโนนพันชาติ, บ้านหัวฝาย, บ้านหัวห้วย, บ้านหนอง
ก้านเหลือง ,บ้านขามป้อม
ตาบลนางาม บ้านหนองบัว
ตาบลนาแพง อาเภอโคกโพธิ์ไชย บ้านโนนสะอาด, บ้านสงแดง, บ้านนาแพง
ผู้เรียนจะต้องเข้าอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ดังกล่าว ตามสาเนาทะเบียนบ้าน (ทร. 14) กับบิดา มารดา
หรือผู้อุปการะตามกฎหมายที่แท้จริง อย่างน้อย 2 ปี นับถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

เอกสารประกอบการมอบตัว
1. ใบมอบตัว
2. ปพ. 1 ที่สาเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปฟ. 1 ที่สาเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้น สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใช้ฉบับจริงแสดงว่าจบหลักสูตร ฉบับถ่ายสาเนา และโรงเรียนจะเก็บฉบับถ่ายสาเนาไว้
3. ทร. 14 สาเนาทะเบียนบ้าน
ถ่ายเอกสาร หน้าที่มีชื่อนักเรียน หน้าชื่อบิดา หน้าชื่อมารดาร หากหลักฐานสาเนาทะเบียนบ้านไม่
ครบถ้วน ให้ติดต่อขอคัดสาเนาทะเบียนบ้านที่ที่ว่าการอาเภอมัญจาคีรี ในเวลาราชการ
4. รายการชาระเงิน โครงการเรียบภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา 800 บาท/ปี โครงการเรียน
ภาษาจีน 500 บาท/ปี สมทบค่าค่ายคุณธรรม 300 บาท/ปี ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 200 บาท/
ปี สมทบค่าน้าประปา-ค่าไฟฟ้า 200 บาท/ปี ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้ 500 บาท ค่าสมัคร
สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนมัญจาศึกษา 105 บาท รวมทั้งสิ้น 2605 บาท

