
 
ประกาศโรงเรียนกาํแพง 

เรื�อง การรับสมัครนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 1 และมัธยมศึกษาปีที�  4   

ประจําปีการศึกษา  2558 

…………………………………………………….. 

         เพื�อใหก้ารดาํเนินการรับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อในระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1และชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4  

ประจาํปีการศึกษา  25�8  ของโรงเรียนกาํแพง อาํเภออุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ  สอดคลอ้งกบั

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เรื�อง นโยบายและแนว

ปฏิบติัเกี�ยวกบัการรับสมคัรนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั�นพื�นฐาน ประจาํปีการศึกษา  25�8  จึงกาํหนรายละเอียดในการรับสมคัรดงันี�  

        รับสมัคร  วนัที�  20 –24  มีนาคม  25�8  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เวน้วนัหยดุราชการ 

             ที�หอ้งโสตทศันศึกษา อาคาร � โรงเรียนกาํแพง แต่งกายดว้ยชุดนกัเรียนในวนัที�มาสมคัร  

         คุณสมบัติของผู้สมัคร  เป็นโสด มีสุขภาพแขง็แรง มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวนิยั   

         หลกัฐานการสมัคร  

 �. ใบสมคัรของโรงเรียนกาํแพง  

 �. รูปนกัเรียนขนาด  
2

1
1  นิ�ว จาํนวน  3 แผน่   

 �. สาํเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้นพร้อมสาํเนา)   

 �. ปพ. ๑:๒ ( ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนา ) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวา่กาํลงั

ศึกษาอยูใ่นชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ปีการศึกษา 25�7 หรือเทียบเท่า (สาํหรับผูที้�สมคัรเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที�  1    

�. ปพ. ๑:๓  ( ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนา ) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวา่กาํลงั

ศึกษาอยูใ่นชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3  ปีการศึกษา 25�7 หรือเทียบเท่า(สาํหรับผูที้�สมคัรเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที�  4  
  

  ประกาศ  ณ  วนัที�  11  กุมภาพนัธ์   พ.ศ.  2558 

 

 

                ลงชื�อ  

                (นายไสว   ผาสุข) 

                                ผูอ้าํนวยการโรงเรียนกาํแพ 



 

 

        1คุณสมบัติของผู้สมคัรและหลกัฐานการสมัคร 
 

1.1  ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  1 

1.1.1  คุณสมบัต ิ

(1) สาํเร็จการศึกษาชั�นประถมศึกษาปีที� 6 หรือ ช่วงชั�นที�  �  ตาม

หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า   หรือกาํลงัศึกษา

อยูใ่นชั�นประถมศึกษาปีที� 6   ปีการศึกษา 25�7  หรือเทียบเท่า 

(2) เป็นโสด 

(3) มีสุขภาพอนามยัแขง็แรงสมบูรณ์ 

(4) มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวนิยั 
 

1.1.2 หลกัฐานการสมคัร 

(1) ใบสมคัรของโรงเรียนกาํแพง 

(2) ทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้นพร้อมสาํเนาหนา้ที�มีชื�อนกัเรียน) 

(3) หลกัฐานการจบการศึกษาชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ปพ. ๑:๒ (ถ่าย

เอกสารและรับรองสาํเนา) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวา่กาํลงั

ศึกษาอยูใ่นชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ปีการศึกษา 25�7  

      หรือเทียบเท่า  

(4) รูปถ่าย ขนาด 
2

1
1  นิ�ว   3  แผน่ (ติดใบสมคัรตามแบบตวัอยา่งใน

คู่มือ) 
 

1.2  ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  4   

1.2.1 คุณสมบัต ิ

(1) สาํเร็จการศึกษาชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 หรือ ช่วงชั�นที�  �  ตาม

หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกาํลงั 

ศึกษาอยูใ่นชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3  ปีการศึกษา 25�� หรือเทียบเท่า 

(2) เป็นโสด    

(3) มีสุขภาพอนามยัแขง็แรงสมบูรณ์ 
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(4) มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวนิยั 

