
 

 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 ปีการศึกษา 2566    

 
 

เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียน 
ที่มีความบริสุทธิ์  ยุติ ธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้  ตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยยึดหลักการด าเนินการรับนักเรียนอย่างปลอดภัย การมีส่วนร่วม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และการสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามเจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 มาตรา 54  ที่รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔6  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/๒๕60  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้ เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที่  15 กันยายน พ.ศ. 2564 และม ติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 5 กันยายน 2565 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒                       
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงว่าด้วย 
การแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 และประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เรื่อง 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566  
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2566  จึงก าหนดการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม โดยมีหลักการดังนี้  
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1. หลักการ 
1.1 การด าเนินการรับนักเรียนอย่างปลอดภัย มีการจัดระบบ วิธีการรับนักเรียน 

ที่ปลอดภัย ทั้งจากภัยพิบัติ ภัยคุกคาม ภัยจากโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
1.2 การมีส่วนร่วม  โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการ 

ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียน มีความบริสุทธิ์ 
ยุตธิรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได ้ตามหลักธรรมาภิบาล     

  1.3 การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพื่อให้เด็กในระดับการศึกษาภาคบังคับและ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด 
และความสนใจ ของแต่ละบุคคล   

  1.4  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการท างานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อส าคัญ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการในการด าเนินการรับนักเรียน  
โดยมุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

  1.5 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างการรับรู้ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่น สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อลดความขัดแย้ง มีการประยุกต์ใช้ 
สื่อเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายต่าง ๆ ที่สามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผล 

2. บทบาทขององค์กรและคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้อง 
การด าเนินการรับนักเรียนมีองค์กรและหรือคณะกรรมการกระท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้  

เพื่อให้การรับนักเรียน มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 25๖0 มาตรา 54  
    2.1 บทบาทของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

2.1.1  รับทราบประกาศเขตพื้นที่บริการและแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน  
   2.1.2 ให้ค าปรึกษาการรับนักเรียนของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2566  
ให้สอดคล้องตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได ้

    2.2 บทบาทของคณะกรรมการรบันักเรียนระดับโรงเรียน 
     2.2.1 กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน                  

ของโรงเรียน เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
     2.2.2 ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
     2.2.3 ก าหนดมาตรการป้องกัน ก ากับ ติดตามให้การรับนักเรียนของโรงเรียน  

เป็นไปด้วยความสุจริต มีความบริสุทธิ์ ยุตธิรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได ้
     2.2.4 ป้องกัน วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566  

ภายในโรงเรียนให้ได้ข้อยุต ิ

    2.3 บทบาทของโรงเรียน 
    2.3.1  เสนอรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนตามความเหมาะสม

ของบริบทแต่ละพื้นที่ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรี ยนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง 
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     2.3.2 จัดท าแผนการรับนักเรียนให้สอดคล้องตามแผนชั้นเรียนเต็มรูป  
ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่บริการ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการ  
สัดส่วนการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการต่อนอกเขตพื้นที่บริการ รวมถึงความสามารถพิเศษและ 
เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน จ านวนห้องเรียนและจ านวนนักเรียนต่อห้อง  
เพื่อเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ  

     2.3.3 น า เสนอการประกาศเขตพื้นที่บริการและแผนการรับนักเรียน 
ของโรงเรียน ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ 

     2.3.4 จัดท าประกาศและด าเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน ให้เป็นไปตาม
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 2566 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานให้
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ โดยแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาไว้ใน
ประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบไว้โดยชัดเจน 

     2.3.5 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครอง
และประชาชน  

     2.3.6 อ านวยความสะดวก ให้ข้อมูล และประสานสถานศึกษาอื่น เพื่อด าเนินการ
รับเด็กเข้าเรียน และจัดหาที่เรียนให้เด็กอย่างเหมาะสม  

     2.3.7 ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด โรงเรียนเอกชน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 

     2.3.8 ประกาศผลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     2.3.9 สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบ 
การตัดสินใจ  

     2.3.10 ส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษา       
ภาคบังคับอย่างทั่วถึง    

     2.3.11 ด าเนินการใด ๆ เพื่อการรับนักเรียนที่สุจริต มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม  
เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   3.  การรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  
     3.1 โรงเรยีนก้างปลาวิทยาคม รับนักเรยีนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีภูมลิ าเนา

อยู่ในท้องที่ 
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 
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   3.2 การรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ห้องเรียนปกต ิ
        3.2.1 แผนการรับ จ านวน  200  คน  5   ห้องเรียน               
        3.2.2 สัดส่วนการรับนักเรียน 
                          รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคนและนักเรียนนอกเขตพ้ืนทีบ่ริการ 

3.2.3 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
                      1. ส าเร็จการศกึษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565  หรือเทยีบเท่า 

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

          3.2.4 ปฏิทนิการรับนักเรียน  
                   รบัสมคัร   วันที่  11 – 15 มีนาคม  2566  เวลา 08.30 – 16.30 น.  

