
 
 

ประกาศโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566  

รอบท่ี 2 (นักเรียนที่จบชั้น ป.6  นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม) 
*********************** 

 

 ด้วยโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  มีความประสงค์รับ
สมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที่ 2 
(นักเรียนที่จบชั้น ป.6 นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนเดิม) เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดรายละเอียดใน
การรับสมัครนักเรียน ดังนี้  
 

ประเภทท่ีรับสมัคร 
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวนนักเรียนที่รับ   จ านวน  2 ห้อง  80  คน 
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวนนักเรียนที่รับ   จ านวน  3 ห้อง  120 คน 

ดังนี้ 
:    แผนการเรียนวิทย-์คณิต      จ านวน  40  คน 
:    แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ     จ านวน  20  คน 
:    แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน     จ านวน  20  คน 
:    แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป                จ านวน  40  คน 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตาม

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2565  หรือเทียบเท่า 

2. นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2565  
หรือเทียบเท่า 

3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีผู้ปกครองสามารถให้การดูแลรับผิดชอบตลอดระยะเวลา
ที่เป็นนักเรียน 

4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
5. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดทุกประการ 
 

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

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

4. ผู้สมัครไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ ให้สมัครเรียนด้วยตนเอง ณ ห้องวิชาการ อาคาร 4  
เวลา 8.30 – 16.00  น. ตามก าหนดการรับสมัคร  
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วิธีการคัดเลือกและจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
1. ผู้สมัครสามารถเลือกแผนการเรียนที่ต้องการเรียน โดยระบุล าดับแผนที่ต้องการเรียนในขั้นตอนการ

สมัครให้ชัดเจน 
2. การคัดเลือกและจัดชั้นเรียน จัดตามที่ผู้สมัครระบุไว้ในใบสมัคร หากแผนการเรียนใดมีผู้สมัครเกิน

อัตราจะพิจารณาโดยใช้เกรดเฉลี่ยรวม และเกรดเฉลี่ยรายวิชาตามแผนการเรียนนั้นในการพิจารณาตามล าดับ  
 

ก าหนดการรับสมัคร ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 
 

วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม 

11–15 มี.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง 
รอบท่ี 2 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จากโรงเรียนอื่น และ
โรงเรียนเดิม ทางเว็ปไซต์  http://www.kwk.ac.th 

28 มี.ค.66 
09.00 น. 
เป็นต้นไป 

ประกาศผลการจัดห้องเรียนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบท่ี 2)
ทางเว็ปไซต์  http://www.kwk.ac.th 

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

 

การรายงานตัวและมอบตัว 
 1. ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก มาด าเนินการรายงานตัวและมอบตัวพร้อมกับผู้ปกครองในวันที่  2 
เมษายน 2566   เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน 

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

      ถา้นักเรียนไม่มามอบตัวตามก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์  
 

 ประกาศ ณ วันที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2566 
 
 

(นายณัฐ ทรัพย์ศิริ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนตาลวทิยาคม 

 
 
 
 