               �.�.�  หลกัฐานการสมคัร 

(1) ใบสมคัรของโรงเรียนกาํแพง 

(2) หลกัฐานการจบการศึกษาชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ( ปพ. ๑:๓ )  

                                          ( ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนา ) หรือใบรับรองจาก  โรงเรียน                    

                                           เดิมวา่กาํลงัศึกษาอยูใ่นชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3  ปีการศึกษา 25�7                

                                           หรือเทียบเท่า  

(3) ทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้นพร้อมสาํเนาหนา้ที�มีชื�อนกัเรียน) 

(4) รูปถ่ายขนาด  
2

1
1   นิ�ว  3  แผน่ (ติดใบสมคัรตามแบบตวัอยา่งใน

คู่มือ) 

 

2. กาํหนดวนัรับสมคัร คดัเลอืก สอบคดัเลอืก ประกาศผล และรายงานตัว 
 

2.1   ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1     (รับทั�งหมด  ��� คน  สัดส่วน ในเขตพื�นที�บริการ ต่อ 

นอกเขตพื�นที�บริการ   ��:60 ) 

2.1.1 นักเรียนในเขตพื�นที�บริการ จํานวน  200  คน 

             รับสมคัร  วนัที�  20 - 24 มีนาคม 25�8  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่

เวน้วนัหยดุราชการไดแ้ก่นกัเรียนที�เรียนในโรงเรียนบา้นสาํโรงวทิยาราษฎร์ 

(อาศยัอยูก่บับิดา มารดา หรือ ปู่ ยา่ ตายายที�เป็นเจา้ของบา้นในตาํบลที�

โรงเรียนตั�งอยูไ่ดแ้ก่ ตาํบลสาํโรง  และมีชื�ออยูใ่นสาํเนาทะเบียนบา้นที�อาศยั  

ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี) นบัถึง �� พฤษภาคม  2557  

              สอบจัดชั�นเรียน วนัที�  28  มีนาคม  25�8  เวลา   09.00 - 12.00 น. 

              ประกาศผล  วนัที�  2  เมษายน   25�7  เวลา 15.00 น. 

              รายงานตัวและมอบตัว  วนัที�  8  เมษายน  25�7 เวลา 0�.�� -12.30น. 

2.1. 2 แผนการเรียนที�เปิด 

           แผนการเรียนเน้น คณติศาสตร์ - วทิยาศาสตร์  จาํนวน 9 หอ้งเรียน 

                      แผนการเรียนทั�วไป  เนน้วชิาตามความถนดั  การงาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

                                            จาํนวน  1  หอ้งเรียน 
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รับนักเรียนในเขตพื�นที�บริการ     10�%  
  

2.1.3   รับนักเรียนนอกเขตพื�นที�บริการโดยการสอบ  

             รับสมคัร  นกัเรียนนอกเขตพื�นที�บริการโดยการรับเพิ�มจาก              

              จาํนวนนกัเรียนในเขตพื�นที�บริการ 

             วนัรับสมคัร  วนัที�  20 - 24  มีนาคม  25�7  เวลา  08.30  - 16.30 น.  

              ไม่เวน้วนัหยดุราชการ ที�หอ้งโสตทศันศึกษาอาคาร  3 โรงเรียน 

               กาํแพง 

              สอบจัดชั�นเรียน วนัที�  28  มีนาคม  25�8  เวลา   09.00 - 12.00 น. 

              ประกาศผล  วนัที�  2  เมษายน   25�7  เวลา 15.00 น. 

              รายงานตัวและมอบตัว  วนัที�  8  เมษายน  25�7 เวลา 0�.�� -12.30น. 