        สอบแยกห้อง วันที่  25  มีนาคม  2566   เวลา 08.30 น.  
        ประกาศผล   วันที่  29  มีนาคม  2566   เวลา 08.30 น.       
        รายงานตัว    วันที่  29  มีนาคม  2566 เวลา 08.30–16.30 น.  
        มอบตวั      วันที่  1  เมษายน  2566    เวลา 08.30 – 12.00 น.  
3.2.5 การสมัคร 

                        นักเรียนสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
3.2.6 หลักฐานการสมัคร 

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

ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีเลขที่บ้านและชื่อตัว 
  - รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดอืน)  จ านวน  2 รูป  ถ่าย

หน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม 
            3.2.7 วิธีการคัดเลือก 
                         รับนักเรียนในเขตพืน้ที่บริการทุกคนและนักเรียนนอกเขตพ้ืนทีบ่ริการ
จนครบตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน 

3.2.8 การสอบและหลักฐานที่ต้องน ามาวันสอบ 
                     นักเรียนน าบัตรรายงานตัวที่ได้รับในวันสมัครมาในวันที่มีการสอบแยกห้อง 

3.2.9 ข้อสอบ คะแนนสอบและตารางสอบ 
                   1. ในการสอบแยกห้องใชข้้อสอบของโรงเรียน  5 วิชาหลัก  ได้แก่ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ 
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                    2. ตารางสอบ 
วัน เดือน ป ี วิชา เวลา คะแนน คะแนน

รวม 
25 มีนาคม 2566 คณิตศาสตร ์ 08.30-09.00 น. (30 นาที) 25  
 ภาษาไทย 09.10-09.40 น. (30 นาที) 25  
 สังคมศึกษา  09.50 -10.20 น. (30 นาที) 25  
 วิทยาศาสตร ์ 10.30-11.00 น. (30 นาที) 25  
 ภาษาอังกฤษ 11.10-11.40 น. (30 นาที) 25 100 

3.2.10 การประกาศผลสอบ 
              ประกาศผลสอบแยกห้อง ณ  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  

3.2.11 การรายงานตัวและมอบตัว 
           - ใช้ใบรายงานตัวของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ในวันรายงานตัว 

- การรับมอบตัวนักเรียน  มีรายละเอียดดังนี้ 
      1.1  ลงทะเบียนผู้ปกครอง  เวลา  08.30 – 09.00 น. 
        1.2  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม พบผู้ปกครองนักเรียน
เวลา 09.00 –10.00 น. 
           1.3  รับมอบตัวเวลา  10.00 – 12.00 น. 

       1.4  เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว 
   - ใบมอบตัว (รับจากเจ้าหน้าที่ในวันมอบตัว) 

     - ปพ.1 (ตัวจรงิและฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 
     - ส าเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน  พ่อ  แม่ และผู้ปกครอง
(กรณีไม่ใช่พ่อ  แม)่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด   

- รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดอืน)  จ านวน  1 รูป  
ถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม 
      - ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ปกครองที่บรรลุนิติภาวะทางกฎหมาย  
สามารถรับผิดชอบทางด้านการเงินและความประพฤติของนักเรียนได้)  
        3.2.12 อัตราการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา และการช าระเงิน  
                 1. ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ประกันอุบัติเหตนัุกเรียน 200  บาทต่อปี 
                 2. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  300  บาทตอ่ป ี
                 3. ค่าจ้างครูที่มีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ  600  บาทต่อปี 
              รวมทั้งหมด  1,100  บาทต่อปี  โดยช าระเงินในวันมอบตัว 
  4. การรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 

   4.1 การรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ห้องเรียนปกต ิ
        4.1.1 แผนการรับ จ านวน 120 คน 3 ห้องเรียน ดังนี ้

1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   
2. แผนการเรียน ศิลป์ทั่วไป   
3. แผนการเรียน ศิลป์ภาษา  
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                   4.1.2 สัดส่วนการรับนักเรียน 
                1. รับนกัเรียนจากนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน 

ก้างปลาวิทยาคมโดยผ่านการพิจารณาแผนการเรียนจากคณะกรรมการ 
                      2. รับนกัเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิมเข้าเรียน ในกรณีที่
นักเรียนในข้อ 1 ไม่ครบตามแผนการรับนักเรียน  โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคะแนน
สอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน  5 วิชาหลัก   
         4.1.3 คณุสมบัติของผู้สมัคร  
                       1. ส าเร็จการศกึษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลกัสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า 

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

         4.1.4 ปฏิทินการรับนักเรียน  
   1.  นักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3  จากโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

                    รบัสมัคร วันที ่20 – 24 กุมภาพันธ ์ 2566 เวลา  08.30–16.30 น.  
        ประกาศผล  วันที่  1  มีนาคม  2566   เวลา 08.30 น.       
        ยืนยันสทิธิ์ วันที ่ 26  มีนาคม  2566   เวลา 08.30 น.  
        รายงานตัว   วันที่  30  มีนาคม  2566 เวลา 08.30–16.30 น.  
        มอบตวั วันที่  2  เมษายน  2566    เวลา 08.30 – 12.00 น.    
   2.นักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนเดิม            
        รับสมัคร วันที่  11 – 15 มีนาคม  2566  เวลา  08.30 – 16.30 น.  
        สอบคัดเลือก วันที่  26  มีนาคม  2566   เวลา 08.30 น.  
        ประกาศผล  วันที่  30  มีนาคม  2566   เวลา 08.30 น.       
        รายงานตัว   วันที่  30  มีนาคม  2566 เวลา 08.30–16.30 น.  
        มอบตวั วันที่  2  เมษายน  2566    เวลา 08.30 – 12.00 น.  

