
 
 

ประกาศโรงเรียนตราษตระการคุณ   
เรื่อง  การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

นักเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด กำหนดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ นักเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนจึงประกาศรายละเอียดการรับและการ
คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ดังนี้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จำนวนที่รับ  ๒๘๐ คน  แบ่งเป็น 
 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  จำนวน  ๑๓๗ คน 
 นักเรียนทั่วไป     จำนวน  ๑๑๒  คน 
 นักเรียนความสามารถพิเศษ   จำนวน    ๑๔  คน 
 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ    จำนวน    ๑๗  คน 
     ๑. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
         รับจำนวน  ๑๓๗  คน โดยการสอบคัดเลือก 
         ๑.๑ วิธีการคัดเลือก 
      นักเรียนในเขตพื้นที่บริการพิจารณาจากคะแนนสอบ ร้อยละ ๗๐ และคะแนน O-NET ร้อยละ ๓๐ 
เรียงตามลำดับคะแนน 
         ๑.๒ คุณสมบัติผู้สมัคร 
      ๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเทา่ 
                ๒) นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่มีบิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย อาศัยอยู่
ใน ๗ ตำบล ดังนี ้ (ตำบลบางพระ ตำบลวังกระแจะ ตำบลหนองโสน ตำบลหนองเสม็ด ตำบลหนองคันทรง    
ตำบลท่าพริก และตำบลท่ากุ่ม)    
      ๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
      ๔) เป็นโสด 
         ๑.๓ หลักฐานการรับสมัคร 

     ๑) ใบสมัคร 
                ๒) สูติบัตร (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A ๔) 

๓) ทะเบียนบ้านฉบับจริงของบิดา มารดา และนักเรียน (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A ๔)  
๔) สำเนาใบแจ้งผลคะแนน O-NET ฉบับของ สทศ. (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A ๔) 
๕) สำเนา ปพ.๑ หรือใบรับรองว่ากำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A๔)  
๖) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 

 ๑.๔ กำหนดการรับสมัคร 
รับใบสมัครและระเบียบการ วันที่ ๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

      ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ ห้องบริหารทั่วไป 
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  รับสมัคร    วันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ ห้องแนะแนว  

      (นักเรียนต้องสมัครด้วยตนเองและแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน)   
สอบคัดเลือก   วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

      ณ อาคาร ๑ และ ๒ 
  ประกาศผล   วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ด้านหน้าอาคาร ๒ 
รายงานตัว   วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ๑ อาคาร ๓ 
  มอบตัว    วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ อาคารอเนกประสงค์ 
         ๑.๕ วิชาที่สอบ 
       ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
     ๒. นักเรียนทั่วไป 
         รับจำนวน  ๑๑๒  คน โดยการสอบคัดเลือก 
         ๒.๑ วิธีการคัดเลือก 
      นักเรียนทั่วไปพิจารณาจากคะแนนสอบ ร้อยละ ๗๐ และคะแนน O-NET ร้อยละ ๓๐ เรียงตามลำดับ
คะแนน 
         ๒.๒ คุณสมบัติผู้สมัคร 
      ๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
               ๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
      ๓) เป็นโสด 
         ๒.๓ หลักฐานการรับสมัคร 

     ๑) ใบสมัคร 
     ๒) สูติบัตร (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A๔) 

๓) ทะเบียนบ้านฉบับจริงของบิดา มารดา และนักเรียน (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A๔)  
๔) สำเนาใบแจ้งผลคะแนน O-NET ฉบับของ สทศ. (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A๔) 
๕) สำเนา ปพ.๑ หรือใบรับรองว่ากำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A๔) 
๖) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 

         ๒.๔ กำหนดการรับสมัคร 
  รับใบสมัครและระเบียบการ วันที่ ๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
      ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ ห้องบริหารทั่วไป 
  รับสมัคร    วันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ ห้องแนะแนว  
      (นักเรียนต้องสมัครด้วยตนเองและแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน)   
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  สอบคัดเลือก   วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
      ณ อาคาร ๑ และ ๒ 
  ประกาศผล   วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ด้านหน้าอาคาร ๒ 
รายงานตัว   วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ๑ อาคาร ๓ 
  มอบตัว    วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ อาคารอเนกประสงค์ 
          ๒.๕ วิชาที่สอบ 
       ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
     ๓. นักเรียนความสามารถพิเศษ 
         รบัจำนวน  ๑๔  คน แบ่งเป็น 
        นักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ    จำนวน    ๔  คน 
        นักเรียนความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์  จำนวน    ๒  คน 
     นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล   จำนวน    ๓  คน 
     นักเรียนความสามารถพิเศษด้านการขับร้อง     จำนวน    ๒  คน 
     นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา      จำนวน    ๓  คน 
         ๓.๑ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ จำนวน  ๔  คน 