2.1. 4 แผนการเรียนที�เปิด 

           แผนการเรียนเน้น คณติศาสตร์ - วทิยาศาสตร์  จาํนวน 9 หอ้งเรียน 

                      แผนการเรียนทั�วไป  เนน้วชิาตามความถนดั  การงาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

                                                        จาํนวน  1  หอ้งเรียน 

�.�   ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  4 

          2.2.1 รับนักเรียนที�จบชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 จากโรงเรียนทั�วไป  ( ทุกสังกดั  

                              ประมาณ  200  คน) 

  -  รับนักเรียนที�จบชั�นมัธยมศึกษาปีที�  3  จากโรงเรียนกาํแพงที�หมดสิทธิ�   

      สมคัรในวนัที�  20  กมุภาพนัธ์  2558 

 - รับนักเรียนที�จบชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 จากโรงเรียนอื�น ๆ ทุกสังกดัที� 

        ประสงคเ์ขา้เรียนในโรงเรียนกาํแพง   

รับสมคัร  วนัที�  20 - 24 มีนาคม  25�8  เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เวน้ 

        วนัหยดุราชการ  ที�หอ้งโสตทศันศึกษาอาคาร 3  โรงเรียนกาํแพง  

2.2. 2 แผนการเรียนที�เปิด   4  แผนการเรียน 

          1.  แผนการเรียนเน้น คณติศาสตร์- วทิยาศาสตร์  จาํนวน 6  หอ้งเรียน 

                    2.  แผนการเรียนเน้น คณติศาสตร์- ภาษา จาํนวน 2  หอ้งเรียน 
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          3. แผนการเรียนทั�วไป  เนน้ ภาษาไทย สังคม โครงงานตามความถนดั 

          จาํนวน  1  หอ้งเรียน 

                     4. แผนการเรียนเน้นวชิาชีพ เนน้วชิาตามความถนดั การงาน ศิลปะ  

ดนตรี  กีฬา   จาํนวน  1  หอ้งเรียน 

สอบคดัเลอืกจัดชั�นเรียน  วนัที�  29  มีนาคม  25�8  เวลา  09.00 - 12.00 น. 

ประกาศผล  วนัที�  3  เมษายน  25�8  เวลา  10.00 น. 

รายงานตัวและมอบตัว  วนัที�  9  เมษายน  25�8  เวลา 0�.��-��.�� น. 
 

 

3. เอกสารที�ใช้ประกอบในการจัดชั�นเรียน 

ในการจัดชั�นเรียน โรงเรียนกาํแพงกาํหนดอตัราส่วนคะแนนดังนี� 

- คะแนนจากการสอบ ร้อยละ 60   

- คะแนนเฉลี�ยสะสมตลอดช่วงชั�น ร้อยละ 20   

- คะแนนสอบ o - net ร้อยละ 20   

     เอกสารประกอบการพจิารณาจัดชั�นเรียน 

  ปพ. ๑:๒,   ปพ. ๑:๓   ที�มีผลคะแนน  o - net  หรือหนงัสือรับรองผลการเรียน

เฉลี�ยและผลสอบ  o –net   จากโรงเรียนที�นกัเรียนศึกษาอยู ่

     โดยให้นํามามอบกบักรรมการคุมสอบในวนัที�มาสอบจัดชั�นเรียน 
 

 

4.          การมอบตัวนักเรียน 

3.1  วนัมอบตัว  

         นกัเรียนที�ผา่นการสอบจดัหอ้งเรียนใหม้ามอบตวัดงันี�  

  ม.1  มอบตัวในวนัที�  8  เมษายน  25�8  เวลา 0�.��-��.�� น. 

  ม.4  มอบตัวในวนัที�  9  เมษายน  25�8  เวลา 0�.��-��.�� น. 

