ประกาศโรงเรียนรัษฎา จังหวัดตรัง
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ สอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ โรงเรียนรัษฎา
จึงได้ดาเนิน การกาหนดแนวทางการรับ นั กเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธ ยมศึ กษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทห้องเรียนปกติ และประเภทห้องเรียนพิเศษ ซึ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (เน้นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หรือเทียบเท่า
๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๑.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมแล้วไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๑.๕ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
๑.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมในการเอาใจใส่ดูแลและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่กาลังศึกษา
๒. หลักฐานการสมัคร
๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๒.๒ ใบ ปพ. ๑:๒ หรือใบรับรองว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ที่แสดงผลการเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชั้น ป.๔ และ ป.๕ )
๒.๓ สาเนาทะเบียนบ้านของตนเอง บิดาและมารดา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (เน้นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หรือเทียบเท่า
๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๑.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษรวมแล้วไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๑.๕ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
๑.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมในการเอาใจใส่ดูแลและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่กาลังศึกษา
๒. หลักฐานการสมัคร
๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๒.๒ ใบ ปพ. ๑:๓ หรื อใบรั บรองว่ากาลั งศึกษาอยู่ในชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ ๓ (ที่แสดงผลการเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ชั้น ม.๑ และ ม.๒ )
๒.๓ สาเนาทะเบียนบ้านของตนเอง บิดาและมารดา
จานวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน
๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๓๕ คน จานวน ๑ ห้องเรียน
๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๓๕ คน จานวน ๑ ห้องเรียน
กาหนดวัน เวลา และการสอบคัดเลือก (ห้องเรียนพิเศษ)
๑. รับสมัคร
วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคารเรียน ๓ ชั้น ๒ โรงเรียนรัษฎา
๒. สอบคัดเลือก
๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๑๐ น.
๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๑๐ น.
ณ โรงเรียนรัษฎา อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
๓. ประกาศผล
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนรัษฎา อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง หรือ www.ratsada.ac.th
๔. รายงานตัวและมอบตัว
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนรัษฎา อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

๒. ประเภทห้องเรียนปกติ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หรือเทียบเท่า
๑.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๑.๓ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
๒. หลักฐานการสมัคร
๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๒.๒ ใบ ปพ. ๑:๒ หรือใบรับรองว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ที่มีคะแนนสอบ O-NET)
๒.๓ สาเนาทะเบียนบ้านของตนเอง บิดาและมารดา
หมายเหตุ : คะแนนในการแยกชั้นเรียน ใช้คะแนนสอบ 70% และคะแนน O-NET 30%
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หรือเทียบเท่า
๑.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๑.๓ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
๒. หลักฐานการสมัคร
๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๒.๒ ใบ ปพ. ๑:๓ หรือใบรับรองว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ที่มีคะแนนสอบ O-NET)
๒.๓ สาเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดาและมารดา
หมายเหตุ : คะแนนในการแยกชั้นเรียน ใช้คะแนนสอบ 70% และคะแนน O-NET 30%
จานวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน
๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๒๔๐ คน จานวน ๖ ห้องเรียน (ห้องเรียนละ ๔๐ คน)
๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๑๖๐ คน จานวน ๔ ห้องเรียน (ห้องเรียนละ ๔๐ คน)
๒.๑ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน ๑ ห้องเรียน
๒.๒ แผนการเรียน ศิลป์ – คานวณ
จานวน ๑ ห้องเรียน
๒.๓ แผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา
จานวน ๒ ห้องเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ (ห้องเรียนปกติ)
๑. รับสมัคร
วันที่ ๒๐ –๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนรัษฎา
๒. สอบแยกชั้นเรียน
๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๑๐ น.
๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๑๐ น.
ณ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนรัษฎา อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
๒.๓ ยื่นคะแนน O – NET วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องวิชาการ อาคารเรียน ๓ โรงเรียนรัษฎา จังหวัดตรัง
๓. ประกาศผล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงเรียนรัษฎา อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง หรือ www.ratsada.ac.th
๔. รายงานตัวและมอบตัว
๕.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๕.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุม โรงเรียนรัษฎา อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสาคร เย่าเฉื้อง)
ผู้อานวยการโรงเรียนรัษฎา

