
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนกุยบุรีวิทยา 
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 

................................................................... 
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖6 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จึงกำหนดรายละเอียดในการรับ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ดังต่อไปนี้ 

๑. ประเภทของการรับสมัคร 
    ๑.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
         ๑) นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่ นักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลกุยบุรี  
                 ตำบลสามกระทาย ตำบลกุยเหนือ ตำบลหาดขาม ตำบลเขาแดง ตำบลดอนยายหนู จังหวัด 
                 ประจวบคีรีขันธ์ (นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนกุยบุรีวิทยา  
                 ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖6) 

   ๒) นักเรียนทั่วไป (กรณีนักเรียนไม่ถึง 240 คน) ได้แก่ นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการรับเพิ่ม 
                 ให้ครบ 240 คน ในเขตพ้ืนที่บริการ โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนกุยบุรีวิทยา 

 ๑.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
   ๑) นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนกุยบุรีวิทยา 

                  ปีการศึกษา ๒๕๖5 ที่ได้ยื่นความประสงค์เข้าเรียนตามเกณฑ์ศักยภาพของนักเรียน  
                  (รอบคัดเลือกภายใน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
       ๒) นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
                 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖5 หรือเทียบเท่า  
                 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนกุยบุรีวิทยา โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนกุยบุรีวิทยา     
                 ไม่เกินร้อยละ ๒๐ 

๒. จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร 
         ๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน 240 คน  
                ๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จำนวน 160 คน 

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
  ๓.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

               ๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
                   หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖5 หรือเทียบเท่า 
               ๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 



         ๓) มีสุขภาพ... 
 
               ๓) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
               ๔) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่     
           ๓.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
                   ๑) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือ 
                       กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖5 หรือ 
          ๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
          ๓) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
          ๔) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่  

๔. แผนการเรียนที่เปิดสอน 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ เปิดสอน 2 แผนการเรียน 

  ๑. แผนการเรียนศักยภาพวิทย์-คณิต  
2. แผนการเรียนทั่วไปจำนวน  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ เปิดสอน ๓ แผนการเรียน 
  ๑. แผนการเรียนวิทย์-คณิต จำนวน ๑ ห้อง (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์) 
   ๑. เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (Intensive) 

๒. เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูไทย 
๒. แผนการเรียนศิลป์-ภาษา จำนวน ๑ ห้อง (ห้องเรียนภาษา) 
 ๑. เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (Intensive) 

๒. เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูไทย 
๓. เรียนวิชาภาษาจีน ๔ คาบ ต่อ สัปดาห์ 

๓. แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป จำนวน 2 ห้อง แบ่งเป็น 
- ห้องเรียนธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
- ห้องเรียนการโรงแรม 

- ห้องเรียนทั่วไป 

๑. เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (Intensive) 
           ๒. เรียนวชิาภาษาอังกฤษกับครูไทย   

๕. กำหนดวันและเวลาการรับสมัครนักเรียน 
      ๕.๑ รับสมัครนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
  รับสมัครวันที่ 11 – 15 มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
  ๕.๒ สถานที่รับสมัคร อาคาร ๑ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 
   

      ๕.3 สอบคัดเลือก ... 
 



 
๕.๓ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

วันที่ 29 มีนาคม ๒๕๖6 
     ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
                ๕.๔ ประกาศผล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
     วันที่ 29 มีนาคม ๒๕๖6  
     หน้าอาคาร ๑ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา เว็บไซต์ www.kuiwit.ac.th 
     และเพจ Facebook : โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 

๕.5 รายงานตัว/มอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖5   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. 

    ณ อาคารหอประชุมชมพูภิรมย์ 
                             หมายเหตุ :  หากไม่มามอบตัว/รายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัว มีดังนี้  
๑. สำเนาใบ ปพ.๑ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา 

หมายเหตุ : หากนักเรียนไม่มามอบตัวและไม่นำใบ ปพ.๑ มายื่นในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ 

๖.  หลักฐานการสมัคร 
๑) ใบสมัครของโรงเรียนกุยบุรีวิทยา 
๒) รูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
๓) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา 
๔) สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา 
๕) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  
๖) หลักฐานการจบ 

 ๗) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) (นำมาให้ในวันมอบตัว) 
หมายเหตุ : สำเนาเอกสารต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ 
 
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง 
การศึกษาจากสถานศึกษาเดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖5 

นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองการศึกษาจาก

สถานศึกษาเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖5  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ต่อ ขอรับเอกสารใบสมัครได้ที ่โรงเรียนกุยบุรีวิทยา  ตั้งแต่วันที่  11 – 15 มีนาคม ๒๕๖6 ติดต่อ

http://www.kuiwit.ac.th/


สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ – ๖๘๑๗๕๔ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
เว็บไซต์ www.kuiwit.ac.th  และเพจ Facebook : โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 

 
 
ประกาศ ณ  วันที่  17  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6 

 
 
 
 
 
 
 

 ( นางสาวมัฑนีย์  ศรีนาค) 
                          ผู้อานวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา 
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