ผูที้�นาํนกัเรียนมามอบตวัตอ้งเป็นบิดา มารดา ผูป้กครอง(ญาติพี�นอ้ง)ที� 

บรรลุนิติภาวะที�ทางโรงเรียนเห็นวา่เหมาะสม 
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3.2 เอกสารที�ใช้ในการมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนกาํแพงดังนี� 
 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  1 

-  ปพ. ๑:๒  ที�แสดงการจบหลกัสูตรชั�นประถมศึกษาปีที�  �  ทั�งฉบบัจริงและ

ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

-  ทะเบียนบา้นฉบบัจริงและฉบบัถ่ายเอกสารหนา้เป็นชื�อนกัเรียน   หนา้ที�เป็น

ชื�อบิดา  หนา้ที�เป็นชื�อมารดา   พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 

 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  4 

-  ปพ. ๑:๓  ที�แสดงการจบหลกัสูตรชั�นมธัยมศึกษาปีที�  �  ฉบบัจริงและถ่าย

เอกสาร พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

-  ทะเบียนบา้นฉบบัจริงและฉบบัถ่ายเอกสารหนา้เป็นชื�อนกัเรียน   หนา้ที�เป็น

ชื�อบิดา  หนา้ที�เป็นชื�อมารดา   พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 

 

ขั�นตอนการมอบตัวระดับชั�นมธัยมศึกษาปีที�  1   วนัที�  8  เมษายน  ���8 
 

เวลา ��.�� -��.�� น.  -  นกัเรียนพร้อมดว้ยผูป้กครองรายงานตวัในแต่ละชั�นเรียนตามที� 

                                       โรงเรียนจดัไว ้

เวลา ��.��-��.�� น.    -  นกัเรียนพร้อมดว้ยผูป้กครองพร้อมกนัในหอประชุมใหม่  

เวลา ��.�� น.      -  ผูอ้าํนวยการกล่าวตอนรับ 

เวลา ��.�� น.              -  ผูป้กครองและนกัเรียนร่วมกนัทาํแบบทดสอบ  เรื�องวธีิเลี�ยงลูก   

                                       ใหเ้ป็นคนดี 

เวลา ��.0� -��.0� น -  ผูป้กครองมอบตวันกัเรียนที�หอ้งเรียนอาคาร  4  ตามที�โรงเรียน   

                                       กาํหนดดงันี�  
 

ชั�นม. �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�� 

ห้อง 421 422 423 424 425 426 427 428 415 416 
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โดยเรียงลาํดับเอกสารดังต่อไปนี� 

1.  ใบมอบตวั (กรอกขอ้มูลใหค้รบทุกช่อง) 

2. เอกสารการจบประถมศึกษาปีที�  � ( ปพ. ๑:๒ ) ฉบบัถ่ายเอกสารรับรอง

สาํเนาถูกตอ้งใหเ้รียบร้อย 

3.  เอกสารแสดงผลการเรียน ( ปพ. ๑:๒ )  ฉบบัจริง 

�.   ทะเบียนบา้นทั�งฉบบัจริงและฉบบัถ่ายเอกสารหนา้เป็นชื�อนกัเรียน   

หนา้ที�เป็นชื�อบิดา     หนา้ที�เป็นชื�อมารดา   พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

5.  ชาํระเงิน ตามรายการที�โรงเรียนกาํหนด 

ผู้ที�ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ� 

 เตรียมเอกสาร ปพ. ๑:๒ และ  ทะเบียนบ้านฉบับจริงเพื�อให้เจ้าหน้าที�   

      ตรวจสอบด้วย 

 

ขั�นตอนการมอบตัวระดับชั�นมธัยมศึกษาปีที�  4    วนัที�  9  เมษายน  ���8 
 

เวลา ��.�� -��.�� น.  -  นกัเรียนพร้อมดว้ยผูป้กครองรายงานตวัในแต่ละชั�นเรียนตามที� 

                                       โรงเรียนจดัไว ้

เวลา ��.��-��.�� น.    -  นกัเรียนพร้อมดว้ยผูป้กครองพร้อมกนัในหอประชุมใหม่  

เวลา ��.�� น.      -  ผูอ้าํนวยการกล่าวตอนรับ 

เวลา ��.�� น.              -  ผูป้กครองและนกัเรียนร่วมกนัทาํแบบทดสอบ  เรื�องวธีิเลี�ยงลูก   

                                       ใหเ้ป็นคนดี 

เวลา ��.0� -��.0� น -  ผูป้กครองมอบตวันกัเรียนที�หอ้งเรียนอาคาร  4  ตามที�โรงเรียน   

