
 

 
 

ประกาศโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
เร่ือง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2566  

รอบที่ 1 (นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนเดิม)   
*********************** 

 

 ด้วยโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  มีความ
ประสงค์รับสมัครนักเรียน ท่ีจะส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  เพื่อเข้าศึกษาต่อใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบท่ี 1 (นักเรียนท่ีจบ ม.3 จากโรงเรียนเดิม) โดยมี
รายละเอียดการรับสมัครดังนี้  
 

1. จ านวนนักเรียนที่รับ 
รับจ านวน 120  คน  แบ่งเป็น  4  แผนการเรียน ดังนี ้

:    แผนการเรียนวิทย์-คณิต      จ านวน  40  คน 
:    แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ      จ านวน  20  คน 
:    แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน      จ านวน  20  คน 
:    แผนการเรียนศิลป์ท่ัวไป                จ านวน  40  คน 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ

ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2565  หรือเทียบเท่า 
2.2 เป็นโสด ไม่จ ากัดอายุ 
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย 
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีผู้ปกครองสามารถให้การดูแลรับผิดชอบตลอด

ระยะเวลาท่ีเป็นนักเรียน 
2.5 ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.6 ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดทุกประการ 

3. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร 
 3.1  สมัครออนไลน์ทางเว็ปไซต์  http://www.kwk.ac.th  
 3.2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ และด าเนินการตามข้ันตอนท่ีระบุในเว็ปไซต์ 
 3.3  อัปโหลดไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 

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

 3.4 ผู้สมัครไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ให้สมัครเรียนด้วยตนเอง ณ ห้องวิชาการ อาคาร 4  
เวลา 8.30 – 16.00  น. ตามก าหนดการรับสมัคร 
4. วิธีการคัดเลือกและจัดชั้นเรียน 
 4.1 ผู้สมัครสามารถเลือกแผนการเรียนท่ีต้องการเรียน โดยระบุล าดับแผนท่ีต้องการเรียนในขั้นตอน
การสมัครให้ชัดเจน 
 4.2 การคัดเลือกและจัดช้ันเรียน จัดตามท่ีผู้สมัครระบุไว้ในใบสมัคร หากแผนการเรียนใดมีผู้สมัครเกิน
อัตรา จะพิจารณาโดยใช้เกรดเฉล่ียรวม และเกรดเฉล่ียรายวิชาตามแผนการเรียนนั้นในการพิจารณาตามล าดับ 
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5. ก าหนดการรับสมัคร ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 
 

วัน เดือน ป ี เวลา กิจกรรม 

6–10 ก.พ.66 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
รอบท่ี 1 รับสมัครนักเรียนท่ีจบ ม.3 จากโรงเรียนเดิม ทางเว็ปไซต์  
http://www.kwk.ac.th 

14 ก.พ.66 
09.00 น. 
เป็นต้นไป 

ประกาศผลการจัดห้องเรียนนักเรียนช้ัน ม.4 จากโรงเรียนเดิม 
ทางเว็ปไซต์  http://www.kwk.ac.th 

2 เม.ย.66 09.00–12.00 น. 
รายงานตัว/รับมอบตัวนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4  ท้ังรอบท่ี 1 และ
รอบท่ี 2 

 
6. การมอบตัว 
 6.1 ให้นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก มาด าเนินการรายงานตัวและมอบตัวพร้อมกับผู้ปกครองในวันท่ี 2 
เมษายน 2566   เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน 

6.2 เอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการมอบตัว 
1) หลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.1) ตัวจริงพร้อมส าเนา  จ านวน  1 ฉบับ 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน    จ านวน  1 ฉบับ 
3) ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน     จ านวน  1 ฉบับ 
4) ส าเนาสูติบัตร       จ านวน  1 ฉบับ 

  5) รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว     จ านวน  1 รูป 
  6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านบิดา  อย่างละ 1 ฉบับ 
  7) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านมารดา  อย่างละ 1 ฉบับ 

8) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนแทนบิดา  
มารดา)          จ านวน 1 ฉบับ 
 

ถ้านักเรียนไม่มามอบตัวตามก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์  
 

  ประกาศ ณ วันท่ี  30  มกราคม  พ.ศ. 2566 
 
 

(นายณัฐ ทรัพย์ศิริ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 

 
 
 

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

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


