
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร 
เรื่อง   แนวปฏิบัตกิารรับสมัครนักเรียน 

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
------------------------------------- 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่าง
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ชาติ ที่ ๒๘๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มติคณะรัฐมนตรี 
(ครม.)วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบ
แทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มติ
คณะกรรมการการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในคราวประชุม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๐ 

อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๓๙ แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ ๓ แห่ง กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอำนาจการบริหารการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วน ราชการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศสำนักงาน  คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเด็กมีโอกาสรับการศึกษาที่มี
คุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิ
บาล หลักการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไว้ดังนี้ 

 



 
๒. นโยบาย 

๒.๑ เป้าหมาย 
เด็กทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ 

ศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการ 
รับนักเรียนที่มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.๒ กลยุทธ์ 
๒.๒.๑ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง ทักษะการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือให้ 
เกิดความเข้าใจ สร้างความเชื่อม่ัน ลดความขัดแย้ง และเชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม 
และหน่วยงาน โดยประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 

๒.๒.๒ การบริหารจัดการบังเกิดประสิทธิผล 
การบริหารจัดการบังเกิดประสิทธิผล สำหรับการรับนักเรียน หมายถึงกระบวนการ 

ทำงาน ที่มุ่งนั้นให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเข้าเรียน สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และ เสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
๓. วิธีการ 
 คณะกรรมการการรับนักเรียนกำหนดแนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในแต่ละ
ระดับ  ดังนี้ 
 ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๓.๑.๑ โรงเรียนสำรวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ภายในเขตพ้ืนที่บริการ 
  ๓.๑.๒ โรงเรียนรับสมัครนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน  ถ้ายังไม่เต็มจะ
รับเด็กนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการได้   
  ๓.๑.๓ โรงเรียนดำเนินการจับสลาก เพื่อจัดห้องเรียน 
 ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

นักเรียนที่จบจากชั้น ม.๓ (โรงเรียนเดิม) 
  - รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และความประพฤติเหมาะสม 
  - ตรวจสอบคุณสมบัติ และความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในแผนการเรียนที่กำหนด 
  - ดำเนินการคัดเลือก นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อ ในแผนการเรียนที่กำหนด โดยการสัมภาษณ์
และ GPA เฉลี่ย ในกลุ่มวิชา ตามแผนการเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อ 
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์ทั่วไป ทั้งนี้นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในแผนการเรียน 



วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สามารถสมัครเข้าสอบคัดเลือกร่วมกับนักเรียนที่จบชั้น ม.๓ จากโรงเรียนอ่ืน ได้ตาม
กำหนดการแนบทา้ยประกาศฯ   
  นักเรียนที่จบจากชั้น ม.๓ (ที่จบจากโรงเรียนอื่น) 
  - รับสมัครนักเรียนที่มีความปรสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จาก
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ และนอกเขตพ้ืนที่บริการ โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และความประพฤติเหมาะสม 
  - ตรวจสอบคุณสมบัติ และความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในแผนการเรียนที่กำหนด 
  - ประกาศรายรายชื่ อผู้ มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ าศึกษาต่อ ชั้นม.๔  ในแผนการเรียน 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
  - สอบคัดเลือกนักเรียนที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดย
จัดลำดับนักเรียนที่มีผลคะแนน สูงสุด ๒๐ คน ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับคัดเลือกต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
๕๐ กรณผีู้สอบคัดเลือกมีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่มาสมัครก่อนได้รับสิทธิ์เข้าเรียน 
  - ประกาศผลการสอบคัดเลือก และรายชื่อนักเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
และแผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 
 
๔. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

  ๑) จบการศึกษาระดับชั้น ป.๖ หรือเทียบเท่า 
  ๒) เป็นผู้ที่มีความประพฤตเิรียบร้อย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (โรงเรียนเดิม) 
 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
  ๑) จบการศึกษาระดับชั้น ม.๓ 
  ๒) GPA เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 
  ๓) GPA กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ 
  ๔) เป็นผู้ที่มีความประพฤตเิรียบร้อย 
 แผนการเรียน ศิลป์ทั่วไป 
  ๑) จบการศึกษาระดับชั้น ม.๓ 
  ๒) เป็นผู้ที่มีความประพฤตเิรียบร้อย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (จบจากโรงเรียนอ่ืน) 
 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
  ๑) จบการศึกษาระดับชั้น ม.๓ หรือเทียบเท่า 
  ๒) GPA เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๕๐  
  ๓) เป็นผู้ที่มีความประพฤตเิรียบร้อย 
 แผนการเรียน ศิลป์ทั่วไป 
  ๑) จบการศึกษาระดับชั้น ม.๓ หรือเทียบเท่า 
  ๒) เป็นผู้ที่มีความประพฤตเิรียบร้อย 