        4.1.5 การสมัคร 
                        นักเรียนสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

4.1.6 หลักฐานการสมัคร 
           - ใบสมัคร ตามแบบของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมก าหนด 
  - ปพ.1  ฉบับตัวจริงและส าเนา  1   ชุด หรือใบรับรองว่าก าลังศึกษาอยู่

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีเลขที่บ้านและชื่อตัว 
  - รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดอืน)  จ านวน  2 รูป  ถ่าย

หน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม 
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            4.1.7 วิธีการคัดเลือก 
                        1. รับนักเรียนโรงเรียนเดิมทุกคนโดยผ่านการพิจารณาแผนการเรียนจาก
คณะกรรมการ 
      2. รับนักเรียนทั่วไปและนักเรียนโรงเรียนเดิมโดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน  
5 วิชาหลัก  ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ  
       4.1.8 การสอบและหลักฐานที่ต้องน ามาวันสอบ 
              นักเรียนน าบัตรรายงานตัวท่ีได้รับในวันสมัครมาในวันท่ีมีการสอบ
คัดเลือก 
        4.1.9 ข้อสอบ คะแนนสอบและตารางสอบ 
      1. ใชข้้อสอบของโรงเรียน  5 วิชาหลัก  ไดแ้ก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ  
             2. ตารางสอบ 

วัน เดือน ป ี วิชา เวลา คะแนน คะแนน
รวม 

26 มีนาคม 2566 คณิตศาสตร ์ 08.30-09.00 น. (30 นาที) 25  
 ภาษาไทย 09.10-09.40 น. (30 นาที) 25  
 สังคมศึกษา  09.50 -10.20 น. (30 นาที) 25  
 วิทยาศาสตร ์ 10.30-11.00 น. (30 นาที) 25  
 ภาษาอังกฤษ 11.10-11.40 น. (30 นาที) 25 100 
       4.1.10 การประกาศผลสอบ 
                       ประกาศผลสอบ ณ  โรงเรยีนก้างปลาวิทยาคม และทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียน http://www.kpws.ac.th 
        4.1.11 การรายงานตัวและมอบตัว 

           - ใช้ใบรายงานตัวของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ในวันรายงานตัว 
- การรับมอบตัวนักเรียน  มีรายละเอียดดังนี้ 

      1.1  ลงทะเบียนผู้ปกครอง  เวลา  08.30 – 09.00 น. 
        1.2  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม พบผู้ปกครองนักเรียน
เวลา 09.00 –10.00 น. 
           1.3  รับมอบตัวเวลา  10.00 – 12.00 น. 

       1.4  เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว 
   - ใบมอบตัว (รับจากเจ้าหน้าที่ในวันมอบตัว) 

     - ปพ.1 (ตัวจรงิและฉบับถา่ยเอกสาร 1 ชุด พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 
     - ส าเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน  พ่อ  แม่ และผู้ปกครอง
(กรณีไม่ใช่พ่อ  แม)่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด   

- รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดอืน)  จ านวน  1 รูป  
ถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม 
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      - ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ปกครองที่บรรลุนิติภาวะทางกฎหมาย  
สามารถรับผิดชอบทางด้านการเงินและความประพฤติของนักเรียนได้)  
      4.1.12 อัตราการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา และการช าระเงิน  
                 1. ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ประกันอุบัติเหตนัุกเรียน 200  บาทต่อปี 
                 2. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  300  บาทตอ่ป ี
                 3. ค่าจ้างครูที่มีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ  600  บาทต่อปี 
              รวมทั้งหมด  1,100  บาทต่อปี โดยช าระเงินในวันมอบตัว 

5. ช่วงเวลาการรับนกัเรียน 
       ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน วันสิ้นสุด คือ วันมอบตัวนักเรียน    
ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของการรับนักเรียนแต่ละประเภท 

6. การขึ้นบญัชีส ารอง  
       ให้บญัชีผู้สอบแข่งขันสิน้สุด ภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง 
ของปีการศึกษา 2566 (นับจากวันที่ 16 พฤษภาคม 2566) 

7. มาตรการความปลอดภัย 
    โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมไดเ้พิ่มความปลอดภัยให้นักเรียน จากภัยพิบัติ ภัยคุกคาม โรค

อุบัติใหม่ โรคอบุัติซ้ า โดยปฏิบัติตามคู่มือการด าเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา 

     ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ 
ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน พิจารณาและมีอ านาจในการตัดสินปัญหาดังกล่าวให้ได้  
ข้อยุติ และรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชทราบ 

     ประกาศ ณ วันที่  10  กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2566          
                             

          
   (นายพงศ์สิทธิ์  สิริกาญจน์) 

       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

 


