
 

 

ประกาศโรงเรียนกะเปอร์วิทยา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 และประกาศส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 และสอดคล้องกับประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 

โรงเรียนกะเปอร์วิทยา จังหวัดระนอง  จึงก าหนดแนวปฏิบัติและรายละเอียดการรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

1. การรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1   

1.1 จ านวนนักเรียนที่รับตามแผน   160    คน  (4 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน) 

1.2 คุณสมบัต ิ

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือก าลังอยู่

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า 

2. เป็นโสด 

3. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

1.3 หลักฐานการสมัคร 

1. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาและมารดา  รายการละ 1 ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)  

รายการละ 1 ฉบับ  

4. ส าเนา ปพ.1(ระเบียนแสดงผลการเรียน)  หรือส าเนา ปพ.7(ใบรับรองผลการศึกษา)  จ านวน 1 ฉบับ  

5. ใบแจ้งผลคะแนนโอเน็ต ป.6 รายบุคคลจาก สทศ.  จ านวน 1 ฉบับ 

6. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
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1.4 วัน-เวลา รับสมัคร 

รับสมัคร   25 – 28  มีนาคม  2561  เวลา 08.30 – 16.30 น.  

                                                   (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) 

สอบคัดเลือก   31 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 น.  

ประกาศผลและรายงานตัว 4 เมษายน 2561   เวลา 09.00  – 16.30 น. 

มอบตัว    7 เมษายน 2561   เวลา 09.00 – 16.30 น. 

1.5 เกณฑ์การรับนักเรียน 
 1) รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคน ( มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอกะเปอร์ ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับ

ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2561 )    

2) กรณีนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการยังไม่เต็ม รับนักเรียนนอกเขตบริการจนครบ 160 คน  

3) กรณีมีผู้สมัครเกิน 160 คน ใช้วิธีการสอบคัดเลือก เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

 4) ผู้สมัครทุกคน ต้องผ่านการสอบคัดเลือก เพ่ือน าคะแนนสอบไปจัดห้องเรียน 

 5)  คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 70 ( 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา )    คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระ ร้อยละ 30  

2. การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

2.1 จ านวนนักเรียนที่รับตามแผน   120   คน  

1)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  จ านวน 40  คน 

2)  แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป   จ านวน 80 คน  

2.2 คุณสมบัต ิ

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือก าลังอยู่ใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า 

2. เป็นโสด 

3. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

2.3 หลักฐานการสมัคร 

1. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาและมารดา  รายการละ 1 ฉบับ 
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3. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)  

รายการละ 1 ฉบับ  

4. ส าเนา ปพ.1(ระเบียนแสดงผลการเรียน)  หรือส าเนา ปพ.7(ใบรับรองผลการศึกษา)  จ านวน 1 ฉบับ  

5. ใบแจ้งผลคะแนนโอเน็ต ม.3  รายบุคคลจาก สทศ.  จ านวน 1 ฉบับ 

6. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

2.4 วันเวลารับสมัคร 

รับสมัคร   25–28 มีนาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น.  

                                         (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )  

สอบคัดเลือก   1 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น. 

ประกาศผลและรายงานตัว 5 เมษายน 2561   เวลา 09.00 – 16.30 น. 

มอบตัว    8 เมษายน 2561   เวลา 09.00 – 16.30 น. 

2.5 เกณฑ์การรับนักเรียน 
 1) รับนักเรียน ม.3 เดิม  (ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า 2.00)  โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก  

  - แผนวิทย์คณิต  จ านวน 32  คน  (เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป) 

  - แผนศิลป์ทั่วไป จ านวน 64  คน 

2) รับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนที่จบจาก ร.ร.อ่ืน + นักเรียน ม.3เดิมที่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00)   โดยการ

สอบคัดเลือก + คะแนน O-NET  

   - แผนวิทย์คณิต  จ านวน 8  คน  

  - แผนศิลป์ทั่วไป จ านวน 16  คน 

 3)  คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 70 (แผนวิทย์-คณิต สอบวิชา วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์,แผนศิลป์ทั่วไป สอบวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา) 

              คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระ ร้อยละ 30 

 

ประกาศ ณ วันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561 

ลงชื่อ                                         

     (นายวีระศักดิ์  ภู่ขันเงิน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา 


