ประกาศโรงเรียนอินทร์บุรี
เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา๒๕๖๒
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา
๒๕๖๒ โรงเรียนอินทร์บุรี จึงกาหนดรายละเอียดในการรับสมัครและคุณสมบัติในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ดังต่อไปนี้
๑. แผนการจัดชั้นเรียน
ชั้น

แผนการเรียน

จานวน

แนวทางแผนการเรียน

ห้อง/คน
ชั้น ม.๑ ๑.ห้องเรียนคุณภาพพิเศษ

๒/๗๒

เน้นพื้นฐานวิทย์-คณิต-ภาษาอังกฤษ

๒.ห้องเรียนอาเซียนศึกษา

๑/๓๖

เน้นพื้นฐานภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

๓.ห้องเรียนทั่วไป

๕/๒๐๐

ชั้น ม.๔ ๑.ห้องเรียนคุณภาพพิเศษ

๑/๓๖

เน้นพื้นฐานวิทย์-คณิต-ภาษาอังกฤษ

๒.ห้องเรียนอาเซียนศึกษา

๑/๓๖

เน้นพื้นฐานภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

๓.ห้องเรียนวิทย์-คณิต

๑/๔๐

เน้นพื้นฐานวิทย์-คณิต

๔.ห้องเรียนศิลป์-ภาษา

๒/๘๐

เน้นการเรียนภาษาไทย-สังคม

รวมรับ

๑๓/๕๐๐

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คุณสมบัติทั่วไป
๑. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือ เทียบเท่า
๒. ไม่จากัดอายุ
๓. เป็นโสด
๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

คุณสมบัติทั่วไป
๑. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือ เทียบเท่า
๒. ไม่จากัดอายุ
๓. เป็นโสด
คุณสมบัติเฉพาะแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แผนการเรียน
๑.ห้องเรียนคุณภาพพิเศษ

คุณสมบัตผิ ู้สมัครเฉพาะแผน
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ และผล
การเรียนรายวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐

๒.ห้องเรียนอาเซียนศึกษา

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และผล
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐

๓. หลักฐานการสมัครเข้าเรียนทุกชั้นเรียน
๓.๑ ใบสมัครเข้าเรียนตามแบบของโรงเรียนอินทร์บุรี ขอรับได้ที่ห้องแนะแนว ๒๑๑ หรือ กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนอินทร์บุรี ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ inburi.org หรือ โรงเรียนอินทร์บุรีแฟนเพจ สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนอินทร์บรุ ี โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๘๑-๕๒๘
๓.๒ สาเนาเอกสารที่แสดงว่า จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือใบรับรองว่าในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แล้วแต่กรณี
๓.๓ สาเนาทะเบียนบ้านทีป่ รากฏชื่อของนักเรียนบิดาและมารดา
๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นึ้ว หรือ นิ้วครึ่ง จานวน ๒ รูป
๓.๕ หลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน(ป.พ.๑) ๕ ภาคเรียน
๔. กาหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว
ชั้น

แผนการเรียน

วันรับสมัคร

วันสอบ

ประกาศผลและรายงานตัว

มอบตัว

๒๓-๒๗ ก.พ. ๖๒

๙ มี.ค.๖๒

๑๓ มี.ค.๖๒

๑๖มี.ค. ๖๒

(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐)

(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐)

(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐)

(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐)

๒๓-๒๗ มี.ค. ๖๒
(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐)

๓๐ มี.ค. ๖๒
(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐)

๓ เม.ย. ๖๒
(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐)

๘ เม.ย. ๖๒
(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐)

ม.๔ ๑.ห้องเรียนคุณภาพพิเศษ ๒๓-๒๗ ก.พ. ๖๒
(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐)

๑๐ มี.ค. ๖๒
(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐)

๑๔ มี.ค. ๖๒
(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐)

๑๗ มี.ค.๖๒
(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐)

ม.๑ ๑.ห้องเรียนคุณภาพพิเศษ
๒.ห้องเรียนอาเซียนศึกษา
๓.ห้องเรียนทั่วไป

๒.ห้องเรียนอาเซียนศึกษา
๓.ห้องเรียนวิทย์-คณิต
๔.ห้องเรียนศิลป์-ภาษา

๒๓-๒๗ มี.ค. ๖๒
(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐)

๓๑ มี.ค.๖๒
(๐๘.๓๐-๑๒.๐๐)

๖ เม.ย.๖๒
(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐)

๙ เม.ย.๖๒
(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐)

๕.กาหนดการสอบคัดเลือกนักเรียน
๑.โรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
๒.แบบทดสอบ
แผนการเรียน

