ประกาศโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
-------------------------------------------------ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปี
การศึกษา 256 2 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป ของโรงเรียนคลองท่อม ราษฎร์รังสรรค์เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ปีการศึกษา 256 2 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จึงกาหนดการรับนักเรียนเข้าเรียน ดังนี้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับ 10 ห้องเรียน
จานวน 400 คน แยกประเภท ตามรายละเอียดดังนี้
1. ประเภทนักเรียน
1.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ต.คลองท่อมใต้ , ต.เพหลา , ต.พรุดินนา , ต.คลองท่อมเหนือ ,
ต.ห้วยน้าขาว )
(จานวน 300 คน)
1.2 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (จานวน 100 คน)
2. คุณสมบัติของผู้สมัครของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียน
2.2 เป็นโสด
2.3 สาหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขต ต.คลองท่อมใต้ ,
ต.เพหลา , ต.พรุดินนา , ต.คลองท่อมเหนือ , ต.ห้วยน้าขาว อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม
พ.ศ.2562 (อยู่ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560)
2.4 ต้องอาศัยอยู่กับ บิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า หรือ ตา ยาย คนใดคนหนึ่ง
3. กาหนดวัน และเวลาการรับสมัครนักเรียน
3.1 รับสมัคร
วันที่ 23 –27 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสุริยเทพ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3.2 สอบคัดเลือก
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
วิชาที่สอบ คือ ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
เวลา 08.30 – 12.00 น.

3.3 ประกาศผล และรายงานตัว
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
3.4 มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครของโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
4.2 หลักฐานการจบการศึกษา ระดับช่วงชั้นที่ 2 หรือหลักฐานแสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
4.3 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และผู้ปกครอง (ฉบับถ่ายเอกสาร)
4.4 รูปถ่ายของผู้สมัคร แต่งเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดา ไม่สวมหมวก
ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
4.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น เกียรติบัตรแสดงความสามารถด้านต่างๆ
5. หลักฐาน และอุปกรณ์การสอบ
นักเรียนทุกคนที่สมัครเข้าเรียนโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ต้องผ่านการสอบข้อเขียนตามที่โรงเรียนกาหนด
และการทดสอบการอ่านออก เขียนได้ และคิดคล่อง
โดยต้องเตรียมอุปกรณ์เข้าห้องสอบดังนี้
5.1 บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
5.2 ปากกา , ดินสอ , ยางลบ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รับสมัคร 7 ห้องเรียน จานวน 280 คน แยกประเภท ตามรายละเอียดดังนี้
ประเภทนักเรียน
1. นักเรียนประเภทโควตา รับจานวน 210 คน
1.1. จานวนนักเรียนที่รับนักเรียนโรงเรียนเดิม 210 คน ดังนี้
1.1.1 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
จานวน 60 คน คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป
และมีคะแนน O-NET ในระดับดี
1.1.2 แผนการเรียนคณิต – ภาษาอังกฤษ จานวน 60 คน คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป
และมีคะแนน O-NET ในระดับดี
1.1.3 แผนการเรียนคณิต–คอมพิวเตอร์ จานวน 30 คน คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป
1.1.4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ–ภาษาจีน จานวน 30 คน คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป
และมีคะแนน O-NET ในระดับดี
1.1.5 แผนการเรียนทั่วไป
จานวน 30 คน คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 2.25 ขึ้นไป
และมีคะแนน O-NET ในระดับดี

1.2 วัน และเวลาที่รับสมัคร
รับสมัคร วันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ สานักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ
1.3 ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์กลาง

1.4 สอบคัดแยกห้อง
สอบคัดแยกห้องตามแผนการเรียนในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562 หากไม่มาสอบถือว่าสละสิทธิ์
1.5 ประกาศผล และรายงานตัว
รายงานตัว วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2562
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
1.6 การมอบตัว
มอบตัว วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ผู้ที่ไม่มามอบตัวในวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
2. นักเรียนประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
นักเรียนที่เรียนจบ ม.3 จากโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ เดิม และจากโรงเรียนอื่นๆ
(จานวน 70 คน ) แผนการเรียน ประกอบด้วย
- แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
จานวน 20 คน
- แผนการเรียนคณิต – ภาษาอังกฤษ จานวน 20 คน
- แผนการเรียนคณิต – คอมพิวเตอร์ จานวน 10 คน
- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน จานวน 10 คน
- แผนการเรียนทั่วไป
จานวน 10 คน
2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่ามี
ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ดังต่อไปนี้
2.1.1.1 แผนการเรียนวิทย์ –คณิต
คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
2.1.1.2 แผนการเรียนคณิต–ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50

2.1.1.3 แผนการเรียนคณิต-คอมพิวเตอร์ คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.25
2.1.1.4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.25
2.1.1.5 แผนการเรียนทัว่ ไป
คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
2.1.2 เป็นโสด
2.1.3 มีสัญชาติไทย
2.1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.1.5 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติ
ตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
2.1.6 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
2.1.7 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ และสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกาหนด
2.2 กาหนดวัน และเวลาการรับสมัครนักเรียน
2.2.1 รับสมัคร
วันที่ 23 – 27 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสุริยเทพ
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

2.2.2 สอบคัดเลือก
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ โดยใช้
แบบทดสอบของโรงเรียน วิชาที่สอบ คือ ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ,
สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ เวลา 08.30 – 12.00 น.
2.2.3 ประกาศผลสอบ และรายงานตัว
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
2.2.4 มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้ที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์
3. หลักฐานการรับสมัคร
3.1 ใบสมัครของโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
3.2 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือใบรับรอง
ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ของปีการศึกษา 2561
3.3 รูปถ่ายของผู้สมัคร แต่งเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดา ไม่สวมหมวก
ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
3.4 หลักฐานอื่นๆ เช่น เกียรติบัตรแสดงความสามารถด้านต่างๆ
4. หลักฐาน และอุปกรณ์การสอบ
นักเรียนทุกคนที่สมัครเข้าเรียนโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
ต้องผ่านการสอบข้อเขียนตามที่โรงเรียนกาหนด โดยต้องเตรียมอุปกรณ์เข้าห้องสอบดังนี้
4.1 บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
4.2 ปากกา , ดินสอ , ยางลบ
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

(นายสุรพงษ์ สุขสง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