     ๓.๑.๑  คุณสมบัติผู้สมัคร 
๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 

เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๓) เป็นโสด 
๔) มีความสามารถด้านวิชาการ เช่น สวดมนต์สรภัญญะ เพลงคุณธรรม วาดภาพ ฯลฯ 
๕) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคหรือระดับประเทศ  

ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
        ๖)  อ่ืนๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

๓.๑.๒ วิธีการคัดเลือก 
คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 

         ๓.๒ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ จำนวน  ๒  คน 
     ๓.๒.๑  คุณสมบัติผู้สมัคร 

 ๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 

๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๓) เป็นโสด 
๔) มีความสามารถ และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ 
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๕) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคหรือระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
        ๖) อื่นๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
       ๓.๒.๒ วิธีการคัดเลือก 

คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
 ๓.๓ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล จำนวน  ๓  คน 

๓.๓.๑  คุณสมบัติผู้สมัคร 
๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 

เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๓) เป็นโสด 
๔) มีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีสากลได้ เช่น กีตาร์ กีตาร์เบส กลองชุด และคีย์บอร์ด 
 ๕) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคหรือระดับประเทศ  

ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๖) ผู้ปกครองต้องให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อมและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
๗) อ่ืนๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

๓.๓.๒ วิธีการคัดเลือก 
คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 
- บรรเลงเพลงที่ถนัด ๑ เพลง ต่อหน้ากรรมการคัดเลือก 
- เล่นเครื่องดนตรีได้มากกว่า ๑ ชิ้น 

๓.๔ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านการขับร้อง จำนวน  ๒  คน 
๓.๔.๑  คุณสมบัติผู้สมัคร 

๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 

๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๓) เป็นโสด 
๔) มีความสามารถขับร้องเพลงไทยเดิม เพลงไทยลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง เพลงสากล เพลง          

พระราชนิพนธ์ หรือเพลงประสานเสียงได้ 
         ๕) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคหรือระดับประเทศ 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ๖)  ผู้ปกครองต้องให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อมและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
 ๗) อ่ืนๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

๓.๔.๒ วิธีการคัดเลือก 
คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 
- ขับร้องเพลงที่ถนัด ๑ เพลง ต่อหน้ากรรมการคัดเลือก 
- ขับร้องเพลงได้อย่างหลากหลายแนว 
- ทดสอบ ear training 
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 ๓.๕ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา จำนวน  ๓  คน 
      ๓.๕.๑  คุณสมบัติผู้สมัคร 

 ๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 

๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๓) เป็นโสด 
๔) มีความสามารถเล่นกีฬาได้ เช่น เปตอง บาสเกตบอล  
๕) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคหรือระดับประเทศ  

ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
        ๖) ผู้ปกครองต้องยินยอมให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อมและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตลอดเวลาที่
ศึกษาอยู่ อย่างน้อย ๓ ปี 

๗) อ่ืนๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
๓.๕.๒ วิธีการคัดเลือก 

คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
         ๓.๖ หลักฐานการรับสมัคร 

๑) ใบสมัคร 
๒) สูติบัตร (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A๔) 
๓) สำเนาใบแจ้งผลคะแนน O-NET ฉบับของ สทศ. (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A๔) 
๔) ทะเบียนบ้านฉบับจริงของบิดา มารดา และนักเรียน (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A๔)  

 ๕)  สำเนา ปพ.๑ หรือใบรับรองว่ากำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด 
ขนาด A๔) 

๖)  รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 
๗)  หลักฐานเอกสารรางวัล เกียรติบัตรที่ได้รับ  

๓.๗ กำหนดการรับสมัคร 
รับสมัคร    วันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ ห้องแนะแนว  
        (นักเรียนต้องสมัครด้วยตนเองและแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน)  

ทดสอบความสามารถพิเศษ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
- ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ณ ห้องแนะแนว 
- ความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ฯ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 
- ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล ณ ห้องดนตรีสากล 
- ความสามารถพิเศษด้านการขับร้อง ณ ห้องดนตรีสากล 
- ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ณ โดม ๑ 

