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ประกาศโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 

เร่ือง การรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทโควตา  ประจ าปีการศึกษา 2562 
*********************** 

 ด้วยโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีความ
ประสงค์รับสมัครนักเรียน ที่จะส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  เพื่อเขา้ศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2562  ระบบโควตา ประเภทผลการเรียนดี และประเภท
ความสามารถพเิศษ โดยมีรายละเอียดการรับสมคัรดงัน้ี  
 

คุณสมบัติของผู้สมัครโควตา ม.4 ประเภทผลเรียนดี 
1. เป็นนกัเรียนที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  ซ่ึงจะส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ตาม 
    หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
2. เป็นโสด ไม่จ ากดัอาย ุ
3. เป็นผูท้ี่มีความประพฤติเรียบร้อย 
4. แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ  ตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ียในรายวชิา วทิยาศาสตร์และ 
    คณิตศาสตร์ไม่ต ่ากวา่ 3.00   
5. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย-สงัคมศึกษา  ตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ียในรายวชิา  
    ภาษาองักฤษ และ คณิตศาสตร์ ไม่ต  ่ากวา่  3.00 
6. แผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย-สงัคมศึกษา ตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ียในรายวชิา  
    ภาษาองักฤษ และ ภาษาไทย ไม่ต ่ากวา่  3.00   
7. แผนการเรียนภาษาไทย-องักฤษ-สงัคม ตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ียในรายวชิา ภาษาองักฤษ ภาษาไทย และ 
    สงัคมศึกษา ไม่ต ่ากวา่  3.00   
 

คุณสมบัติของผู้สมัครโควตา ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ 
1. เป็นนกัเรียนที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  ซ่ึงจะส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ตาม 
    หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. เป็นโสด ไม่จ ากดัอาย ุ
3. เป็นผูท้ี่มีความประพฤติเรียบร้อย 
4. แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ ตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ียในรายวชิา วทิยาศาสตร์ และ  
    คณิตศาสตร์ ไม่ต  ่ากวา่  2.50  
5. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย-สงัคมศึกษา  ตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ียในรายวชิา  
    ภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์ ไม่ต  ่ากวา่  2.00  
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6. แผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย-สงัคมศึกษา ตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ียในรายวชิา  
    ภาษาองักฤษ และ ภาษาไทย ไม่ต ่ากวา่  2.00    
7. แผนการเรียนภาษาไทย-องักฤษ-สงัคม ตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ียในรายวชิา ภาษาไทย และ สงัคมศึกษา  
    ไม่ต  ่ากวา่  2.00   
 
หลักฐานการรับสมัคร 
1. ใบสมคัรโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม (ประเภทโควตา)   จ านวน 1 ฉบบั 
2. ปพ.1 หรือ ใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน      จ านวน 1 ฉบบั 
3. รูปถ่ายนกัเรียนขนาด 1.5 น้ิว หรือ 2 น้ิว (ใชต้ิดใบสมคัร)   จ านวน 1  รูป   
4. ส าเนาเกียรติบตัร  (เฉพาะผูส้มคัรประเภทความสามารถพเิศษ) 
 

การรับสมัคร 
1. นกัเรียนขอรับใบสมคัรที่งานแนะแนวของโรงเรียนที่นกัเรียนก าลงัศึกษาอยู ่หรือสามารถดาวนโ์หลดใบ 
    สมคัรไดท้ี่ เวป็ไซต ์ http://www.kwk.ac.th   
2. นกัเรียนสามารถเลือกสมคัรประเภทเรียนดีหรือความสามารถพเิศษ ประเภทใดประเภทหน่ึงเท่านั้น  และ 
    ส่งใบสมคัรที่งานแนะแนวของโรงเรียน 
3. โรงเรียนพจิารณาคดัเลือกนกัเรียนตามประเภทการรับสมคัร และรวบรวมใบสมคัรส่งมายงัโรงเรียน 
    ขนุตาลวทิยาคม  ภายในวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2562 
 

ก าหนดการรับสมัคร 

วัน เดือน ปี เวลา รายการกิจกรรม สถานที ่
18 - 28  ก.พ. 62 08.30 น. – 

16.30 น. 
รับสมคัรนกัเรียนชั้น ม.4 ประเภทโควตา หอ้งวชิาการ อาคาร 4 

หอ้งแนะแนว อาคาร 2 
1  มี.ค. 62 09.00 น.  

