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ประกาศโรงเรียนราษีไศล 
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 

----------------------------------------- 
 เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราษีไศลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ                 
การรับนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคุณสมบัติ                    
การคัดเลือกและการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร 
  1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  1.1.1 คุณสมบัติ 
 (1) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
                         หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า 

(2) ไมจ่ ากัดอายุ 
(3) เป็นโสด 
(4) เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน  
(5) นักเรียนห้องเรียนพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเรียน หรือย้าย  
    ห้องเรียนไปเรียนห้องเรียนทั่วไปได้ จนกว่าจะจบหลักสูตร  

 1.1.2 หลักฐานการสมัคร  
(1) ใบสมัครของโรงเรียนราษีไศลที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
(2) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนาประกอบด้วยหน้าที่มีชื่อนักเรียน 1 แผ่น, 
     บิดา 1 แผ่น , มารดา 1 แผ่น ทีร่ับรองส าเนาเรียบร้อยแล้ว  
(3) หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1:ป) หรือเทียบเท่าหรือ ใบรับรอง 
    (ปพ.7) จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือ 
    เทียบเท่า (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา 
(4) หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (เกียรติบัตรหรืออ่ืนๆ) ในกรณีที่สมัคร ด้านความสามารถ 
    พิเศษ (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา 
(5) เอกสารรับรองคะแนน O-NET (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา 
(6) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 3 แผ่น 

 1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 1.2.1 คุณสมบัติ 
  (1) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
                         หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า 
  (2) ไมจ่ ากัดอายุ 
 (3) เป็นโสด 
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 (4) เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน 
 (5) นักเรียนห้องเรียนพิเศษทุกประเภทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเรียน หรือย้าย 
                         ห้องเรียนไปเรียนห้องเรียนทั่วไปได้ จนกว่าจะจบหลักสูตร 
 1.2.2 หลักฐานการสมัคร 

(1) ใบสมัครของโรงเรียนราษีไศลที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
(2) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนาประกอบด้วยหน้าที่มีชื่อนักเรียน 1 แผ่น, 
    บิดา 1 แผ่น , มารดา 1 แผ่น ที่รับรองส าเนาเรียบร้อย 
(3) หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1:บ) หรือเทียบเท่าหรือใบรับรอง 
     (ปพ.7) จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือ 
     เทียบเท่า (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา 
(4) หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (เกียรติบัตรหรืออ่ืนๆ) ในกรณีที่สมัครด้านความสามารถ 
     พิเศษ (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา 
(5) เอกสารรับรองคะแนน O-NET (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา 
(6) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 3 แผ่น 

  2. ประกาศการรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ให้ดูรายละเอียด 
            ที ่http:// www.rsschool.ac.th หรือรับใบสมัครตั้งแต่วันที่  25  มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
           ทีฝ่่ายวชิาการอาคาร 1 ห้อง 118 (เว้นวันหยุดราชการ) 
  3. ก าหนดวันรับสมัคร วันคัดเลือก วันสอบคัดเลือก วันประกาศผลรายงานตัวและมอบตัว 
  3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รับจ านวน 320 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1.1. นักเรียนห้องเรียนปกติ  รับจ านวน 280 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
     รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป โดยวิธีการสอบคัดเลือกซ่ึงใช้คะแนน 
                         ที่ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ร้อยละ 70 และใช้คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษา 
                         แห่งชาต ิ(O-NET) ร้อยละ 30 จ าแนกเป็น 5 โครงสร้างเป็นดังนี้ 
 1)โครงสร้างที่ 1 เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    จ านวน 120 คน               
 2)โครงสร้างที่ 2 เน้นคณิตศาสตร์-ภาษา    จ านวน   40 คน                       
 3)โครงสร้างที่ 3 เน้นศิลป์-ภาษา(เน้นภาษาจีน/อังกฤษ)  จ านวน   40 คน                    
 4)โครงสร้างที่ 4 เน้นเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์      จ านวน   40 คน               
 5)โครงสร้างที่ 5 เน้นศิลป์-พลศึกษา           จ านวน   40 คน      
 รับสมัคร วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
                         ณ หอประชุมมรกต  

 สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. วิชาที่สอบได้แก่ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ข้อสอบเป็นแบบปรนัยและอัตนัย) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษา(ข้อสอบเป็นแบบปรนัย) 
ยื่นคะแนน O-NET ให้นักเรียนน าหลักฐานคะแนน O-NET มายื่นในวันสมัครสอบ 
(นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานคะแนนการสอบ O-NET โรงเรียนจะไม่คิดคะแนน 
ในส่วนนี้ให้โดยถือว่าคะแนน O-NET เป็น 0) 
ประกาศผล วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป โดยติดบอร์ดหน้าห้องประชาสัมพันธ์ 

                        อาคาร1 และที่ http:// www.rsschool.ac.th 
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รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.นักเรียนต้องจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จึงจะมีสิทธิ์มอบตัว ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์
และเม่ือมอบตัวแล้วถ้าโรงเรียนตรวจสอบพบว่านักเรียนไม่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน  
จะให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
การเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนที่มอบตัวแล้ว ถ้าผลการสอบคัดเลือกคะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 50 
นักเรียนต้องเรียนปรับพื้นฐานที่โรงเรียนราษีไศล ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561 โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