ประกาศผล   วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ด้านหน้าอาคาร ๒ 

รายงานตัว   วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ ห้องทะเบียนวัดผล  
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  สอบวิชาพ้ืนฐาน   วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
      ณ อาคาร ๑ และ ๒ 

มอบตัว    วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
    ณ อาคารอเนกประสงค์ 

๓.๘ กรณีบางประเภทความสามารถพิเศษไม่มีผู้สมัคร หรือผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณารับผู้สมัครความสามารถพิเศษประเภทอ่ืนให้ครบตาม 

จำนวน ๑๔ คน 
     ๔. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
         รับจำนวน  ๑๗  คน  
         ๔.๑ คุณสมบัติผู้สมัคร 

๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 

๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๓) เป็นโสด 
๔) เป็นนักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมี 

เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๕) เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
๖) เป็นบุตรของผู้เสียสละเพ่ือชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องการได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็น 

พิเศษ 
๗) เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนตราษตระการคุณ  

         ๔.๒ หลักฐานการรับสมัคร 
๑)  ใบสมัคร 
๒) สูติบัตร (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A๔) 
๓) ทะเบียนบ้านฉบับจริงของบิดา มารดา และนักเรียน (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A๔) 
๔) สำเนาใบแจ้งผลคะแนน O-NET ฉบับของ สทศ. (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A๔) 
๕) สำเนา ปพ.๑ หรือใบรับรองว่ากำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด 

ขนาด A๔) 
๖) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 
๗) หลักฐานแสดงคุณสมบัติตามเหตุกรณี 

๔.๓ กำหนดการรับสมัคร 
รับสมัคร   วันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

     (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ ห้องแนะแนว  
    (นักเรียนต้องสมัครด้วยตนเองและแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน) 

      สอบคัดเลือก   วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     ณ อาคาร ๑ และ ๒ 
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ประกาศผล   วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
    ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ด้านหน้าอาคาร ๒  
รายงานตัว   วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ๑ อาคาร ๓ 
มอบตัว   วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ อาคารอเนกประสงค์  
๔.๔ การรับนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ เป็นอำนาจของคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ของโรงเรียนตราษตระการคุณ 
      ๕. ค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษา   
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนปกติ) จำนวน ๔,๒๗๐ บาท/คน/ปี  
          วันมอบตัวชำระเงินภาคเรียนที่ ๑ จำนวน  ๒,๖๓๕ บาท  

           ๕.๑  ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีจัดให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ (๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน)       
                  จำนวน ๗๐๐ บาท (ภาคเรียนละ ๓๕๐ บาท) 

        ๕.๒  ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ จำนวน ๔๐๐ บาท (ภาคเรียนละ ๒๐๐ บาท) 
        ๕.๓  ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน) จำนวน ๒,๐๐๐ บาท 
               (ภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท) 
        ๕.๔  ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จำนวน ๘๗๐ บาท (ภาคเรียนละ ๔๓๕ บาท) 
        ๕.๕  ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน  ๓๐๐  บาท 

      ๖. กรณีนักเรียนสอบเข้าไม่ได้หรือพลาดโอกาส 
๖.๑ ให้นักเรียนยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนทั่วไปที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน ในวันที่         

๑ – ๕ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
๖.๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ รับจัดสรรที่เรียน (ในกรณีที่นักเรียนยังไม่มีที่เรียน) 

ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์ประสานงานการ
มัธยมศึกษาจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ จำนวนที่รับ ๓๒๐ คน  แบ่งเป็น 
   นักเรียน ม.๓ เดิม ต่อเนื่อง     จำนวน  ๒๕๖  คน 
   นักเรียนทั่วไป      จำนวน    ๔๕  คน 
   นักเรียนความสามารถพิเศษ     จำนวน    ๑๔  คน 
   นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ     จำนวน      ๕  คน 
     ๑. นักเรียน ม.๓ เดิม ต่อเนื่อง   
         รับจำนวน  ๒๕๖  คน จำแนกเป็นแผนการเรียน ดังนี้ 
                 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์    จำนวน     ๑๒๘ คน 
                 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ จำนวน       ๓๒ คน 
                 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ จำนวน       ๓๒ คน 
                 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ    จำนวน       ๓๒ คน 
                 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน   จำนวน       ๓๒ คน 
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         ๑.๑ กำหนดการรับสมัคร  
      รับใบสมัคร         วันที่ ๑๗ , ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
     เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ ห้องแนะแนว  
      สอบคัดเลือก   วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น.  

