
 
   ประกาศโรงเรียนก าแพง 

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี  4  
ประจ าปีการศึกษา  2562 

…………………………………………………….. 
 

   ด้วยโรงเรียนก ำแพง จะด ำเนินกำรรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562  เพ่ือให้สอดคล้องกับประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับสมัครนักเรียนเข้ำ
ศึกษำต่อ ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนประจ ำปีกำรศึกษำ  2562  
โรงเรียนก ำแพง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 28  จึงก ำหนดรำยละเอียดในกำรรับสมัคร 
คุณสมบัติผุ้สมัคร และกำรสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
      1.1คุณสมบัติของผู้สมัคร    

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่  6 ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือ 
เทียบเท่ำ  หรือก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ2561 

1.2 เป็นโสดและมีสัญชำติไทย 
1.3  มีสุขภำพแข็งแรง มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

เป็นอย่ำงดี 
1.2. หลักฐานการสมัคร  

1.2.1 ใบสมัครของโรงเรียนก ำแพง  
1.2.2 รูปถ่ำยหน้ำตรงสวมเครื่องแบบนักเรียนขนำด  1.5  นิ้ว จ ำนวน  2 แผ่น  

(ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)   
1.2.3 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ของนักเรียน บิดำ มำรดำ (น ำฉบับจริงไปแสดง พร้อม 

รับรองส ำเนำ 1 ชุด) 
          1.2.4 หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที 6 (ปพ.๑) หรือเทียบเท่ำ ฉบับจริง 

พร้อมรับรองส ำเนำ  หรือใบรับรองกำรเป็นนักเรียน (ปพ.๗)  จำกโรงเรียนเดิมว่ำก ำลังศึกษำอยู่ในชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 หรือเทียบเท่ำ  

1.2.5 ยื่นใยสมัครด้วยตนเองโดยแต่งกำยชุดนักเรียน 
 

1.3 รับสมัคร  
1.นักเรียนทั่วไปและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ   
1.1 รับใบสมัครและระเบียบกำร ระหว่ำงวันที่ 23-27 มีนำคม 2562  

เวลำ 08.30 น.-16.30 น.  เว้นวันหยุดรำชกำรที่ห้องโสตทัศนศึกษำ โรงเรียนก ำแพง 
1.2 สมัครวันที่ 23-27  มีนำคม  2562 เวลำ 08.30 น.-16.30 น. ไม่เว้น 

วันหยุดรำชกำรที่ห้องโสตทัศนศึกษำโรงเรียนก ำแพง 



         1.3 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก ในวันที่  29 มีนำคม พ.ศ. 2562   ที่ป้ำยประชำสัมพันธ์
หรือ www.kp.ac.th  

1.4 สอบคัดเลือก  วันที่  30 มีนำคม พ.ศ. 2562   เวลำ 08.30 น.-11.30 น. 
1.5 ประกาศผล ในวันที่  3 เมษำยน พ.ศ. 2562  ที่ป้ำยประชำสัมพันธ์  
1.6 รายงานตัว ภำยในวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2562    เวลำ 09.30 น.-16.30 น.  

ณ ห้องวิชำกำร    
1.7 มอบตัว ภำยในวันที่  8 เมษำยน พ.ศ. 2562   เวลำ 08.30 น.-16.30 น. หอประชุม 2 
1.8 จ านวนรับ  

             ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  (รับทั้งหมด  280 คน  สัดส่วน ในเขตพ้ืนที่บริกำร ต่อ นอกเขตพ้ืนที่
บริกำร   50:50 )  

หมายเหตุ   นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับนักเรียนทุกคนตำมสิทธิ์ จ ำนวนที่เหลือรับนอกเขต
พ้ืนที่บริกำร ซึ่งโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำร คือนักเรียนในต ำบลส ำโรง (อำศัยอยู่กับบิดำ มำรดำ หรือ ปู่ย่ำ 
ตำยำยที่เป็นเจ้ำของบ้ำนในต ำบลที่โรงเรียนตั้งอยู่ได้แก่ ต ำบลส ำโรง และมีชื่ออยู่ในส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่
อำศัย  ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี)  นับถึง  16 พฤษภำคม  2561   
 2 นักเรียนที่มีความสามรถพิเศษ ด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา  และวิชาการ  จ านวน 40 คน 

2.1 รับใบสมัครและระเบียบกำร ระหว่ำงวันที่ 23-27 มีนำคม 2562  
เวลำ 08.30 น.-16.30 น.  เว้นวันหยุดรำชกำรที่ห้องโสตทัศนศึกษำ โรงเรียนก ำแพง 

2.2  สมัครวันที่ 23-27  มีนำคม  2562 เวลำ 08.30 น.-16.30 น. ไม่เว้น 
วันหยุดรำชกำรที่ห้องโสตทัศนศึกษำโรงเรียนก ำแพง แนบหลักฐำนใบประกำศนียบัตรควำมสำมำรถพิเศษ
ในแต่ละด้ำน และแฟ้มสะสมงำน 

        2.3 ทดสอบควำมสำมำรถพิเศษ วันที่  27 มีนำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 08.30 น.-16.30 น.  
ที่ห้องโสตทัศนศึกษำ โรงเรียนก ำแพง  

                  2.4 ประกำศผล ในวันที่  28 มีนำคม  พ.ศ. 2562  ที่ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
       2.5 รายงานตัว ภำยในวันที่ 30  มีนำคม  พ.ศ. 2562  เวลำ 09.30 น.-16.30 น.  

