
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียน  เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

ประจ าปีการศึกษา  2565 
……………………………….. 

 
เพ่ือให้การด าเนนิการรับนักเรียน ปีการศึกษา  2565  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับ  นโยบาย

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2565
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมจึงก าหนดแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา  2565  ดังนี้ 
1. พื้นที่บริการของโรงเรียน 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในท้องที่ 
1. ต าบลที่วัง  ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ม.7, ม.9 และ ม.11 
2. ต าบลถ้ าใหญ่  ม.5 
3. ต าบลเขาโร ม.2, ม.3, ม.10 และ ม.11 
4. ต าบลกะปาง  ม.3 
 

2.  จ านวนนักเรียนที่จะรับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน   200   คน    5   ห้องเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  จ านวน  80  คน  2  ห้องเรียน  
2. แผนการเรียน ศิลป์ทั่วไป  จ านวน  40  คน  1 ห้องเรียน   

การรับนักเรียนของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ก าหนดสัดส่วนดังนี้   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
  รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ  โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณาการ

คัดเลือกผู้สมัครจากคะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน  5 วิชาหลัก   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

1. รับนักเรียนจากนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมโดยผ่านการ
พิจารณาแผนการเรียนจากคณะกรรมการ 

2. รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิมเข้าเรียน ในกรณีที่นักเรียนในข้อ 1 ไม่ครบตาม
แผนการรับนักเรียน  โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน  5 
วิชาหลัก   

 
3.  คุณสมบัติของนักเรียน 

3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 

ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564  หรือเทียบเท่า 
2. เป็นโสด 
3. ไม่จ ากัดอายุ 
4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
 



 
 

 
3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 

2. เป็นโสด 
3. ไม่จ ากัดอายุ 
4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  

4. ก าหนดวัน เวลา 
4.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
 รับสมัคร วันที่  9 – 13 มีนาคม  2565  เวลา  08.30 – 16.30 น.  

ณ  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  
สอบคัดเลือก วันที่  26  มีนาคม  2565   เวลา 08.30 น. ณ  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
ประกาศผล   วันที่  30  มีนาคม  2565   เวลา 08.30 น. ณ  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
รายงานตัว วันที่  30  มีนาคม  2565   เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
มอบตัว  วันที่  2  เมษายน  2565    เวลา 08.30 – 12.00 น.  

ณ  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
    4.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

4.2.1  นักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  จากโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
รับสมัคร วันที่  17-25  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  08.30 – 16.30 น.   
ประกาศผล   วันที่  1  มีนาคม  2565  เวลา  08.30 น. 
ยืนยันสิทธิ์ วันที่  27  มีนาคม  2565  เวลา 08.30-12.00 น.  
รายงานตัว วันที่  31  มีนาคม  2565  เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
มอบตัว  วันที่  3  เมษายน  2565  เวลา 08.30 – 12.00 น.  

ณ  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

4.2.2 นักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม  
 
รับสมัคร วันที่  9 – 13  มีนาคม  2565  เวลา  08.30 – 16.30 น.  

ณ  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  
สอบคัดเลือก วันที่  27  มีนาคม  2565   เวลา 08.30 น. ณ  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
ประกาศผล   วันที่  31  มีนาคม  2565   เวลา 08.30 น. ณ  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
รายงานตัว วันที่  31  มีนาคม  2565   เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
มอบตัว  วันที่  3  เมษายน  2565    เวลา 08.30 – 12.00 น.  

ณ  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 



 
 

 
5.  เอกสารหลักฐาน 

5.1  หลักฐานการสมัคร 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 - ใบสมัคร ตามแบบของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมก าหนด 
 - ปพ.1  ฉบับตัวจริงและส าเนา  1   ชุด หรือใบรับรองว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีเลขที่บ้านและชื่อตัว 
 - รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  จ านวน  2 รูป  ถ่ายหน้าตรง แต่ง

เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 - ใบสมัคร ตามแบบที่โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมก าหนด 
 - ปพ.1     ฉบับตัวจริงและส าเนา  1   ชุด  หรือใบรับรองว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีเลขที่บ้านและชื่อตัว 

- รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  จ านวน  2 รูป   
ถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม 
 

5.2  หลักฐานการรายงานตัว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ใช้ใบรายงานตัว 

ของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม   
 
6.  การรับมอบตัวนักเรียน 

การรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    มีรายละเอียดดังนี้ 
      6.1  ประชุมผู้ปกครอง 
  1.1  ลงทะเบียนผู้ปกครอง  เวลา  08.30 – 09.00 น. 
  1.2  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม พบผู้ปกครองนักเรียนเวลา 09.00 –10.00 น. 
      6.2 รับมอบตัวนักเรียน 

2.1  รับมอบตัวเวลา  10.00 – 12.00 น. 
2.2  เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว 
 - ใบมอบตัว (รับจากเจ้าหน้าที่ในวันมอบตัว) 
 - ปพ.1 (ตัวจริงและฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน  พ่อ  แม่ และผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่พ่อ  แม่) พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด   
- รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  จ านวน  1 รูป  ถ่ายหน้าตรง แต่ง

เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม 
  - ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ปกครองที่บรรลุนิติภาวะทางกฎหมาย  สามารถรับผิดชอบทางด้าน

การเงินและความประพฤติของนักเรียนได้)  



 
 

 
      6.3 ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัวนักเรียน 
 
  1. ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน  200  บาท 
  2. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  300  บาท 
  3. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ  600  บาท 
 
           รวมทั้งหมด  1,100  บาท  
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2565 
 

 
 

(นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

 
 
 