 3.1.2 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Genious Program, GP) จ านวน 40 คน 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศกึษาอยู่ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ป.4 - ป.5 ไม่น้อยกว่า 3.50 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 - ป.5 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 - ป.5 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
5. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
6. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
7. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
*คุณสมบัตติามข้อที่ 2-4 นักเรียนที่เข้าร่วมสอบแข่งขันความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนราษีไศล  ประจ าปีการศึกษา 2560 (RS Contest) ที่มีคะแนนรวมสูงสุด 
10 คนแรก และคะแนนแต่ละรายวิชาสูงสุด 10 คนแรก จะได้รับการยกเว้น โดยให้น าเกียรติบัตร
มาแสดงในวันสมัคร 
รับสมัคร วันที่ 15-19 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
ทีฝ่่ายวิชาการ อาคาร 1 ห้อง 118 
สอบคัดเลือก วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 ประกาศผล วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยติดบอร์ดหน้าห้อง 
                    ประชาสัมพันธ์ อาคาร1 และที่ http:// www.rsschool.ac.th 

รายงานตัวมอบตัวและช าระเงิน วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ฝ่าย
วิชาการ อาคาร 1 ห้อง 118 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ช าระค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนละ 3,500 บาท 
2. ค่าระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   โรงเรียนราษีไศล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
3. นอกจากค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 และข้อ 2 ผู้ปกครองยินดีจะให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา 
    ศักยภาพของนักเรียน เช่น กิจกรรมค่ายทางวิชาการ  กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น 
4. ไม่อนุญาตให้ผ่อนผันการช าระเงินและเมื่อช าระเงินแล้วโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
   ทั้งสิ้น 
5. นักเรียนที่มอบตัวแล้วจะต้องมาเรียนปรับพ้ืนฐานตามโครงการของโรงเรียน ระหว่างวันที่                     
    1-5  พฤษภาคม  โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
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 3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รับจ านวน 360 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.2.1 นักเรียนห้องเรียนปกติ รับจ านวน 320 คน โดยใช้คะแนนที่ใช้ข้อทดสอบของโรงเรียน 
 ร้อยละ 80 ซึ่งประกอบด้วยวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
 และใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ร้อยละ 20 จ าแนกเป็น 5 โครงสร้าง 
 เป็นดังนี้ 
 1)โครงสร้างที่ 1 เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    จ านวน 160 คน               
 2)โครงสร้างที่ 2 เน้นคณิตศาสตร์-ภาษา    จ านวน   40 คน                       
 3)โครงสร้างที่ 3 เน้นศิลป์-ภาษา(เน้นภาษาจีน/อังกฤษ)  จ านวน   40 คน                    
 4)โครงสร้างที่ 4 เน้นเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์      จ านวน   40 คน               
 5)โครงสร้างที่ 5 เน้นศิลป์-พลศึกษา           จ านวน   40 คน      
 การรับสมัคร ให้ด าเนินการดังนี้ 

3.2.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (เดิม) 
คุณสมบัติของนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) 

1. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
2. มีความประพฤติเรียบร้อยปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนและมีศักยภาพที่เหมาะสม 

  ประกาศรายช่ือนักเรียน ม.3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์สมัครเรียนชั้น ม.4 วันที่ 6-10  มีนาคม 2561 
 รับสมัคร วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.  โดยรับใบสมัครและสมัครได้ท่ี 
                        ฝ่ายวชิาการ อาคาร 1 ห้อง 118  

สอบวัดความรู้ วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. วิชาที่สอบ ได้แก่ 
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ 
โดยใช้คะแนนจากการทดสอบด้วยขอสอบทางวิชาการท่ีโรงเรียนจัดท า ร้อยละ 70 และใช้ 
คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ร้อยละ 30 นักเรียนที่สมัครเรียน 
โครงสร้างที่ 1 โครงสร้างที่ 2 ถ้าสอบไม่ได้ โรงเรียนจะจัดให้เรียนในโครงสร้างที่มีจ านวนนักเรียน
ยังไม่เต็มแผนชั้นเรียน  
ยื่นคะแนน O-NET ให้นักเรียนน าหลักฐานคะแนน O-NET มายื่นในวันสมัครสอบ 
(นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานคะแนนการสอบ O-NET โรงเรียนจะไม่คิดคะแนนในส่วนนี้ให้ โดยถือว่า
คะแนน O-NET เป็น 0) 
ประกาศผล วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป โดยติดบอร์ดหน้าห้องประชาสัมพันธ์
อาคาร1  และที่ http:// www.rsschool.ac.th 
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.นักเรียนต้องจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงจะมีสิทธิ์มอบตัว ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์
และเม่ือมอบตัวแล้วถ้าโรงเรียนตรวจสอบพบว่านักเรียนไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน  

 จะให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 3.2.1.2 นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น และนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม)  
 รับสมัคร วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 ณ หอประชุมมรกต  