เป็นตน้ไป 
ประกาศผลการคดัเลือกนกัเรียนชั้น ม.4   
ประเภทโควตา 

www.kwk.ac.th 
หอ้งวชิาการ อาคาร 4 
บอร์ดอนุสรณ์รุ่น 

6  เม.ย. 62 09.00 น. – 
12.00 น.  

รายงานตวั/รับมอบตวันกัเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 
ทั้งประเภทโควตาและประเภททัว่ไป 

อาคาร 3 

 
 

ประกาศการคดัเลือก 
1. ประกาศผลการคดัเลือก วนัที่  1 มีนาคม 2562 
2. ติดประกาศผลการคดัเลือกที่บอร์ดหนา้หอ้งวชิาการ อาคาร 4  และบอร์ดแนะแนว (บอร์ดอนุสรณ์รุ่น) 
    โรงเรียนขนุตาลวทิยาคม 
3. ประกาศทางเวป็ไซต ์ http://www.kwk.ac.th 
 

http://www.kwk.ac.th/
http://www.kwk.ac.th/
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การมอบตัว 
1. ใหน้กัเรียนที่ผ่านการคดัเลือก มาด าเนินการรายงานตวัและมอบตวัพร้อมกบัผูป้กครองในวนัที่  6  เมษายน 2562  
    เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคาร 3 
2. เอกสารหลกัฐานที่ใชใ้นการมอบตวั 

2.1 หลกัฐานการจบการศึกษา (ปพ.1)     จ านวน 1 ฉบบั 
2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของนกัเรียน    จ านวน 1 ฉบบั 
2.3 ส าเนาทะเบียนบา้นของนกัเรียน     จ านวน 1 ฉบบั 
2.4 รูปถ่ายนกัเรียนขนาด 1.5 น้ิว หรือ 2 น้ิว     จ านวน 1 รูป 
2.5 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นบิดา  อยา่งละ  1 ฉบบั 
2.6 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นมารดา  อยา่งละ  1 ฉบบั 
2.7 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครอง (กรณีผูป้กครองมอบตวันกัเรียนแทนบิดา มารดา) 
       จ  านวน 1 ฉบบั 

      ถา้นกัเรียนไม่มามอบตวัตามก าหนดถือวา่นกัเรียนสละสิทธ์ิ  
 

  ประกาศ ณ วนัที่  5  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2562 
 
 

(นายเจริญ  โกศยั) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม 
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ก าหนดการรับสมัคร สอบคดัเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

วัน เดือน ปี เวลา รายการกิจกรรม ผู้ปฏิบัติ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

18 - 28  ก.พ. 62 08.30 น. – 16.30 น รับสมคัรนกัเรียนชั้น ม.4 ประเภท
โควตา 

นกัเรียนที่สมคัรเขา้เรียนต่อ ม.4 

1  มี.ค. 62 09.00 น. เป็นตน้ไป ประกาศผลการคดัเลือกนกัเรียนชั้น 
ม.4  ประเภทโควตา 

คณะกรรมการ 

23 – 27 มี.ค.62 08.30 น. – 16.30 น รับสมคัรนกัเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 
ประเภททัว่ไป  

นกัเรียนที่สมคัรเขา้เรียนต่อ ม.1 
และ ม.4 

31 มี.ค.62 09.00 น. – 12.00 น. สอบคดัแผนการเรียนนกัเรียนชั้น ม.1 
และ ม.4 ประเภททัว่ไป 

นกัเรียนที่สมคัรเขา้เรียนต่อ ม.4 
และ ม.4 

1  เม.ย. 62 09.00 น. เป็นตน้ไป ประกาศผลการสอบจดัหอ้งเรียน
นกัเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 

คณะกรรมการ 

6  เม.ย. 62 09.00 น. – 12.00 น.  รายงานตวั/รับมอบตวันกัเรียนชั้น  
ม.1 และ ม.4 ทั้งประเภทโควตาและ
ประเภททัว่ไป 

นกัเรียน ม.1 , ม.4 /ผูป้กครอง 

 
โทรศพัท ์ 053 – 193145 ,0898357165 
โทรสาร  053 – 193 151 
Web Site  http://www.kwk.ac.th 
Facebook. แนะแนว ขนุตาลวทิยาคม 
Email    kw.guidance@gmail.com 
 
 
 
 


