
 

 

 

 

 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 

เร่ือง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
(ประเภทโควตาพิเศษ) ปีการศึกษา 256๔ 

*********************************************** 
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 และประกาศส านัก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๔ และสอดคล้องกับประกาศส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จึงก าหนดแนวปฏิบัติและรายละเอียดการรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ประเภทโควตาพิเศษ) ประจ าปีการศึกษา 256๔ 
ดังนี้  
  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
  1.1 ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งจะต้องส าเร็จ
การศึกษาในป ีพ.ศ. 256๓ 
  1.2 ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน  
  1.3 มีความประพฤติดี  
  1.4 ส าหรับนักเรียนท่ีมีความประสงค์สมัครเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4 (ประเภทโควตาเรียนดี) จะต้องมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ไม่ต่ ากว่า 3.50 และอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน  
  1.5 ส าหรับนักเรียนท่ีมีความประสงค์สมัครเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 (ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ) จะต้องก าลังศึกษาอยู่ในช้ันระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาทุกประเภท ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านภาษาหรือการสานเตย
ปาหนัน ฯลฯ โดยมีผลงานระดับจังหวัดขึ้นไป มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 และอยู่ในเขตพื้นท่ี
บริการของโรงเรียน  
  2. จ านวนที่รับสมัคร  
  โควตาส าหรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน ประเภทละ 1 คน ( ในกรณีท่ีไม่
สามารถคัดเลือกประเภทใดประเภทหนึ่งได้ ให้สามารถใช้สิทธิ์สมัครโควตาในประเภทอื่นได้  ท้ังนี้ต้องไม่เกิน
โรงเรียนละ 2 คน ) 

3. เอกสารที่น ามาสมัคร 
       3.1  หลักฐานการจบการศึกษา หรือหลักฐานแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี  6  ปีการศึกษา 256๓ (ปพ.1 : 2) 
     3.2  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา, มารดาหรือผู้ปกครอง ฉบับจริงและฉบับส าเนา 
(รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 



 

 

 

 

 

 
 

     3.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน  ฉบับจริงและฉบับส าเนา   
(รับรองส าเนาถูกต้อง) 
    3.4  รูปถ่ายของผู้สมัคร แต่งเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว  
(ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน)  จ านวน  3  รูป 

    3.5  ใบรับรองความประพฤติ 
  ๔. ขั้นตอนในการสมัคร  
  ๔.1 นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น  
  ๔.2 นักเรียนท่ีสนใจและมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด กรอกใบสมัครของโรงเรียนพร้อมแนบ
ส าเนาใบระเบียนผลการเรียน ( ปพ. 1 เกรด 5 ภาคเรียน ) หนังสือรับรองความประพฤติ เกียรติบัตรหรือ
หลักฐานท่ีแสดงความสามารถพิเศษ ในด้านท่ีสมัครแล้วให้โรงเรียนรวบรวมใบสมัครจัดส่งท่ีงานรับนักเรียน 
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ต าบลคลองยาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  81120 โทรศัพท์         
075-652517 หรือติดต่อ คุณครูจิรวัฒน์  บัวแก้ว โทรศัพท์ 080 - 8098795 และคุณครูสุวดี หนูฤทธิ์ 
โทรศัพท์ 089-9706036 ได้ต้ังแต่ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ 256๔ จนถึงวันท่ี 2๔ กุมภาพันธ์ 256๔  ในวัน
และเวลาราชการ (ห้องวิชาการอาคารเรียน 2) 
  ๕. วิธีการคัดเลือก  
  โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จะแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
ของ ผู้สมัครตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด เมื่อโรงเรียนได้ประกาศผล
การคัดเลือก แล้ว ผู้สมัครหรือบุคคลอื่นใดจะต้องฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธิใดมิได้ 
  ๖. ก าหนดการคัดเลือก  
 ๑๕ – 2๔ กุมภาพันธ์ 256๔  นักเรียนยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน   
 ๒ มีนาคม 256๔    ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก  
 ๒ มีนาคม 256๔    รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์  
  ๗. การรายงานตัวและการยืนยันสิทธิ์  
  นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
(ประเภท โควตาพิเศษ) จะต้องมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์พร้อมท าการบันทึกข้อตกลง ในวันท่ี ๒ มีนาคม
256๔ เวลา 08:30 น. – 16.30 น. ณ ห้องวิชาการ อาคารเรียน 2 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ซึ่งผู้ท่ี
ไม่ยืนยันสิทธิ์ตามท่ี โรงเรียนก าหนดถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์  