ณ อาคาร ๑ และ ๒ 
      ประกาศผล   วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
     ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ด้านหน้าอาคาร ๒ 
      รายงานตัว   วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ๑ อาคาร ๓ 
           มอบตัว   วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ อาคารอเนกประสงค์ 
         ๑.๒ คุณสมบัติผู้สมัคร กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑.๒.๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ดังนี้ 
    - ระดับผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา  ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
    - ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒.๓๐ 
    - ระดบัผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒.๓๐ 
๑.๒.๒ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ ต้องมีคะแนนเฉลี่ย             
         ๕ ภาคเรียน ดังนี ้
    - ระดับผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา  ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
    - ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒.๓๐ 
    - ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒.๓๐ 
    - ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า ๒.๓๐ 
๑.๒.๓ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ) ต้องมีคะแนนเฉลี่ย  
         ๕ ภาคเรียน ดังนี ้
    - ระดับผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา  ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
    - ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒.๓๐ 
    - ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒.๓๐ 
    - ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า ๒.๓๐ 
๑.๒.๔ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ต้องมีคะแนนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ดังนี้ 
    - ระดับผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา  ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
    - ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒.๓๐ 
    - ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า ๒.๓๐ 
๑.๒.๕ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ต้องมีคะแนนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ดังนี้ 
    - ระดับผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา  ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
    - ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า ๒.๓๐ 
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         ๑.๓ กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวน 
      โรงเรียนจะพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรวม และคะแนนเฉลี่ยรายวิชา ตามลำดับดังนี้ 
                - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ พิจารณาระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม เป็นลำดับแรก 
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นลำดับที่ ๒ และระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ เป็น
ลำดับสุดท้าย 
                - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ พิจารณาระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม 
เป็นลำดับแรก ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นลำดับที่ ๒ ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เป็นลำดับที่ ๓ และระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ เป็นลำดับสุดท้าย 
                - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ พิจารณาระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม
เป็นลำดับแรก ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ เป็นลำดับที่ ๒ ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เป็นลำดับที่ ๓ และระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ เป็นลำดับสุดท้าย 

     - แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ พิจารณาระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม เป็นลำดับแรก  
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ เป็นลำดับที่ ๒ และระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ เป็น
ลำดับสุดท้าย 
                - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน พิจารณาระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม เป็นลำดับแรก และ
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษเป็นลำดับสุดท้าย 
          ๑.๔ นักเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือก หรือขาดคุณสมบัติ แต่มีความประสงค์เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ สามารถสมัครและสอบคัดเลือกในรอบรับนักเรียนทั่วไป 
หมายเหตุ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนแล้ว หากประสงค์จะสอบคัดเลือกใหม่ เพื่อเปลี่ยนแผนการเรียน 
จะต้องสละสิทธิ์ผลการคัดเลือกเดิมก่อน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกใหม่ได้ 
     ๒. นักเรียนทั่วไป   
         รับจำนวน  ๔๕  คน  
         ๒.๑ วิธีการคัดเลือก 
      นักเรียนทั่วไปพิจารณาจากคะแนนสอบ ร้อยละ ๗๐ และคะแนน O-NET ร้อยละ ๓๐ เรียงตามลำดับ
คะแนน 
         ๒.๒ คุณสมบัติผู้สมัคร 
      ๑)  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
      ๒)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
      ๓)  เป็นโสด 
         ๒.๓ หลักฐานการรับสมัคร 
      ๑)  ใบสมัคร 
      ๒)  สูติบัตร (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A๔) 
      ๓)  ทะเบียนบ้านฉบับจริงของบิดา มารดา และนักเรียน (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A๔)  
      ๔)  สำเนาใบแจ้งผลคะแนน O-NET ฉบับของ สทศ. (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A๔) 
      ๕)  สำเนา ปพ.๑ หรือใบรับรองว่ากำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A๔) 
      ๖)  รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิว้ จำนวน ๒ รูป 
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          ๒.๔ กำหนดการรับสมัคร 
      รับใบสมัครและระเบียบการ วันที่ ๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ ห้องบริหารทั่วไป  
      รับสมัคร   วันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ ห้องเกียรติยศ 
     (ต้องสมัครด้วยตนเองและแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน) 

