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ประกาศโรงเรียนตะวันชัยวิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา ก่อตั้งโดยมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553 เนื้อที่
68 ไร่ 78 ตารางวา ที่ตั้งเลขที่ 280 หมู่ 11 ตาบลธงชัยเหนือ อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จัดการเรียน
การสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย แบบสหศึกษา (ชาย – หญิง) ประเภทอยู่ประจา และไป – กลับ
โดยมี
- พระอาจารย์สุนันท์ ปญฺญานฺนโท ประธานศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา เป็นประธานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
- ดร.จิตรา พีชะพัฒน์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
- นางสายวรุฬ สมพงษ์ ผู้อานวยการโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนตะวันชัยวิทยาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 แผนการเรียนปกติ
1. ระดับชั้นที่รับสมัคร
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1.3 ประเภท
1.3.1 ประเภทประจา
1.3.2 ประเภทไป – กลับ
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
2.1.2 เป็นโสด
2.1.3 สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
2.1.4 ผู้ปกครองยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียน
2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
2.2.2 เป็นโสด
2.2.3 สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
2.2.4 ผู้ปกครองยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียน
จานวนนักเรียนที่รับสมัคร
3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ
จานวน 30 คน
(นักเรียนต้องมีเกรดเฉลี่ยทุกรายวิชา 2.50 ขึ้นไป)
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3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน วิทย์–คณิต
(นักเรียนต้องมีเกรดเฉลี่ยทุกรายวิชา 2.50 ขึ้นไป)

จานวน 25 คน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
30 คน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 25 คน
รวม 75 คน

4. หลักฐานการรับสมัคร
4.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4.1.1 ใบสมัครเรียน
4.1.2 สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จานวนอย่างละ 1 ชุด
4.1.3 สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา จานวน 1 ชุด
4.1.4 สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของมารดา จานวน 1 ชุด
4.1.5 สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จานวน 1 ชุด
4.1.6 สาเนาใบแสดงผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ปพ.1: ป) หรือใบรับรองจากโรงเรียน
เดิมที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า จานวน 1 ใบ
4.1.7 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป (เครื่องแบบนักเรียนถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.1.8 สาเนาใบรับรองความประพฤติ จานวน 1 ใบ
4.1.9 สาเนาสูติบัตร จานวน 1 ใบ
4.1.10 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน 1 ใบ
4.1.11 สาเนาใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี) จานวน 1 ใบ
4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4.2.1 ใบสมัครเรียน
4.2.2 สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จานวนอย่างละ 1 ชุด
4.2.3 สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา จานวน 1 ชุด
4.2.4 สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของมารดา จานวน 1 ชุด
4.2.5 สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จานวน 1 ชุด
4.2.6 สาเนาใบแสดงผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า (ปพ.1: บ) หรือใบรับรองจากโรงเรียน
เดิมที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า จานวน 1 ใบ
4.2.7 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป (เครื่องแบบนักเรียนถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.2.8 สาเนาใบรับรองความประพฤติ จานวน 1 ใบ
4.2.9 สาเนาสูติบัตร จานวน 1 ใบ
4.2.10 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน 1 ใบ
4.2.11 สาเนาใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี) จานวน 1 ใบ
5. กาหนดการรับสมัคร
5.1 วันที่รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
5.2 สถานที่รับสมัคร
5.1.1 สมัครได้ที่โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
5.1.2 บูธโรงเรียนบริเวณ เสา C9 และ เสา L13 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน หรือ วันสาคัญ ในเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
• วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2560
• วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2561
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• วันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
• วันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561
• วันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561
• วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561
• วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤษภาคม 2561
5.3 วันที่สอบคัดเลือก
สอบวันที่มาสมัครเรียน
6. การสอบคัดเลือก
6.1 สาหรับนักเรียน
1) สอบปรนัย
- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาภาษาอังกฤษ
2) สอบคุณธรรมพื้นฐาน
- ข้อเขียนความพร้อมในการฝึกตน
3) สอบสัมภาษณ์
6.2 สาหรับผู้ปกครอง
1) สอบสัมภาษณ์
2) รับเอกสารการมอบตัว
7. การประกาศผล
ประกาศผล ณ วันที่สอบคัดเลือก
8. การรายงานตัวและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายงานตัว ณ วันที่สอบคัดเลือก หรือ ตามข้อตกลง
9. หลักฐานการมอบตัว และลงทะเบียนเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1) ใบมอบตัว
2) สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จานวนอย่างละ 1 ชุด
3) สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา จานวน 1 ชุด
4) สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของมารดา จานวน 1 ชุด
5) สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จานวน 1 ชุด
6) สาเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จานวน 1 ใบ
7) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป (เครื่องแบบนักเรียนถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
8) สาเนาสูติบัตร จานวน 1 ใบ
หมายเหตุ : เอกสารหลักฐาน ต้องแนบตัวจริงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

(นางสายวรุฬ สมพงษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนตะวันชัยวิทยา
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