สอบวัดความรู้ วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. วิชาที่สอบ ได้แก่ 
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ 
โดยใช้คะแนนจากการทดสอบด้วยขอสอบทางวิชาการท่ีโรงเรียนจัดท า ร้อยละ 70 และใช้ 
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คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ร้อยละ 30 นักเรียนที่สมัครเรียน 
โครงสร้างท่ี 1 โครงสร้างท่ี 2 ถ้าสอบไม่ได้ โรงเรียนจะจัดให้เรียนในโครงสร้างท่ีมีจ านวน
นักเรียนยังไม่เต็มแผนชั้นเรียน  
ยื่นคะแนน O-NET ให้นักเรียนน าหลักฐานคะแนน O-NET มายื่นในวันสมัครสอบ 
(นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานคะแนนการสอบ O-NET โรงเรียนจะไม่คิดคะแนนในส่วนนี้ให้ โดยถือว่า
คะแนน O-NET เป็น 0) 
ประกาศผล วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป โดยติดบอร์ดหน้าห้องประชาสัมพันธ์ 
อาคาร1 และที่ http:// www.rsschool.ac.th 
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.นักเรียนต้องจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงจะมีสิทธิ์มอบตัว ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์
และเม่ือมอบตัวแล้วถ้าโรงเรียนตรวจสอบพบว่านักเรียนไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน  

 จะให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 3.1.2 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Genious Program, GP) จ านวน 40 คน 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. ก าลังศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ภาคเรียนตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียนตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
5. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
6. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
7. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
8. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
*คุณสมบัติข้อที่ 3และ4 นักเรียนที่เข้าร่วมสอบแข่งขันความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรียนราษีไศล  ประจ าปีการศึกษา 2560 (RS Contest) ที่มีคะแนนรวมสูงสุด 
10 คนแรก และคะแนนแต่ละรายวิชาสูงสุด 10 คนแรก จะได้รับการยกเว้น โดยให้น าเกียรติบัตร
มาแสดงในวันสมัคร 
รับสมัคร วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทีฝ่่ายวิชาการ 
อาคาร 1 ห้อง 118 
สอบคัดเลือก วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ตามเวลาดังนี้  (สอบข้อเขียน) 
วิชาคณิตศาสตร์  เวลา 09.00-10.30 น. 
วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 10.30-12.00 น. 

                   ประกาศผล วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป โดยติดบอร์ดหน้าห้องประชาสัมพันธ์ 
อาคาร1 และที่ http:// www.rsschool.ac.th 

 รายงานตัวมอบตัวและช าระเงิน วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องวิชาการ  
                    อาคาร 1 ห้อง 118 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ช าระค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนละ 3,500 บาท 
2. ค่าระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   โรงเรียนราษีไศล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
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3. นอกจากค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 และข้อ 2 ผู้ปกครองยินดีจะให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา 
    ศักยภาพของนักเรียน เช่น กิจกรรมค่ายทางวิชาการ  กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น 
4. ไม่อนุญาตให้ผ่อนผันการช าระเงินและเมื่อช าระเงินแล้วโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ  
   ทั้งสิ้น 
5. นักเรียนที่มอบตัวแล้วจะต้องมาเรียนปรับพ้ืนฐานตามโครงการของโรงเรียน ระหว่างวันที่                     
    1-4  พฤษภาคม 2561 โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

 4. หลักฐานและคุณสมบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
1. มอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องจบประถมศึกษาปีที่ 6 
2. มอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
3. ชุดมอบตัวที่กรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว 
4. ส าเนา ปพ.1:ป (ชั้น ม.1) / ส าเนา ปพ.1:บ (ชั้น ม.4) พร้อมฉบับจริง โรงเรียนจะเก็บไว้เฉพาะฉบับส าเนา 
   เท่านั้น 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา พร้อมฉบับจริง โรงเรียนจะเก็บไว้เฉพาะฉบับส าเนา 
6. ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้รับรองส าเนาถูกต้อง ทุกแผ่น 
7. นักเรียนไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
การมอบตัว  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มอบตัววันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.  หอประชุมเพทาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มอบตัววันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.  หอประชุมมรกต 
ปฐมนิเทศและมอบตัวตามล าดับ  

 5. ศึกษารายละเอียดและสอบถามข้อมูลที่ โรงเรียนราษีไศล อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
 โทรศัพท์ 045-681040 โรงเรียนราษีไศล/081-2644437 ครูมาลินี  หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  
             http:// www.rsschool.ac.th 
 6. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร 
 6.1 ศึกษาประกาศโรงเรียนราษีไศล เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
                  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ที่เว็บไซต์ http:// www.rsschool.ac.th 
 6.2 เตรียมเอกสารและหลักฐาน แล้วไปสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
                  ตามประกาศการรับสมัครทีโ่รงเรียนราษีไศล อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยตนเองเท่านั้น 
 6.3 ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อของนักเรียนทุกประเภทจะสมบูรณ์เมื่อนักเรียนได้รับบัตรผู้สมัครเข้า 
                  ศึกษาต่อที่มตีราประทับโรงเรียนราษีไศลเท่านั้น 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
 
 

       
 

(นางวัชรินทร์  ค าวงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราษีไศล 