     สอบคัดเลือก   วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น.  
ณ อาคาร ๑ และ ๒ 

      ประกาศผล   วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
     ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ด้านหน้าอาคาร ๒ 
          รายงานตัว   วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
     ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ๑ อาคาร ๓  
      มอบตัว   วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ อาคารอเนกประสงค์ 
         ๒.๕ วิชาที่สอบ 

แผนการเรียน วิชาที่สอบ 
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , คอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , สังคมศึกษา 

     ๓. นักเรียนความสามารถพิเศษ 
         รับจำนวน  ๑๔  คน แบ่งเป็น 
        นักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ    จำนวน    ๒  คน 
        นักเรียนความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์  จำนวน    ๒  คน 
     นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล   จำนวน    ๕  คน 
     นักเรียนความสามารถพิเศษด้านการขับร้อง     จำนวน    ๒  คน 
     นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา      จำนวน    ๓  คน 

๓.๑ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ จำนวน  ๒  คน 
๓.๑.๑  คุณสมบัติผู้สมัคร 

๑)  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 

๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๓) เป็นโสด 
๔) มีความสามารถด้านวิชาการ เช่น สวดมนต์สรภัญญะ เพลงคุณธรรม วาดภาพ ฯลฯ 
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๕) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคหรือระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
        ๖)  อ่ืนๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

๓.๑.๒ วิธีการคัดเลือก 
คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 

         ๓.๒ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ จำนวน  ๒  คน 
     ๓.๒.๑  คุณสมบัติผู้สมัคร 

 ๑) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 

๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๓) เป็นโสด 
๔) มีความสามารถ และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ 
๕) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคหรือระดับประเทศ  

ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
        ๖) อื่นๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

๓.๒.๒ วิธีการคัดเลือก 
คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 

๓.๓ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล จำนวน  ๕  คน 
๓.๓.๑  คุณสมบัติผู้สมัคร 

๑) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 

๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๓) เป็นโสด 
๔) มีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีสากลได้ เช่น เครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าลมทองเหลือง  

กีตาร์ กีตาร์เบส กลองชุด และคีย์บอร์ด 
 ๕) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคหรือระดับประเทศ  

ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๖) ผู้ปกครองต้องให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อมและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
๗) อ่ืนๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

๓.๓.๒ วิธีการคัดเลือก 
คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 
- บรรเลงเพลงที่ถนัด ๑ เพลง ต่อหน้ากรรมการคัดเลือก 
- เล่นเครื่องดนตรีได้มากกว่า ๑ ชิ้น 

๓.๔ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านการขับร้อง จำนวน  ๒ คน 
๓.๔.๑  คุณสมบัติผู้สมัคร 

๑)  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
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๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๓) เป็นโสด 
๔) มีความสามารถขับร้องเพลงไทยเดิม เพลงไทยลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง เพลงสากล เพลง          

พระราชนิพนธ์ หรือเพลงประสานเสียงได้ 
                           ๕) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคหรือระดับประเทศ 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                           ๖) ผู้ปกครองต้องให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อมและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
                           ๗) อื่นๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

๓.๔.๒ วิธีการคัดเลือก 
คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 
- ขับร้องเพลงที่ถนัด ๑ เพลง ต่อหน้ากรรมการคัดเลือก 
- ขับร้องเพลงได้อย่างหลากหลายแนว 
- ทดสอบ ear training 

 ๓.๕ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา จำนวน  ๓  คน 
      ๓.๕.๑  คุณสมบัติผู้สมัคร 

 ๑) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 

๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๓) เป็นโสด 
๔) มีความสามารถเล่นกีฬาได้ เช่น เปตอง บาสเกตบอล  
๕) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคหรือระดับประเทศ  

ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
        6) ผู้ปกครองต้องยินยอมให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อมและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตลอดเวลาที่
ศึกษาอยู่ อย่างน้อย ๓ ปี 

7) อ่ืนๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
๓.๕.๒ วิธีการคัดเลือก 

คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
        ๓.๖ หลักฐานการรับสมัคร 

๑)  ใบสมัคร 
 ๒)  สูติบัตร (ถ่ายเอกสาร ๒ ชุด ขนาด A๔) 

๓) ทะเบียนบ้านฉบับจริงของบิดา มารดา และนักเรียน (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A๔)  
๔) สำเนาใบแจ้งผลคะแนน O-NET ฉบับของ สทศ. (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A๔) 
๕) สำเนา ปพ.๑ หรือใบรับรองว่ากำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด 

