
 
 

ประกาศโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทท่ัวไป  

ปีการศึกษา 2565 
*********************** 

 

 ด้วยโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  มีความประสงค์รับ
สมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2565  และเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงก าหนดรายละเอียดในการรับสมัครนักเรียน ดังนี้  
 
ประเภทท่ีรับสมัคร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
1. จ านวนนักเรียนที่รับ 

- ห้องเรียนปกติทั่วไป              จ านวน  2 ห้อง  80 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

2.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  หรือเทียบเท่า 

2.2 เป็นโสดไม่จ ากัดอายุ 
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
1. จ านวนนักเรียนที่รับ 

รับจ านวน 120  คน  แบ่งเป็น 3  ห้องเรียน ดังนี้ 
-    แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ      จ านวน  40 คน 
-    แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา         จ านวน  20 คน 
-    แผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา                  จ านวน  20 คน 
-    แผนการเรียนภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา    จ านวน  40 คน 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลัง

ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  หรือเทียบเท่า 
2.2 เป็นโสด ไม่จ ากัดอายุ 
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย 
2.4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ต้องมีคะแนนการสอบจัดห้องเรียนในรายวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของการสอบ 
2.5 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา  ต้องมีคะแนนการสอบจัดห้องเรียนใน

รายวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของการสอบ 
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2.6 แผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา    ต้องมีคะแนนการสอบจัดห้องเรียนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของการสอบ 

2.7 แผนการเรียนภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา ต้องมีคะแนนการสอบจัดห้องเรียนผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนด 

 
วิธีการและรายละเอียดการสมัคร 
1.  สมัครออนไลน์ทางเว็ปไซต์  http://www.kwk.ac.th 
2.  ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ และด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุ 
3.  อัปโหลดไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 

3.1 ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1)       
3.2 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)   

    
ก าหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 
 

วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม 
9–13 มี.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป ทางเว็ปไซต์  

http://www.kwk.ac.th 
25 มี.ค.65 09.00 น. เป็นต้นไป ประกาศห้องสอบ นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ม.4 ประเภททั่วไป 

ตรวจสอบรายชื่อของตนเองทางเว็ปไซต์  ttp://www.kwk.ac.th 
27 มี.ค.65 09.00–12.00 น. สอบคัดเลือกแผนการเรียนนักเรียนชั้น ม.4 ประเภททั่วไป 
31 มี.ค.65 09.00 น. เป็นต้นไป ประกาศผลการสอบและการจัดห้องเรียนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 

ประเภททั่วไป 
3 เม.ย.65 09.00–12.00 น. รายงานตัว/รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทั้งประเภทโควตา

และประเภททั่วไป 
 
การสอบคัดเลือกแผนการเรียนนักเรียนชั้น ม.4 
1.  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ  วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
2. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา  วิชาที่สอบ คือ ภาษาอังกฤษ และ                           

คณิตศาสตร์ 
3.  แผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา วิชาที่สอบ คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
4.  แผนการเรียนภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา วิชาที่สอบ คือ ภาษาไทย  และ สังคมศึกษา 

 
การมอบตัว 
1. ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก มาด าเนินการรายงานตัวและมอบตัวพร้อมกับผู้ปกครองในวันที่ 3 เมษายน 2565    

เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคาร 3 
2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว 

2.1 หลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.1)     จ านวน 1 ฉบับ 
2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน    จ านวน 1 ฉบับ 
2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน      จ านวน 1 ฉบับ 
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2.4 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว      จ านวน   1 รูป 
2.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านบิดา   อย่างละ  1 ฉบับ 
2.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านมารดา  อย่างละ  1 ฉบับ 
2.7 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนแทนบิดา มารดา) 
               จ านวน 1 ฉบับ 

      ถ้านักเรียนไม่มามอบตัวตามก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์  
 

  ประกาศ ณ วันที่  27  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 

(นายเจริญ  โกศัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
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ก าหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

วัน เดือน ปี เวลา รายการกิจกรรม ผู้ปฏิบัติ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1–20 ก.พ.65 ตลอด 24 ชั่วโมง รับสมคัรนักเรียนชั้น ม.4 ประเภท

โควตา ทางเว็ปไซต์  
http://www.kwk.ac.th 

นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ต่อ ม.4 

25 ก.พ.65 09.00 น. เป็นต้นไป ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.
4  ประเภทโควตา ทางเว็ปไซต์  
http://www.kwk.ac.th 

คณะกรรมการ 

9–13 มี.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 
ประเภททั่วไป ทางเว็ปไซต์  
http://www.kwk.ac.th 

นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ต่อ ม.1 และ ม.4 

25 มี.ค.65 09.00 น. เป็นต้นไป ประกาศห้องสอบ นักเรียนที่สมัครเข้า
เรียนต่อ ม.4 ประเภททั่วไป ตรวจสอบ
รายชื่อของตนเองทาง 
เว็ปไซต์  ttp://www.kwk.ac.th 

นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ต่อ ม.4  

27 มี.ค.65 09.00–12.00 น. สอบคัดเลือกแผนการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้น ม.4 ประเภททั่วไป 

นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ต่อ ม.4  

31 มี.ค.65 09.00 น. เป็นต้นไป ประกาศผลการสอบและการจัด
ห้องเรียนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 
ประเภททั่วไป ทางเว็ปไซต์  
http://www.kwk.ac.th 

คณะกรรมการ 

3 เม.ย.65 09.00–12.00 น. รายงานตัว/รับมอบตัวนักเรียนชั้น  
ม.1 และ ม.4 ทั้งประเภทโควตาและ
ประเภททั่วไป 

นักเรียน ม.1 , ม.4 / 
ผู้ปกครอง 

 
ติดต่อสอบถาม 
 โทรศัพท์ : 0899992102  ครูตรีนุช  สมแก้ว    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
   : 0898357165  ครูภาวิณี  แก้วแสงอินทร์   งานแนะแนว 

 : 0956769320  ครอูรอมล  แก้วมหาคุณ    งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ระบบรับสมัคร) 
 Web Site   http://www.kwk.ac.th 
 Facebook.  แนะแนว ขุนตาลวิทยาคม 
 

 