ณ ห้องวิชำกำร    
                2.6 มอบตัว ภำยในวันที่  8 เมษำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 08.30 น.-16.30 น. ณ หอประชุม 2 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร    

              1.1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือ 
เทียบเท่ำ  หรือก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  ปีกำรศึกษำ2561 

1.1.2 เป็นโสดและมีสัญชำติไทย 
                   1.1.3 มีสุขภำพแข็งแรง มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
เป็นอย่ำงดี 

1.2. หลักฐานการสมัคร  
1.2.1 ใบสมัครของโรงเรียนก ำแพง  
1.2.2 รูปถ่ำยหน้ำตรงสวมเครื่องแบบนักเรียนขนำด  1.5  นิ้ว จ ำนวน  2 แผ่น  

(ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)   
 



1.2.3 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ของนักเรียน บิดำ มำรดำ (น ำฉบับจริงไปแสดง พร้อม 
รับรองส ำเนำ 1 ชุด) 

          1.2.4 หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  (ปพ.๑) หรือเทียบเท่ำ ฉบับจริง 
พร้อมรับรองส ำเนำ  หรือใบรับรองกำรเป็นนักเรียน (ปพ.๗)  จำกโรงเรียนเดิมว่ำก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นชั้น
มัธยมศึกษำปีที่  3  ปีกำรศึกษำ 2561 หรือเทียบเท่ำ  

1.1.3 ยื่นใยสมัครด้วยตนเองโดยแต่งกำยชุดนักเรียน 
 

1.3 รับสมัคร  
นักเรียนทั่วไปและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ   
1.3.1 รับใบสมัครและระเบียบกำร ระหว่ำงวันที่ 23-27 มีนำคม 2562  

เวลำ 08.30 น.-16.30 น.  เว้นวันหยุดรำชกำรที่ห้องโสตทัศนศึกษำ โรงเรียนก ำแพง 
1.3.2 สมัครวันที่ 23-27  มีนำคม  2562 เวลำ 08.30 น.-16.30 น. ไม่เว้น 

วันหยุดรำชกำรที่ห้องโสตทัศนศึกษำโรงเรียนก ำแพง 
         1.4 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก ในวันที่  29 มีนำคม พ.ศ. 2562   ที่ป้ำยประชำสัมพันธ์
หรือ www.kp.ac.th  

1.5 สอบคัดเลือก  วันที่  31 มีนำคม พ.ศ. 2562   เวลำ 08.30 น.-11.30 น. 
1.6 ประกาศผล ในวันที่  6 เมษำยน พ.ศ. 2562  ที่ปำ้ยประชำสัมพันธ์  
1.7 รายงานตัว ภำยในวันที่ 6 เมษำยน พ.ศ. 2562    เวลำ 09.30 น.-16.30 น.  

ณ ห้องวิชำกำร    
1.8 มอบตัว ภำยในวันที่  9 เมษำยน พ.ศ. 2562   เวลำ 08.30 น.-16.30 น. ณ หอประชุม 2 
1.9 จ านวนรับ  จ ำนวน 320 คน   

     1.9.1  รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำกโรงเรียนทั่วไป 
    1.9.2  รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  จำกโรงเรียนก ำแพงที่หมดสิทธิ์ สมัครในวันที่  

20  กุมภำพันธ์  2562 
 

     2.นักเรียนที่มีความสามรถพิเศษ ด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา  และวิชาการ จ านวน 40 คน 
 1.) รับใบสมัครและระเบียบกำร ระหว่ำงวันที่ 23-27 มีนำคม 2562  

เวลำ 08.30 น.-16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรที่ห้องโสตทัศนศึกษำ โรงเรียนก ำแพง 
 2) สมัครวันที่ 23-27  มีนำคม  2562 เวลำ 08.30 น.-16.30 น. ไม่เว้น 

วันหยุดรำชกำรที่ห้องโสตทัศนศึกษำโรงเรียนก ำแพง แนบหลักฐำนใบประกำศนียบัตรควำมสำมำรถพิเศษ
ในแต่ละด้ำนและแฟ้มสะสมงำน 

         3) ทดสอบควำมสำมำรถพิเศษ วันที่  27 มีนำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 08.30 น.-16.30 น.  ที่
ห้องโสตทัศนศึกษำ โรงเรียนก ำแพง 

                   4) ประกำศผล ในวันที่  28 มีนำคม  พ.ศ. 2562  ที่ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
         5) รายงานตัว ภำยในวันที่ 31  มีนำคม  พ.ศ. 2562  เวลำ 09.30 น.-16.30 น.  

ณ ห้องวิชำกำร   
 
 
  



                  6) มอบตัว ภำยในวันที่  9 เมษำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 08.30 น.-16.30 น. ณ หอประชุม 2 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  24  ธันวำคม   พ.ศ.  2561 
 
 

                ลงชื่อ  
                 (นำยสมพร   อำษำ)   
                                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนก ำแพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


