
 
                    
 
 
 

ประกาศโรงเรียนควนเนียงวิทยา 
เรื่อง  ประกาศยกเลิกการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1   

และการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา ๒๕65 
 

....................................................................... 

 
          ตามหนังสือทีอ้่างถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ที่ ศธ 04338/ว.1045 
ลงวันที่  9 มีนาคม 2565 แจ้งแนวปฏิบัติการรับนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 นั้น  ได้แจ้งแนวปฏิบัติการ
รับสมัครเด็กเข้าเรียน  การจับฉลาก  การสอบคัดเลือก  การรายงานตัวและการมอบตัว  ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)   ทั้งนี้ ให้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนมา
สมัครเกินจากแผนการรับนักเรียนเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้โรงเรียนที่มีนักเรียนมาสมัครไม่เต็มแผนการรับนักเรียนทำการ
จัดสอบคัดห้อง และต้องเป็นโรงเรียนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาของ
สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ให้ใช้วิธีการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าเรียนในปีการศึกษา 2565  โดย
การสอบคัดเลือกเท่านั้น  ซ่ึงโรงเรียนควนเนียงวิทยามีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่มา
สมัครมากกว่าแผนการรับนักเรียน ประกอบกับโรงเรียนควนเนียงวิทยาไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาของสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ให้ใช้วิธีการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือ
เข้าเรียนในปีการศึกษา 2565  โดยการสอบคัดเลือก   
                   ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยการรับสมัครเด็กเข้าเรียน  การจับฉลาก  การ
สอบคัดเลือก  การรายงานตัว  การมอบตัว  และเป็นไปตามประกาศนโยบายการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา  2565 ของโรงเรียนควนเนียงวิทยา   
                   ดังนั้นโรงเรียนควนเนียงวิทยา ขอประกาศแจ้งผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565  ดังต่อไปนี้ 
 
นักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

1. ขอยกเลิกการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในวันที่ 28  มีนาคม  2565 
2. โรงเรียนดำเนินการจัดชั้นเรียนหลังวันมอบตัวเป็นต้นไป โดยนำผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน  

จาก ปพ.1 มาใช้ในการจดัชั้นเรียน   
                3.  โรงเรียนรับนักเรียน ประเภททั่วไป (ในเขตพื้นที่บริการ) ทุกคนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565   และให้มา รายงานตัวพร้อมนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อของโรงเรียน 
ควนเนียงวิทยา มาแสดง ในวันที่  30  มีนาคม  2565  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ  โรงเรียนควนเนียงวิทยา  
มอบตัว  ในวันที่ 2 เมษายน  2565  เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ  โรงเรียนควนเนียงวิทยา 
                4. จับฉลากและรายงานตัว นักเรียนประเภททั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) ในวันที่ 1 เมษายน 2565  
เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ สนามบาส โรงเรียนควนเนียงวิทยา ให้ผู้ปกครองเป็นผู้จับฉลากและนำบัตรประจำตัว
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อของโรงเรียนควนเนียงวิทยา มาแสดง โดยไม่ต้องนำนักเรียนมาจับฉลาก  
                (กรณีจับฉลากได้) รายงานตัว ในวันที่ 1 เมษายน  2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ สนามบาส 
โรงเรียนควนเนียงวิทยา  
                มอบตัว ในวันที่ 2  เมษายน  2565  เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงเรียนควนเนียงวิทยา 



                5. การรายงานตัวและมอบตัว 
                   5.1 การรายงานตัว 
                     1) กรณีนักเรียนทั่วไปในเขตพ้ืนที่ ให้นักเรียนมารายงานตัวโดยการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยด้วยชุด
นักเรียนโรงเรียนเดิม พร้อมหลักฐานคือบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อของโรงเรียนควนเนียงวิทยามาแสดง ในวันที่ 
30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                     2) กรณีนักเรียนทั่วไปนอกเขตพ้ืนที่  (เฉพาะที่จับฉลากได้) ให้ผู้ปกครองเป็นคนรายงานตัวแทน
นักเรียนและนำหลักฐานคือบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อของโรงเรียนควนเนียงวิทยามาแสดง ในวันที่ 1 เมษายน 
2565  เวลา  09.00 – 12.00 น. 
                  5.2 การมอบตัว ให้นักเรียนทั้งในเขตและนอกเขต พร้อมผู้ปกครองมามอบตัวในวันที่ 2 เมษายน 2565 
เวลา 08.30 – 16.00 น.โดยนำหลักฐานการมอบตัวทั้งหมดและนักเรียนแต่งกายเรียบร้อยด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
                                   
นักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

1. ขอยกเลิกการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ในวันที่   29  มีนาคม  2565 
2. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโควตาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ทั้งแผนการเรียน 

วิทย์- คณิต แผนการเรียนอังกฤษ-ไทย-สังคม ให้มารายงานตัว ในวันที่  31  มีนาคม  2565  (ช่วงเช้า) เวลา 08.30 – 
12.00 น.   มอบตัว  ในวันที่ 3 เมษายน  2565  เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ  โรงเรียนควนเนียงวิทยา  

3. โรงเรียนประกาศผลคัดเลือกนักเรียนทัว่ไป ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
ทั้งแผนการเรียนวิทย์- คณิต และแผนการเรียนอังกฤษ-ไทย-สังคม  (โดยการนำผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน มาจัด 
เรียงลำดับ)ประกาศผลในวันที่ 31 มีนาคม 2565 (ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 น. ณ สนามบาส โรงเรียนควนเนียงวิทยา    
                (กรณีนักเรียนทั่วไปที่ได้รับการคัดเลือก) ให้รายงานตัวพร้อมนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อของ
โรงเรียนควนเนียงวิทยามาแสดง ในวันที่ 31 มีนาคม  2565 (ช่วงบ่าย)  เวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ  สนามบาส 
โรงเรียนควนเนียงวิทยา  มอบตัว  ในวันที่ 3 เมษายน  2565  เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงเรียนควนเนียงวิทยา 
               4. การรายงานตัวและมอบตัว 
                   4.1) การรายงานตัว 
                       กรณีนักเรียนเดิมที่ได้รับโควตา ให้นักเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม และ
มารายงานตัวพร้อมบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อของโรงเรียนควนเนียงวิทยามาแสดง ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 
เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                      กรณี นักเรียนทั่วไป ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม และมา
รายงานตัวพร้อมบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อของโรงเรียนควนเนียงวิทยามาแสดง ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 
                   4.2) การมอบตัว ให้นักเรียนเดิมที่ได้โควตาและนักเรียนทั่วไป พร้อมผู้ปกครองมามอบตัวในวันที่ 3 
เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยนำหลักฐานการมอบตัวทั้งหมดและนักเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
ด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
                
      หมายเหตุ  
                   1. นักเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้า
ศึกษาต่อของโรงเรียนควนเนียงวิทยามาแสดง  ในวันรายงานตัว และมอบตัว  
                   2. สำหรับนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ ผู้ปกครอง จับฉลากไม่ได้ 
โรงเรียนดำเนินการขึ้นบัญชีรายชื่อนักเรียนสำรองไว้ เพื่อดำเนินการตามลำดับต่อไปในกรณีที่จำนวนนักเรียนไม่เต็ม
ตามแผนรับนักเรียน 



                    3. สำหรับนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และผลการคัดเลือกอยู่ในลำดับที่
เกินจากความต้องการของโรงเรียน โรงเรียนดำเนินการขึ้นบัญชีรายชื่อนักเรียนสำรองไว้ เพื่อดำเนินการตามลำดับ
ต่อไปในกรณีทีจ่ำนวนนักเรียนไม่เต็มตามแผนรับนักเรียน 
 

                   4. การมอบตัว นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    
โรงเรียนดำเนินการแบ่งช่วงเวลาในการมอบตัว และจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง  หลังเสร็จสิ้นวันที่นักเรียนมา
รายงานตัว ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 

                   5. ขอให้ผูป้กครองและนักเรียนติดตามข้อมูลข่าวสารการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565           
ทางเวปไซต ์www.kornor.ac.th หรือเพจเฟสบุ๊ค ของโรงเรียนควนเนียงวิทยา 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   21  มีนาคม  พ.ศ.   ๒๕65 
                                                                               

                                                                                   
                          (นายโชคชัย  ชัยธรรมโชค) 

                          ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเนียงวิทยา 
 
 


