
๑ 

 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 

เร่ือง  รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
รอบทั่วไป  

………………………………………………………. 
 ด้วยโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต ๑๘ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 เพื่อให้การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของ
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัคร  
คุณสมบัติ  การคัดเลือก  ประกาศผล  การรายงานตัวและการมอบตัวของนักเรียนดังต่อไปนี ้

๑. ประเภทการรับสมัคร 
๑.๑ รับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ดังนี้ 

  ๑.๑.๑  รับสมัครนักเรียนจำนวน  ๔๐๐  คน 
  ๑.๑.๒  รับนักเรียนในเขตบริการทุกคน   
  ๑.๑.๓  รับนักเรียนนอกเขตบริการท่ัวไป ( กรณีนักเรียนในข้อ ๑.๑.๒ ยังไม่เต็ม ) 

๑.๒ รับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ดังนี้ 
  ๑.๒.๑  รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  โรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม จำนวน ๔๐ คน ( กรณี
นักเรียนมัธยมศึกษายังไม่เต็ม จะมีการเปิดรับเพิ่มจนครบ ๒๐๐ คน ) 
 

 ๒. คุณสมบัติการรับสมัคร 
      ๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 
        ๒.๑.๑ สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   กรณีสมัครเรียน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
  ๒.๑.๒ สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  กรณีสมัครเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
  ๒.๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย สามารถปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
  ๒.๑.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
  ๒.๑.๕ ผู้ปกครองมีความพร้อมสนับสนุนและดูแลนักเรียนตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
                     ๒.๑.๖ นักเรียนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตบริการของโรงเรียน (ตำบลทุ่งสุขลา ตำบลบางละมุง  
ตำบลตะเคียนเต้ีย ทุกหมู่  ตำบลบึง หมู่ ๑ ตำบลหนองขาม หมู่ ๑-๓ ) มีช่ือในทะเบียนบ้านก่อนวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๒  เฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
                     ๒.๑.๗  นักเรียนนอกเขตพื้นท่ี   มีช่ืออยู่นอกเขตพื้นท่ีบริการ ตามข้อ ๒.๑.๖   
    ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔      ตามแผนการเรียน โดยมีผลการเรียน
เฉล่ีย  ๕  ภาคเรียนของนักเรียนปัจจุบัน หรือ  ๖ ภาคเรียนของนักเรียนท่ีจบระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ตาม
กำหนดดังนี้ 
                      ๒.๒.๑  แผนวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์  ( วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉล่ียรวมกัน      
                                ได้   ๒.๗๕  ขึ้นไป  รับเพิ่มจากนักเรียน ม.๓ เดิมจนครบจำนวน  ๘๐ คน ) 



๒ 

 

๒.๒.๒  แผนศิลป์ภาษา – ทวิศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (จบแล้วได้วุฒิ ม.6 และ ปวช  มี
ผลการเรียนเฉล่ียรวม  ๒.๗๕  ขึน้ไปและผลการเรียนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ ๒.๕๐ ข้ึนไป
รับเพิ่มจากนักเรียน ม.๓ เดิม จนครบจำนวน ๔๐ คน  ) 

๒.๒.๓  แผนศิลป์ภาษาจีน  ( ผลการเรียนเฉล่ีย ๒.๐๐ ขึ้นไป รับเพิ่มจากนักเรียน ม.๓ เดิมจน
ครบจำนวน ๔๐ คน ) 

๒.๒.๔  แผนศิลป์ภาษา-ศิลปกรรม  ( ผลการเรียนเฉล่ีย ๒.๐๐ ขึ้นไป ผลการเรียนเฉล่ียกลุ่มวิชา
ศิลปะ ๓.๐๐ ขึ้นไป  รับเพิ่มจากนักเรียน ม.๓ เดิมจนครบจำนวน ๔๐ คน ) 

     หมายเหตุ   จำนวนนักเรียนท่ีรับสมัครให้สิทธิ์นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  โรงเรียนเดิม
ก่อน ประกาศยอดนักเรียนท่ีรับเพิ่มเติมในวันสมัครเรียนท่ีหน้าห้องประชุมกรุงไทยอนุเคราะห์ การคัดเลือกให้เป็นไป
ไปตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนโดยพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 

 