 
 
๕. จำนวนการรับนักเรียนต่อห้อง 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้อง ห้องละ ๔๐ คน   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒ ห้อง โดยแบ่งเป็น  
แผนการเรียน วิทย์-คณิต ๑ ห้อง ห้องละ ๔๐ คน 
 - โควตานักเรียน ม.๓ เดิม ๒๐ คน  
 - โควตานักเรียน ม.๓ ที่จบจากโรงเรียนอื่น ๒๐ คน 
แผนการเรียน ศิลป์ทั่วไป ๑ ห้อง ห้องละ ๔๐ คน 

หากมีความจำเป็นต้องรับเกิน  คณะกรรมการรับนักเรียนจะเสนอสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอนุมัติ  
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนด 
 
๖. วันและเวลาการรับนักเรียน 
 ๖.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
  รับสมัคร  วันที ่ ๒๑–๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๓  ไม่เว้นวันหยดุราชการ   
   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   
   ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร 
  จับสลากจัดห้องเรียน  ประกาศผล และมอบตัว วันที ่๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

                   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
           ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร 
     
 ๖.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (ม.3 โรงเรียนเดิม) 
  รับสมัคร วันที่ ๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   
   ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร 
  คัดเลือก วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
   ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร  
  ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 
   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   
  มอบตัว วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   
   ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร 
 
 
 



 
  
๖.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (ม.3 ที่จบจากโรงเรียนอื่น) 

รับสมัคร  วันที ่ ๒๑–๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๓  ไม่เว้นวันหยุดราชการ            
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   

        ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร  
  ประกาศรายรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  วันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๓  
   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   
  สอบคัดเลือก(แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
         ณ อาคาร๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร 

ประกาศผล และ มอบตัว   วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓  
 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

         ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร 
 

        
   
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 
 
 
       (นายโชคชัย เทพสุริยวงศ)์ 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร 
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 
ระดบัชั้น รับสมัคร ประกาศรายช่ือผู้มี

สิทธิ์สอบ 
คัดเลือก/สอบ

คัดเลือก/จับสลาก 
ประกาศผล/มอบตัว 

ม.๑ 
 

๒๑ - ๒๕ มี.ค. ๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. 

- ๒๗ มี.ค. ๖๓ 
๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. 

๒๗  มี.ค. ๖๓ 
๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. 

ม.๔ 
(ม.๓ รร. เดิม) 
 

๙-๑๓ มี.ค. ๖๓ 
๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. 

๑๖ มี.ค. ๖๓ 
๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. 

๑๖ มี.ค. ๖๓ 
๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. 

๓๐ มี.ค. ๖๓ 
๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. 

ม.๔ 
(ม.๓ รร. อื่น) 

๒๑ - ๒๕ มี.ค. ๖๓ 
๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. 

๒๖ มี.ค. ๖๓ 
๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. 

๒๗ มี.ค. ๖๓ 
๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. 

๓๐ มี.ค. ๖๓ 
๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. 

 

 
หลักฐานในการสมัครเรียน 

1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)   จำนวน  ๒ ฉบับ 

2. สำเนาใบรับรองการศึกษา ( กรณียังไม่ได้ ปพ.๑ )       จำนวน  ๒ ฉบับ 

3. ใบรับรองความประพฤติ (สำหรับนักเรียนที่จบ ม. ๓ )   จำนวน  ๒ ฉบับ  

4. สำเนาทะเบียนบ้าน       ตนเอง     บิดา      มารดา   ผูป้กครอง 

(กรณีไม่ใช่บิดามารดาพามามอบตัว)          อย่างละ ๒ ฉบับ 

5. รูปถ่ายขนาด  ๑.๕ นิว้      จำนวน ๒  รูป 

6. สำเนาสูติบัตร       จำนวน  ๒ ฉบับ 

 
 