ขนาด A๔) 
๖) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 

        ๗)  หลักฐานเอกสารรางวัล เกียรติบัตรที่ได้รับ    
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๓.๗ กำหนดการรับสมัคร 

รับสมัคร    วันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ ห้องเกียรติยศ  
(นักเรียนต้องสมัครด้วยตนเองและแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน)  

ทดสอบความสามารถพิเศษ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
- ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ณ ห้องแนะแนว 
- ความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ฯ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 
- ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล ณ ห้องดนตรีสากล 
- ความสามารถพิเศษด้านการขับร้อง ณ ห้องดนตรีสากล 
- ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ณ โดม ๑ 

ประกาศผล   วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ด้านหน้าอาคาร ๒ 

รายงานตัว   วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ ห้องทะเบียนวัดผล  

  สอบวิชาพ้ืนฐาน   วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
      ณ อาคาร ๑ และ ๒ 

มอบตัว    วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
    ณ อาคารอเนกประสงค์ 

๓.๘ กรณีบางประเภทความสามารถพิเศษไม่มีผู้สมัคร หรือผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณารับผู้สมัครความสามารถพิเศษประเภทอ่ืนให้ครบตามจำนวน 

๑๔ คน 
     ๔. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
         รับจำนวน  ๕  คน  
         ๔.๑ คุณสมบัติผู้สมัคร 

     ๑)  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 

๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๓) เป็นโสด 
๔) เป็นนักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมี

เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๕) เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
๖) เป็นบุตรของผู้เสียสละเพ่ือชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องการได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
๗) เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนตราษตระการคุณ  

         ๔.๒ หลักฐานการรับสมัคร 
๑)  ใบสมัคร 
๒) สูติบัตร (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A๔) 
๓) ทะเบียนบ้านฉบับจริงของบิดา มารดา และนักเรียน (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A๔)  
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                ๔)  สำเนาใบแจ้งผลคะแนน O-NET ฉบับของ สทศ. (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด ขนาด A๔) 

      ๕)  สำเนา ปพ.๑ หรือใบรับรองว่ากำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด 
ขนาด A๔) 

      ๖)  รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิว้ จำนวน ๒ รูป 
      ๗)  หลักฐานแสดงคุณสมบัติตามเหตุกรณี 
๔.๓ กำหนดการรับสมัคร 

รับสมัคร   วันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ ห้องเกียรติยศ  

    (นักเรียนต้องสมัครด้วยตนเองและแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน) 
     สอบคัดเลือก   วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น.  

ณ อาคาร ๑ และ ๒ 
ประกาศผล   วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
    ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ด้านหน้าอาคาร ๒  
รายงานตัว   วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ๑ อาคาร ๓ 
มอบตัว   วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ อาคารอเนกประสงค์ 
๔.๔ การรับนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ เป็นอำนาจของคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ของโรงเรียนตราษตระการคุณ 
      ๕. ค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษา   
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนปกติ) จำนวน ๔,๒๗๐ บาท/คน/ปี  
          วันมอบตัวชำระเงินภาคเรียนที่ ๑ จำนวน  ๒,๖๓๕ บาท  

        ๕.๑ ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีจัดให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ (๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน )       
               จำนวน ๗๐๐ บาท (ภาคเรียนละ ๓๕๐ บาท) 
        ๕.๒  ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ จำนวน ๔๐๐ บาท (ภาคเรียนละ ๒๐๐ บาท) 
        ๕.๓  ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน) จำนวน ๒,๐๐๐ บาท 
               (ภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท) 
        ๕.๔  ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จำนวน ๘๗๐ บาท (ภาคเรียนละ ๔๓๕ บาท) 
        ๕.๕  ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน  ๓๐๐  บาท 

      ๖. กรณีนักเรียนสอบเข้าไม่ได้หรือพลาดโอกาส 
๖.๑ ให้นักเรียนยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนทั่วไปที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน ในวันที่     

๑ – ๕ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
๖.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ รับจัดสรรที่เรียน (ในกรณีที่นักเรียนยังไม่มี      

ที่เรียน) ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์
ประสานงานการมัธยมศึกษาจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  
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           ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
     (นายพิริยะ  เอกปิยะกุล) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ  
 

 
 