 ๓.  หลักฐานการรับสมัคร 
  ๓.๑ ใบสมัคร  (ตามแบบฟอร์มของโรงเรียนรับได้ท่ี โรงเรียนในวันสมัคร ) 
  ๓.๒  สำเนา ปพ.๑ จากโรงเรียนเดิม 

 ๓.๓  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน  ๑  ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
 ๓.๔  สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง ( รับรองการสมัครเรียนและการเลือกแผนการเรียน ) 
 ๓.๕  รูปถ่ายนักเรียน นิ้วครึ่ง จำนวน  ๒  รูป  
 

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
      รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔  

     วันท่ี  ๒๔-๒๘  เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  
               สถานท่ีรับสมัคร  ณ  ห้องประชุมกรุงไทยอนุเคราะห์  โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ   
              หมายเหตุ : การมาสมัครเรียนนั้นใหน้ักเรียนนำผู้ปกครองมาด้วยเพื่อรับรองการเลือกแผนการเรียน 
 

๕. วัน เวลา ที่สอบ  
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑     วันท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  

รายวิชาท่ีสอบ  คือ  ภาษาไทย   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   ภาษาอังกฤษ   สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  จำนวนวิชาละ  ๓๐  ข้อ  รวม  ๑๕๐ ข้อ  คิดเป็นคะแนน  ๑๕๐  คะแนน   
 
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔     วันท่ี  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  

 รายวิชาท่ีสอบ  คือ  ภาษาไทย   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   ภาษาอังกฤษ   สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  จำนวนวิชาละ  ๓๐  ข้อ  รวม  ๑๕๐ ข้อ  คิดเป็นคะแนน  ๑๕๐  คะแนน   

 เง่ือนไขของคะแนนจากการสอบ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๑   
เพื่อคัดเลือกนักเรียนเลือกเรียนรายวิชารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC )  และความสนใจของ

นักเรียน  โดยคัดนักเรียนท่ีเลือกเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์   ๑ ห้อง จำนวน ๔๐  คน พิจารณาจากลำดับคะแนน
สอบ ส่วนนักเรียนท่ีเหลือคละห้องเรียน คะแนนจากการสอบนำมาใช้ในการพิจารณาตัดสินการเลือกเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมซึ่งนักเรียนต้องเรียนต่อเนื่อง ๓ ปีจนครบหลักสูตร นักเรียนสามารถเลือกลำดับวิชาเพิ่มเติมและให้ลงทะเบียน
เรียนตอนเปิดภาคเรียน  จำนวน ๑๑ รายวิชาดังนี้ 

๑. วิชา อิเล็กทรอนิคส์ –หุ่นยนต์    
๒. วิชา เทคโนโลยีดิจิตอล  
๓. วิชา ภาษาจีน     

๔. วิชา คหกรรมและการแปรรูปอาหาร 
๕. วิชา เทคโนโลยีเกษตรชีวภาพ 
๖. วิชา บรรณารักษ์ 



๓ 

 

๗. วิชา นาฎศิลป์ 
๘. วิชา ดนตรีไทย   
๙. วิชา ดนตรีสากล 

๑๐.  วิชา ฟุตซอล   
๑๑. วิชา วอลเลย์บอล  

 
             ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๔ 

นำคะแนนมาใช้พิจารณาร่วมกับผลการเรียนเฉล่ีย ในการพิจารณาแผนการเรียนตามคุณสมบัติเฉพาะ
และเงื่อนไขของแต่ละแผนการเรียน ตามลำดับ ๑-๔ ท่ีเลือกไว้ตอนสมัครเรียน 
 

๖. ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน ดังนี้ 
๖.๑ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่  ๑   วันท่ี  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
๖.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   วันท่ี  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

    สถานท่ีติดประกาศ  ท่ีป้ายนิเทศข้างอาคารโดม   โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห”์  
    สถานท่ีรายงานตัว   ท่ีหน้าห้องวิชาการ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ( อาคาร  ๔ )   
    หมายเหตุ :หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

 

๗. การมอบตัวนักเรียน 
๗.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   วันท่ี  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
๗.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   วันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ม.1,4 สายสามัญ  2๗๘0.-  ม.๔ สายทวิศึกษา ๔๓๘๐.-  นำมาชำระในวันมอบตัว 

    หมายเหตุ :หากไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 

   

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    

 
       

 (  นายเสนีย์  สำราญสุข   )  
       ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 
 


