
 
 
 

ประกาศโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ปีการศึกษา 2561 
........................................................................ 

เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2557  พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ
การศึกษา ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของ
ประชาชน โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จึงก าหนดแนวการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่4 ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี้  
 

1.  คุณสมบัติของนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  
หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2560  หรือเทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5  ไม่ต่ ากว่า  2.50  (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ MEP และ MP) 

3. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี 
4. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
5. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือ

ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2560  หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  

ไม่ต่ ากว่า  2.75  (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ  MP) 
3. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี 
4. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
5. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่  

 
  



2. การรับสมัคร  
     1.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1   

1.1  ห้องเรียนปกติ  รับจ านวน  4  ห้อง   160  คน  
1.2  ห้องเรียนพิเศษ   
    1.2.1  ห้อง  Mini English  Program  (MEP)  รับจ านวน  1  ห้อง   30  คน 
 1.2.2  ห้อง  Multilingual  Program  (MP)  รับจ านวน  1  ห้อง   25  คน 
1.3  หลักฐานการสมัคร  

1. ใบสมัครของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  บิดา มารดา ผู้ปกครอง (ในกรณีผู้ปกครองเป็นบุคคลอ่ืน)  
    จ านวน  1 ชุด 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา มารดา ผู้ปกครอง (ในกรณีผู้ปกครองเป็นบุคคลอื่น)  
    จ านวน 1 ชุด 
4.  ส าเนาสูติบัตรของผู้สมัคร จ านวน  1 ชุด  
5.  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานใบรับรอง  
     การเป็นนักเรียน (ปพ.7) จ านวน 1 ชุด 
6.  เอกสารประกาศผลการสอบ O – Net จาก สทศ.  (สามารถปริ้นได้จากเว็บไซต์  สทศ.) 
     จ านวน  1 ชุด 
7.  รูปถ่าย ขนาด  1 นิ้วคร่ึง   จ านวน 3 รูป  (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 

 

1.4  ก าหนดวันและเวลา  
                ห้องเรียนปกติ   

วันรับสมัคร  วันที่  25-28  มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
                     ณ อาคาร 1 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  
สอบคัดเลือก  วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 08.00-12.00 น.   
ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 4 เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 – 16.30 น.   

ณ หอประชุม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
มอบตัว   วันที่ 7 เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 – 16.30 น.   

ณ  หอประชุม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
       ห้องเรียนพิเศษ   ห้อง  Mini English  Program  (MEP)  และ  ห้อง  Education HUB - MP   

วันรับสมัคร  วันที่  24-28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคาร 1 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

สอบคัดเลือก  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00-16.30 น.   
ประกาศผล  วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 – 16.30 น.   

ณ หอประชุม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
รายงานตัว   วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 – 16.30 น.   

ณ หอประชุม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
มอบตัว   วันที่ 6 เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 – 16.30 น.   

ณ  หอประชุม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
 
 
 
 
 



       2.  ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4   
1.1  ห้องเรียนปกติ  รับจ านวน  3  ห้อง   120  คน  
1.2  ห้องเรียนพิเศษ   
 1.2.1  ห้อง  Mini English  Program  (MEP)  รับจ านวน  1  ห้อง   30  คน 

1.2.2  ห้อง  Education HUB - MP  รับจ านวน  1  ห้อง   25  คน 
1.3  หลักฐานการสมัคร  

1. ใบสมัครของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  บิดา มารดา ผู้ปกครอง (ในกรณีผู้ปกครองเป็นบุคคลอ่ืน)  
    จ านวน  1 ชุด 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา มารดา ผู้ปกครอง (ในกรณีผู้ปกครองเป็นบุคคลอื่น)  
    จ านวน 1 ชุด 
4.  ส าเนาสูติบัตรของผู้สมัคร จ านวน  1 ชุด  
5.  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานใบรับรอง  
     การเป็นนักเรียน (ปพ.7) จ านวน 1 ชุด 
6.  เอกสารประกาศผลการสอบ O – Net จาก สทศ.  (สามารถปริ้นได้จากเว็บไซต์  สทศ.) 
     จ านวน  1 ชุด 
7.  รูปถ่าย ขนาด  1 นิ้วคร่ึง   จ านวน 3 รูป  (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 

 

1.4  ก าหนดวันและเวลา  
                ห้องเรียนปกติ   

วันรับสมัคร  วันที่  25-28  มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
                     ณ อาคาร 1 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  
สอบคัดเลือก  วันที่ 1  เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 08.00-12.00 น.   
ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 5 เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 – 16.30 น.   

ณ หอประชุม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
มอบตัว   วันที่ 8 เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 – 16.30 น.   

ณ  หอประชุม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
                ห้องเรียนพิเศษ   ห้อง  Education HUB - MP   

วันรับสมัคร  วันที่  24-28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคาร 1 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

สอบคัดเลือก  วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00-16.30 น.   
ประกาศผล  วันที่  16  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 – 16.30 น.   

ณ หอประชุม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
รายงานตัว   วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 – 16.30 น.   

ณ หอประชุม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
มอบตัว   วันที่ 6 เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 – 16.30 น.   

ณ  หอประชุม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
 
 
 
 
 
 



 
3. วิธีการสอบคัดเลือก  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   
     ห้องเรียนปกติ   

1. ใช้วิธีการสอบคัดเลือก  โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน  5  รายวิชา  คือ  ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ  คิดเป็นร้อยละ  80    

2. คะแนน  O-NET  คิดเป็นร้อยละ  20  
               ห้องเรียนพิเศษ  ห้อง  Mini English  Program  (MEP)  และ  ห้อง  Education HUB - MP   

1. ใช้วิธีการสอบคัดเลือก  โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน  1  รายวิชา  คือ  ภาษาอังกฤษและ          
สอบสัมภาษณ ์   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  
     ห้องเรียนปกติ   

1. ใช้วิธีการสอบคัดเลือก  โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน  5  รายวิชา  คือ  ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ  คิดเป็นร้อยละ  80    

2. คะแนน  O-NET  คิดเป็นร้อยละ  20  
               ห้องเรียนพิเศษ  ห้อง  Multilingual  Program  (MP)   

1. ใช้วิธีการสอบคัดเลือก  โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน  1  รายวิชา  คือ  ภาษาอังกฤษและ          
สอบสัมภาษณ ์  

4.  การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 4.1  มัธยมศึกษาปีที่  1 
  -  ห้องเรียนปกติ   1,550  บาท/ภาคเรียน 
  -  ห้องเรียนพิเศษ  Mini English  Program  (MEP)  2,500  บาท/ภาคเรียน 

  -  ห้องเรียนพิเศษ  Education HUB - MP   5,000  บาท/ภาคเรียน 
 4.2  มัธยมศึกษาปีที่  4 
  -  ห้องเรียนปกติ   1,550  บาท/ภาคเรียน 

  -  ห้องเรียนพิเศษ  Education HUB - MP   5,000  บาท/ภาคเรียน 
5.  การยื่นความจ านงขอให้จัดที่เรียน  

นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จัดหาท่ีเรียนให้ 
ให้ด าเนินการตามปฏิทิน ดังนี้ 
 ย่ืนความจ านงต่อ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17  ศูนย์ประสานงาน สพม.17 
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  วันที่  4-11  เมษายน 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 ประกาศผลการย่ืนความจ านงและรายงานตัว  วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.  
 

ประกาศ  ณ วันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ. 2560  
 

 
       (ลงชื่อ)  

        (นายส าเนา  บุญมาก)  
      ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  

 


