โรงเรียนคลองท่ อมราษฎร์ รังสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ประกาศรับสมัคร
นักเรียนเข้ าศึกษาต่ อระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2561
ระหว่ างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561 (ไม่ เว้ นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้ องประชุ มสุ ริยเทพโรงเรียนคลองท่ อมราษฎร์ รังสรรค์
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
จำนวนที่รับสมัคร 400 คน
รับจานวน 10 ห้ องเรียน
1. นักเรี ยนในเขตพื้นที่บริ กำร จำนวน 300 คน
2. นักเรี ยนนอกเขตพื้นที่บริ กำร จำนวน 100 คน
คุณสมบัติในการสมัคร
สอบคัดเลือก
วันที่ 31 มีนำคม 61
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับประถมศึกษำปี ที่ 6 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 4 เมษำยน 61
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย
3. มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนคล่อง คิดเลขเร็ ว

มอบตัว

วันที่ 7 เมษำยน 61

หลักฐานการสมัครเข้ าศึกษาต่ อ ม.1 และ ม.4
1. ใบสมัคร
2. ใบรับรองผลกำรเรี ยน ปพ.1 (ฉบับสำเนำ 1 ฉบับ)
3. สำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรี ยน บิดำ และมำรดำ (ฉบับสำเนำอย่ำงละ 1 ฉบับ)
4. รู ปถ่ำย ขนำด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รู ป

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
จำนวนที่รับสมัคร จำนวน 240 คน
จานวน 6 ห้ องเรียน
- ประเภทโควตา
จำนวน 180 คน
- ประเภททัว่ ไป (สอบคัดเลือก) จำนวน 60 คน
คุณสมบัติในการสมัคร
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
2. มีผลกำรเรี ยนเฉลี่ย 5 ภำคเรี ยน 2.00 ขึ้นไป
- แผนกำรเรี ยนวิทย์ - คณิ ต ผลกำรเรี ยนเฉลี่ย 5 ภำคเรี ยน 3.00 ขึ้นไป
- แผนกำรเรี ยนคณิ ต - ภำษำ ผลกำรเรี ยนเฉลี่ย 5 ภำคเรี ยน 2.50 ขึ้นไป
- แผนกำรเรี ยนทัว่ ไป
ผลกำรเรี ยนเฉลี่ย 5 ภำคเรี ยน 2.00 ขึ้นไป

3. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย
สอบคัดเลือก
วันที่ 1 เมษำยน 61
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 5 เมษำยน 61
มอบตัว
วันที่ 8 เมษำยน 61

โรงเรียนดีใกล้บ้าน
ไม่ต้องเดินทางไกล
ค่ าใช้ จ่ายต่า
คุณภาพมาตรฐานสากล
งานประชาสั มพันธ์ โรงเรียน สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่ โทรศัพท์ 075-699209 และ www.kts.ac.th

โรงเรียนคลองท่ อมราษฎร์ รังสรรค์
ใบสมัครเข้ าเรียนต่ อ ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 25.............
(ในเขตพืน้ ทีบ่ ริการของโรงเรียน)
สมัครวันที่ ................ เดือน ...................................... พ.ศ. ............................

ติดรู ปถ่ำย

1. ชื่อ (ด.ช. / ด.ญ. ) .......................................................... ชื่อสกุล ................................................................................
2. เกิดวันที่ ................เดือน ................................... พ.ศ. ....................... เป็ นบุตรคนที่ ......................... ของครอบครัว
3. ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้ำนเลขที่ ...................... หมู่ที่ ................... ตำบล ..................................... อำเภอ ..................................
จังหวัด ...................................................... โทร .......................................... รหัสไปรษณี ย ์ .......................................
4. ชื่อบิดำ ............................................................................... อำชีพ ...............................................................................
5. ชื่อมำรดำ ........................................................................... อำชีพ ................................................................................
6. สำเร็ จกำรศึกษำ ชั้น ป.6 โรงเรี ยน .........................................................................................................................
ตำบล .............................................. อำเภอ................................... จังหวัด................................ เกรดเฉลี่ย .................
ควำมสำมำรถพิเศษ ......................................................................................................................................................
7. อยูใ่ นเขตพื้นที่บริ กำร
ต.คลองท่อมใต้
ต.เพหลำ
ต. คลองท่อมเหนื อ
ต.พรุ ดินนำ
ต.ห้วยน้ ำขำว
8. พร้อมใบสมัครได้แนบหลักฐำนประกอบด้วย
สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อ นักเรียน บิดา มารดา
สำเนำใบรับรองผลกำรเรี ยน ( ปพ.1)
รู ปถ่ำย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รู ป
เกียรติบตั ร(ถ้ำมี)
ลงชื่อ .................................................... ผูส้ มัคร
(......................................................)
สำหรับคณะกรรมกำร ได้ตรวจหลักฐำนแล้ว
หลักฐำนครบ ถูกต้อง รับสมัครได้
หลักฐำนไม่ถูกต้องระบุ ..................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................... กรรมกำรรับสมัคร
(.....................................................)