วิชาที่จัดสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนคุณภาพ
พิเศษและทั่วไป

คณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนคุณภาพ

คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์

พิเศษแผนการเรียนวิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ แผนการเรียน
อาเซียนและห้องปกติ

คณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์สงั คมศึกษาและภาษาอังกฤษ

** ห้องเรียนคุณภาพพิเศษ ม.๔ แผนการเรียนวิทย์-คณิต มีสอบสัมภาษณ์เวลา ๑๓.๐๐น.เป็นต้นไป
๓.นักเรียนเข้าสอบคัดเลือกตามวันและเวลาในตารางสอบที่โรงเรียนกาหนดท้ายประกาศนี้ ณ โรงเรียนอินทร์บุรี
หากนักเรียนไม่มาสอบในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จะเรียกร้องสิทธิ์ ในภายหลังไม่ได้
๔.โรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนทีส่ อบได้คะแนนรวมจากการสอบทั้ง ๕ วิชา โดยเรียงลาดับจากนักเรียนที่ได้คะแนน
รวมสูงสุดจนครบตามจานวนที่โรงเรียนประกาศรับ
๖.การประกาศผลรายงานตัวและมอบตัว
๑.ประกาศผลการคัดเลือกตามวันและเวลาในตารางที่โรงเรียนกาหนด ณ โรงเรียนอินทร์บรุ ี
๒.นักเรียนทีผ่ ่านการคัดเลือก จะต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง ตามวันและเวลาในตารางทีโ่ รงเรียนกาหนด ณ
โรงเรียนอินทร์บุรี โดยนาบัตรประจาตัวที่โรงเรียนออกให้มาแสดงด้วย
๓. นักเรียนทีร่ ายงานตัวแล้ว จะต้องมอบตัวเข้าเรียนตามวันและเวลาในตารางที่โรงเรียนกาหนด
๗.หลักฐานการมอบตัวเข้าเรียนทุกชั้นเรียน
๑. ใบมอบตัวเรียนตามแบบของโรงเรียนอินทร์บรุ ี ขอรับได้ในประกาศผลสอบและรายงานตัว หรือในวันมอบตัว
๒. เอกสารที่แสดงว่า จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทั้งฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสารหรือ
ใบรับรองว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แล้วแต่กรณี

๓. สาเนาทะเบียนบ้าน ที่ปรากฏชื่อของนักเรียนทัง้ ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร
๔.สาเนาทะเบียนบ้าน ทีป่ รากฏชื่อของบิดา มารดาทัง้ ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร
๕. รูปถ่ายขนาด ๑ นิว้ หรือ นิ้วครึ่ง จานวน ๒ รูป
๖. ต้องมีผปู้ กครอง เป็นผู้นานักเรียนมามอบตัว
๗. ค่าใช้จ่ายในสาหรับการเป็นนักเรียนโรงเรียนอินทร์บรุ ี ตามที่โรงเรียนกาหนด
๘.ค่าใช้จา่ ยในการมอบตัวเข้าเรียนและค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
ชั้น

ม.๑

ม.๔

แผนการเรียน

ห้องเรียนคุณภาพพิเศษ
ห้องเรียนอาเซียนศึกษา
ห้องเรียนทั่วไป
ห้องเรียนคุณภาพพิเศษ
ห้องเรียนอาเซียนศึกษา
ห้องเรียนวิทย์–คณิต
ห้องเรียนศิลป์-ภาษา

ค่าใช้จ่ายต่อภาคเรียน
ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
ค่าสอน
ค่าใช้จ่ายเฉพาะแผนการ ค่าประกัน ค่าบุคลากร
เสริมโดย
เรียน
อุบัติเหตุ ปฏิบัติงานใน
ครูต่างชาติ ภาคเรียน
สถานศึกษา
ภาคเรียน
ที่ ๑
ที่ ๒
๔๕๐
๔๕๐
๔๕๐

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
-

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
-

๑๓๐
๑๓๐
๑๓๐
๑๓๐
๑๓๐
๑๓๐
๑๓๐

๓๗๐
๓๗๐
๓๗๐
๓๗๐
๓๗๐
๓๗๐
๓๗๐

ค่าใช้จ่าย
ตลอดชีพ
ค่าบารุง
สมาคมครูผู้ปกครอง
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ทกี่ ลุม่ บริหารงานงบประมาณ
โรงเรียนอินทร์บุรี ตาบลอินทร์บรุ ี อาเภอเมืองอินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บุรี โทร. ๐-๓๖๕๘-๑๕๒๘
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายวิทยา สีหบุตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนอินทร์บุรี

