
  
 
 
 

ประกาศโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และ ๔    ปกีารศกึษา  ๒๕๕๙  

 ……………………… 
  เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช  ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ .ศ. ๒๕๔๕ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐   และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา   เขต ๑๒  และความต้องการของประชาชน  โรงเรียนจึงก าหนดแนวปฏิบัติ    การรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙    ดังนี้  

 วิธีการรับนักเรียน 
 

๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ประเภทท่ัวไป รับจ านวน  ๒๘๐  คน  
     โรงเรียนก าหนดแนวปฏิบัติดังนี ้
 

๑.  การรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 
          รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนคืออ าเภอฉวางทั้งอ าเภอ เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีอัตรา
การแข่งขันสูง  โดยยึดถือทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานในการรับสมัคร   ใช้วิธีสอบคัดเลือกตามกรอบเนื้อหาของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานเนื้อหาไม่เกินช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนใน ๕ วิชาหลัก
ร้อยละ ๘๐ (วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา)   คะแนน O-NET ร้อย
ละ ๒๐  ค านวณจาก ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้       
 

 ๒.  การรับนักเรียนท่ัวไป  
รับนักเรียนที่มีช่ือในทะเบียนบ้านทั่วประเทศไทย    โดยการคัดเลือกจากการสอบวัดความพร้อม

พื้นฐานทางการเรียน  โดยวิธีสอบคัดเลือกตามกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานเนื้อหาไม่เกินช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๕ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ   
ร้อยละ ๘๐ และคะแนนจากการสอบ    O-NET ร้อยละ ๒๐  ค านวณจาก ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้  

  



วัน เวลาการรับนักเรียน      
 

ประเภทในเขตพ้ืนท่ีบริการและนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ     
  

วันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล / 
รายงานตัว 

มอบตัว 

๒๐– ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น. 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

๒๖  มีนาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๘.๓๐ น 

๒ เมษายน  ๒๕๕๙ 
   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

๙  เมษายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๙.๐๐ น 

 
คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 
 คุณสมบัติ  
  ๑.  ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรอืเทียบเท่า
หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ หรือเทียบเท่า 
  ๒.  ไม่จ ากัดอายุ 
  ๓.  เป็นโสด 

หลักฐานการสมัคร 
  ๑.  ใบสมัครตามแบบทีโ่รงเรียนก าหนด 
  ๒.  ทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสาร   
  ๓.  ปพ ๑ หรือเทียบเท่าหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษา
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
  ๔. รูปถ่าย ๑  นิว้  จ านวน  ๒ รูป 
 
๒.  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  รับนักเรียนจ านวน ๒๐๐ คน           
   โรงเรียนรบันักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยเปิดรับตามแผนการเรียนดงันี ้
   ๑. แผนการเรียน วิทย์ – คณิต       จ านวน  ๒  ห้อง  ๘๐ คน 
   ๒. แผนการเรียน คณิต – ภาษา      จ านวน  ๒  ห้อง  ๘๐ คน 
   ๓. แผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา       จ านวน  ๑  ห้อง  ๔๐ คน  
  
  โดยตัดสินผลการสอบจากคะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน  ร้อยละ ๘๐    จากคะแนน  O-NET 
ร้อยละ ๒๐     
 
 



วันเวลาการรับนักเรียน 
 
       นักเรียนทีจ่บช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนฉวางรชัดาภิเษก รับตามปฏิทินการรบันักเรียน
ตามที่โรงเรียนก าหนด 
    นักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม 
 

วันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 
๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น. 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๘.๓๐น 

๓ เมษายน 
๒๕๕๙ 

  

๓ เมษายน 
๒๕๕๙ 

เวลา ๐๙.๐๐น 

๑๐ เมษายน 
๒๕๕๙ 

   เวลา ๐๙.๐๐ น 
 
  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
  ๑. ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓       
  ๒. ไม่จ ากัดอายุ 
  ๓. เป็นโสด 
 หลักฐานการสมัคร 
  ๑. ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
  ๒. ทะเบียนบ้านฉบบัเจ้าบ้านพร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 
  ๓. ปพ.๑   หรือเทียบเท่าหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษา   
ปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า 
  ๔. รูปถ่าย  ๑  นิ้ว  ๒ รูป   

    ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๐   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
 
 
 
 
     ลงช่ือ   
      (นายจ าเริญศักดิ์  แสงแก้ว) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  