โรงเรียนคลองท่ อมราษฎร์ รังสรรค์

ติดรู ปถ่ำย

ใบสมัครเข้ าเรียนต่ อ ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 25..............
(นอกเขตพืน้ ทีบ่ ริการของโรงเรียน)
สมัครวันที่ .................. เดือน ........................................ พ.ศ. ..............................
1. ชื่อ (ด.ช. / ด.ญ.) ........................................................... ชื่อสกุล ...................................................................................
2. เกิดวันที่ .....................เดือน .................................. พ.ศ. ....................... เป็ นบุตรคนที่ ...................... ของครอบครัว
3. ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้ำนเลขที่ ........................... หมู่ที่ .................... ตำบล ................................. อำเภอ .................................
จังหวัด ................................................................ โทร .............................................. รหัสไปรษณี ย ์ ..........................
4. ชื่อบิดำ ................................................................................... อำชีพ ...........................................................................
5. ชื่อมำรดำ ............................................................................... อำชีพ ...........................................................................
6. สำเร็ จกำรศึกษำ ชั้น ป.6 โรงเรี ยน .........................................................................................................................
ตำบล ............................................... อำเภอ.................................. จังหวัด............................... เกรดเฉลี่ย ..................
ควำมสำมำรถพิเศษ ......................................................................................................................................................
7. พร้อมใบสมัครได้แนบหลักฐำนประกอบด้วย
สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อ นักเรียน บิดา มารดา
สำเนำใบรับรองผลกำรเรี ยน ( ปพ.1)
รู ปถ่ำย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รู ป
เกียรติบตั ร (ถ้ำมี)
ลงชื่อ ....................................................... ผูส้ มัคร
(.........................................................)

สำหรับคณะกรรมกำร ได้ตรวจหลักฐำนแล้ว
หลักฐำนครบ ถูกต้อง รับสมัครได้
หลักฐำนไม่ถูกต้องระบุ ..................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... กรรมกำรรับสมัคร
(.......................................................)

โรงเรียนคลองท่ อมราษฎร์ รังสรรค์

ติดรู ปถ่ำย

ใบสมัครเข้ าเรียนต่ อ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 25................
สมัครวันที่ ................ เดือน ...................................... พ.ศ. ............................
1. ชื่อ ( นำย , นำงสำว) .......................................................... ชื่อสกุล ..............................................................................
2. เกิดวันที่ ....................เดือน .................................. พ.ศ. ..................... เป็ นบุตรคนที่ ......................... ของครอบครัว
3. ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้ำนเลขที่ ........................ หมู่ที่ ................... ตำบล .................................. อำเภอ ....................................
จังหวัด ............................................................. โทร .............................................. รหัสไปรษณี ย ์ .............................
4. ชื่อบิดำ .................................................................................. อำชีพ ............................................................................
5. ชื่อมำรดำ ............................................................................... อำชีพ ...........................................................................
6. สำเร็ จกำรศึกษำ ชั้น ม.3 จำกโรงเรี ยน .....................................................................................................................
ตำบล ..................................... อำเภอ...................................... จังหวัด................................. เกรดเฉลี่ย .....................
ควำมสำมำรถพิเศษ ......................................................................................................................................................
7. สมัครเข้ำเรี ยนต่อ ชั้น มัธยมศึกษำปี ที่ 4
แผนกำรเรี ยนเน้น วิทย์ – คณิ ต
ผลกำรเรี ยนเฉลี่ย 5 ภำคเรี ยน 3.00 ขึ้นไป
แผนกำรเรี ยนเน้น คณิ ต – ภำษำ (ภำษำอังกฤษ)

ผลกำรเรี ยนเฉลี่ย 5 ภำคเรี ยน 2.50 ขึ้นไป

แผนกำรเรี ยนทัว่ ไปตำมหลักสู ตร ม.ปลำย

ผลกำรเรี ยนเฉลี่ย 5 ภำคเรี ยน 2.00 ขึ้นไป

8. พร้อมใบสมัครได้แนบหลักฐำนประกอบด้วย
สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อ นักเรียน บิดา มารดา

รู ปถ่ำย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รู ป

สำเนำใบรับรองผลกำรเรี ยน ( ปพ.1)

เกียรติบตั ร (ถ้ำมี)

ลงชื่อ .................................................... ผูส้ มัคร
(......................................................)
สำหรับคณะกรรมกำร ได้ตรวจหลักฐำนแล้ว
หลักฐำนครบ ถูกต้อง รับสมัครได้
หลักฐำนไม่ถูกต้องระบุ ..................................................................................................................

ลงชื่อ .................................................... กรรมกำรรับสมัคร
(.....................................................)
หมำยเหตุ : ผลกำรเรี ยนเฉลี่ย 5 ภำคเรี ยน ไม่ถึง 2.00 ไม่มีคุณสมบัติในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อในระดับมัธยมศึกษำปี ที่ 4