  ๘. เง่ือนไขและสิทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับ  
     ๘.1 ประเภทโควตาเรียนดี  
  สิทธิพิเศษท่ีนักเรียนจะได้รับ  
  1) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมภาคเรียนละ 700 บาท ต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
(ส าหรับนักเรียน ช้ัน ม.1) หรือได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมภาคเรียนละ 700 บาท ต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4 – 6 (ส าหรับนักเรียน ช้ัน ม.4)  
  2) ได้รับการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเป็น 
ตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันรายการต่าง ๆ ท่ี โรงเรียนสมัครเข้าแข่งขัน  
  3) ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีและได้รับการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาท้ังจากโรงเรียนและ 
หน่วยงานท่ีได้สนับสนุน  



 

 

 

 

 

 
 

 

  เงื่อนไขการสมัคร  
  นักเรียนท่ีสมัครประเภทโควตาเรียนดีจะต้องรักษาระดับผลการเรียนเฉล่ียทุกภาคเรียนไม่ต่ า
กว่า 3.20 ขึ้นไปตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ หากภาคเรียนใดรักษาระดับ
ผล การเรียนไม่ได้จะต้องช าระค่าธรรมเนียมภาคเรียนละ 700 บาท เหมือนนักเรียนปกติจนกว่าเป็นไปตาม
เงื่อนไข จึงจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม  
  ๘.2 ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ  

  สิทธิพิเศษท่ีนักเรียนจะได้รับ  
  1) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมภาคเรียนละ 700 บาท ต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –3 
(ส าหรับนักเรียน ช้ัน ม.1) หรือได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมภาคเรียนละ 700 บาท ต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4 –6 ( ส าหรับนักเรียน ช้ัน ม.4 )  
  2) ได้รับการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศตามความสามารถพิเศษเฉพาะด้านท่ีสมัคร  
  3) เป็นนักกีฬาของโรงเรียนและได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนและ 
หน่วยงานท่ีได้ให้การสนับสนุน  
  เงื่อนไขการสมัคร  
  นักเรียนท่ีสมัครประเภทโควตาความสามารถพิเศษจะต้องเป็นนักกีฬาของโรงเรียนประเภทใด
ประเภทหนึ่ง (หากมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา) หรือต่อยอดความสามารถพิเศษในด้านท่ีสมัครตลอด
ระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ ในโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์และมีผลการเรียนเฉล่ียทุกภาคเรียนไม่ต่ ากว่า 2.50 
ขึ้นไป หากนักเรียนยกเลิกการเล่น กีฬาหรือไม่ต่อยอดความสามารถพิเศษในด้านท่ีสมัครและรักษาระดับผล
การเรียนไม่ได้จะต้องช าระค่าธรรม เนียมภาค เรียนละ 700 บาท เหมือนนักเรียนปกติจนกว่าจะเป็นไปตาม
เงื่อนไขจึงจะได้รับการ   
  ยกเลิกค่าธรรมเนียม  
  หากมีข้อสงสัยอื่นใดสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี งานรับนักเรียนโรงเรียนคลองยางประชา
นุสรณ์ ต าบลคลองยาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120 โทรศัพท์ 075 - 652517 หรือติดต่อ 
คุณครูจิรวัฒน์ บัวแก้ว โทรศัพท์ 080 - 8098795 และคุณครูสุวดี หนูฤทธิ์ โทรศัพท์ 089-9706036 ได้
ต้ังแต่ วันท่ี  ๒๒  มีนาคม 256๔ จนถึงวันท่ี 2๖ มีนาคม 256๔ ในวันและเวลาราชการ  

  ประกาศ ณ วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 256๔  
 
 
 
      (นายเสวตร  ณัฏฐเดช)  
            ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 