                                       กาํหนดดงันี�  

 
 

ชั�นม. �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�� 

ห้อง 421 422 423 424 425 426 427 428 415 416 
 

 

 

 



� 

โดยเรียงลาํดับเอกสารต่อไปนี� 

1. ใบมอบตวั (กรอกขอ้มูลใหค้รบทุกช่อง) 

2. เอกสารการจบม.3 (ปพ. ๑:๓) ฉบบัถ่ายเอกสารรับรองสาํเนาถูกตอ้งให้

เรียบร้อย 

3.     ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑:๓) ฉบบัจริง( ใชอ้า้งอิง) 

4. ทะเบียนบา้นทั�งฉบบัจริงและฉบบัถ่ายเอกสารหนา้เป็นชื�อนกัเรียน    

  หนา้ที�เป็นชื�อบิดา  หนา้ที�เป็นชื�อมารดา   พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

5.  ชาํระเงิน ตามรายการที�โรงเรียนกาํหนด 

ผู้ที�ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ� 

 เตรียมเอกสาร ปพ. ๑:๒ และ  ทะเบียนบ้านฉบับจริงเพื�อให้เจ้าหน้าที�   

      ตรวจสอบด้วย 

ปฏทินิการรับสมคัรชั�นมัธยมศึกษาปีที�  1 

20 - 24  มนีาคม 25�8       สมคัรเข้าเรียนเวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวนัหยุดราชการ 

28   มนีาคม  2558   สอบจัดห้องเรียน 

2    เมษายน  2558   ประกาศผลการสอบ 

8   เมษายน  2558   รายงานตัวและมอบตัว 
 

ตารางสอบจัดชั�นเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 

วนัที�  28 มนีาคม  2558 

09.00 - 12.00  น 

      คณติศาสตร์   ข้อสอบข้อเขยีนชนิดเลอืกตอบ  �  ตัวเลอืก    30  ข้อ 

     วทิยาศาสตร์   ข้อสอบข้อเขยีนชนิดเลอืกตอบ  �  ตัวเลอืก    30  ข้อ 

     สังคมศึกษาฯ  ข้อสอบข้อเขยีนชนิดเลอืกตอบ  �  ตัวเลอืก    30  ข้อ 

     ภาษาไทย        ข้อสอบข้อเขยีนชนิดเลอืกตอบ  �  ตัวเลอืก    30  ข้อ 
 

ห้องสอบจัดชั�นเรียน 

ชั�นม. �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�� 

ห้อง 421 422 423 424 425 426 427 428 415 416 
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ปฏทินิการรับสมคัรชั�นมัธยมศึกษาปีที�  4 

20 - 24  มนีาคม 25�8       สมคัรเข้าเรียนเวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวนัหยุดราชการ 

29   มนีาคม  2558   สอบจัดห้องเรียน 

3    เมษายน  2558   ประกาศผลการสอบ 

๙  เมษายน  2558   รายงานตัวและมอบตัว 

 

ตารางสอบจัดชั�นเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 
 

วนัที�  29  มนีาคม  2558 
 

09.00 - 12.00  น 

      คณติศาสตร์   ข้อสอบข้อเขยีนชนิดเลอืกตอบ  �  ตัวเลอืก    30  ข้อ 

     วทิยาศาสตร์   ข้อสอบข้อเขยีนชนิดเลอืกตอบ  �  ตัวเลอืก    30  ข้อ 

     สังคมศึกษาฯ  ข้อสอบข้อเขยีนชนิดเลอืกตอบ  �  ตัวเลอืก    30  ข้อ 

     ภาษาไทย        ข้อสอบข้อเขยีนชนิดเลอืกตอบ  �  ตัวเลอืก    30  ข้อ 
 

 

ห้องสอบจัดชั�นเรียน 

ชั�นม. �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�� 

ห้อง 421 422 423 424 425 426 427 428 415 416 

 


