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ข่ าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
๑๑๔ สุขมุ วิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑
ข่ าวจากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับประจําวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้ า
ั นธ์ ได ้จัดระบบข่าวสอสงพิ
ื่ ิ่ มพ์ สนใจดูทไี่ ด ้ http://news.swu.ac.th/newsclips/
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสมพั

คึกคัก ! เปิ ดรั บสมัครนักเรี ยน ม.1 และม.4 วันแรก
ภาพบรรยากาศรับสมัครนักเรี ยน ม.1 และ ม.4 วันแรก ณ โรงเรี ยนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
พบมีบรรดาผู้ปกครอง ต่างทยอยนําบุตร หลาน มาสมัครเข้ าศึกษาอย่างคึกคัก
ทังนี
้ ้ โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ.) เปิ ดรับสมัครนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 และชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ประจําปี การศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน-3
พฤษภาคม โดยเป็ นปี แรกที่ใช้ คะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (โอเน็ต) ไม่เกิน 20% เป็ นส่วนหนึง่ ใน
การคัดเลือก และให้ โรงเรี ยนที่มีอตั ราการแข่งขันสูง 280 แห่งรับนักเรี ยนเพียงรอบเดียว ซึง่ นายสุชาติ ธาดา
ธํารงเวช รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กําชับว่าจะต้ องไม่มีเรื่ องการเรี ยกรับเงินและฝากเด็ก
หากพบผู้เกี่ยวข้ องจะถูกลงโทษตามระเบียบที่กําหนดไว้ นนั ้
้ ้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.ขอเน้ น
ก่อนหน้ านี ้นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขันพื
ยํ ้าว่าทางโรงเรี ยนต้ องไม่มีการเรี ยกรับเงินบริ จาค เพื่อแลกกับที่นง่ั เรี ยนหรื อการฝากเด็กเข้ าเรี ยนอย่างเด็ดขา
ซึง่ ในวันที่ 30 เมษายนนี ้ จะแจ้ งช่องทางให้ ผ้ ปู กครองหรื อประชาชนทัว่ ไปได้ แจ้ งข้ อมูลหากพบว่าทาง
โรงเรี ยนดําเนินการไม่ถกู ต้ อง เพื่อ สพฐ.จะได้ เข้ าไปตรวจสอบ
ด้ าน นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (มศว) กล่ าวว่ า
กระบวนการรับนักเรียนของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ตลอดจนโรงเรียน
สาธิต มศว (ฝ่ ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้ เสร็จสิน้ และประกาศรายชื่อผ้ ูมีสิทธิ
เข้ าเรี ยนเรี ยบร้ อยแล้ ว และไม่ มีเรื่ องร้ องเรียนเกี่ยวกับการจ่ ายเงินเพื่อแลกที่น่ ังเรี ยนจากใคร
ทัง้ สิน้ หากใครมีหลักฐานว่ าโรงเรี ยนสาธิตทัง้ 3 แห่ งที่อย่ ูในความดแลของ
มศว มีการเรี ยกรับเงิน
ู
เพื่อแลก ขอให้ แจ้ งหลักฐานมา เพื่อสอบสวนให้ เกิดความโปร่ งใสต่ อไป
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"ผมได้ ยินกระแสข่าวการเรี ยกรับเงินเพื่อแลกที่นงั่ เรี ยนเกือบทุกปี แต่ทกุ ครัง้ ก็เป็ นเรื่ องที่พดู ต่อๆ กัน แต่ไม่
เคยมีหลักฐานร้ องเรี ยนเข้ ามา" อธิการบดี มศว กล่าว
นายทศพร ไล้ ทิม นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนธรรมโชติศกึ ษาลัย จ.สุพรรณบุรี และประธานสภา
นักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2555 กล่าวว่า อยากผู้บริ หาร ศธ.โดยเฉพาะ สพฐ. ลงพื ้นที่ตรวจสอบโรงเรี ยน
ให้ ถี่ขึ ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูรับนักเรี ยน เชื่อว่าจะลดกระแสข่าวนี ้ไปได้ เพราะผู้บริ หารโรงเรี ยนทุกแห่งย่อม
กลัวโรงเรี ยนเสียชื่อเสียง จะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ ้น
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