
 

 

ท่ี ศธ ๐๔๒๔๒.๖๕/ว007      โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 
หมู่ท่ี ๕ ต าบลฉลอง อ าเภอสิชล   
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐ 

 9  มีนาคม  ๒๕63 

เรื่อง    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนท่ีสมัครเรียนต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

เรียน    ผู้ปกครองนักเรียนท่ีจะเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอ์ุทิศ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  1. ก าหนดการและสวัสดิการท่ีได้รับ                           จ านวน ๑ ชุด 

ด้วยโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ก าหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียนท่ีได้สมัครเข้าเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ และประชุมผู้ปกครองของนักเรียนท่ีสนใจหรือรอการตัดสินใจ
สมัครเข้าเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ตามโครงการแนะแนวนักเรียนใน
โรงเรียนเครือข่าย ในวันเสาร์ท่ี 14 มีนาคม 2563 เพื่อรับฟังนโยบายของทางโรงเรียนและสิทธิ์ท่ีนักเรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ควรจะได้รับ นั้น   

ในการนี้ ทางโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 
2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องจามจุรี โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
        
 
 
 

 (นายกิตติชัย  ไชยศร) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
โทรศัพท ์๐-๗๕46-๖424, 0๙๗-๓๔๕-๗๓๓๔ 
โทรสาร ๐-๗๕46-๖424 
e-mail: chalongratschool@gmail.com 

หมายเหตุ  
- ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย 
- โรงเรียนก าหนดจุดบริการคัดกรอง โดยเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ ตามมาตรการเฝ้าระวัง และเพื่อป้องกันเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid - 19) 
 

mailto:chalongratschool@gmail.com


ปฏิทินการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4   
ประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
********************************************************************************** 

 
วันท่ี 14 มีนาคม 2563   

เวลา  09.00 – 09.30 น.   ลงทะเบียน   
เวลา  09.30 – 10.30 น.   ช้ีแจงนโยบายและสวัสดิการท่ีได้รับ 

ของโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
โดยนายกิตติชัย ไชยศร    ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
วันท่ี 21–25 มีนาคม 2563   

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. รับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 
วันท่ี 28 มีนาคม 2563   

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  สอบวัดความรู้และจัดช้ันเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
วันท่ี 1 เมษายน 2563   

เวลา 09.00 น. ประกาศผลการสอบและจัดช้ันเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
วันท่ี 6 เมษายน 2563   

เวลา 09.00 น.  - มอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
- รับมอบสวัสดิการของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
- รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาเพิ่มเติม รอบท่ี ๒ 

 
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563  เปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 

งานรับนักเรียน 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 
 



สวัสดิการที่นักเรียนได้รับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา 2563 
 

๑. ฟรีทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานฯ ในขณะเรียนช้ัน ม.1   มูลค่า       3,0๐๐ บาท 
๒. ฟรีชุดพละ ๑ ชุด ในขณะเรียนช้ัน ม.1     มูลค่า           ๔๐๐ บาท 
๓. ฟรีกระเป๋านักเรียน ๑ ใบ ในขณะเรียนช้ัน ม.1   มูลค่า           ๒๖๐ บาท  
๔. ฟรีหนังสือเรียนจนจบหลักสูตร ม.3     มูลค่ารวม   2,590 บาท 
๕. ฟรค่ีาอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนละ 210 บาท จนจบหลักสูตรม.3 มูลค่ารวม   1,260 บาท 
๖. ฟรีค่าเครื่องแบบนักเรียนในขณะเรียนช้ัน ม.2 – ม.3 ปีละ 450 บาท มูลค่ารวม       900 บาท 
๗. ฟรีทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานฯในขณะเรียนช้ัน ม.2 – ม.3   มูลค่ารวม   6,000 บาท  
๘. ฟรีทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีจนจบหลักสูตร ม.3   
๙. ฟรีทุนการศึกษาอื่นๆจนจบหลักสูตร ม.3  

 
หมายเหตุ  

๑. สวัสดิการท่ีได้รับส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ รายการท่ี 1–6 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์-อุทิศ 
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุกคนท่ีมีคุณสมบัติตามประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

๒. สวัสดิการท่ีได้รับส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  รายการท่ี 7 – 9 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์-
อุทิศ พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การจัดทุนการศึกษาของแต่ละประเภท 

๓. สวัสดิการท่ีได้รับส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  รายการท่ี 1 พิจารณาจัดสรรให้กับนักเรียนทุก
คน ดังนี้   

1) มอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานฯ จ านวน 1,500 บาท ให้กับนักเรียนทุกคน ในวันมอบตัว 
คือวันท่ี 6 เมษายน 2563 

๒) ทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานฯ ส่วนท่ีเหลือมอบให้กับนักเรียนในวันประกาศผลการเรียนภาค
เรียนท่ี 1/2562 ดังนี้ 

๒.๑ นักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ียในภาคเรียนท่ี 1/2562 ล าดับท่ี 1 – ๒๕ และมีความ
ประพฤติดี รับทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานฯ  จ านวน 1,500 บาท 

2.2 นักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ียในภาคเรียนท่ี 1/2562 ล าดับท่ี 26 –50 และมีความ
ประพฤติดี รับทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานฯ  จ านวน 1,000  บาท 

2.3 นักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ียในภาคเรียนท่ี 1/2562 ล าดับท่ี 51 เป็นต้นไป และมี
ความประพฤติดี รับทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานฯ  จ านวน 500  บาท 

๔. นักเรียนท่ีมีผลการสอบการวัดความรู้และจัดช้ันเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ล าดับท่ี 1-20   รับ
ทุนการศึกษา รายละ 500 บาท 

๕. สวัสดิการท่ีได้รับส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  รายการท่ี 2-3 มอบให้กับนักเรียนทุกคน ใน
วันมอบตัว คือ วันท่ี 6 เมษายน 2563 

๖. สวัสดิการท่ีได้รับส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  รายการท่ี 4-9 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์-อุทิศ 
จะก าหนดวันรับสวัสดิการให้ทราบในภายหลัง 

 
********************************************** 



 
 
 


