
 
ประกาศโรงเรียนกาํแพง 

เรื�อง   การรับนักเรียนเข้าเรียนชั�นต่อมัธยมศึกษาปีที� 4 (รับภายใน)  ประจําปีการศึกษา 2558 

จากนักเรียนโรงเรียนกาํแพง  ระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3  ปีการศึกษา 25�7 

                                  --------------------------------------------------------------  

เพื�อใหก้ารดาํเนินการรับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อในระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 และ ชั�นมธัยมศึกษา

ปีที� 4  ประจาํปีการศึกษา  25�8  ของโรงเรียนกาํแพง  อาํเภออุทุมพรพิสัย  จงัหวดัศรีสะเกษ  สอดคลอ้ง

กบัประกาศสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เรื�อง นโยบาย  และแนว

ปฏิบติัเกี�ยวกบัการรับสมคัรนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อ  ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั�นพื�นฐาน ประจาํปีการศึกษา  25�8 

              โรงเรียนกาํแพงจึงกาํหนดวนัรับสมคัรนกัเรียนที�กาํลงัเรียนอยูช่ั�นมธัยมศึกษาปีที� 3  ปีการศึกษา  

25�7 ที�คาดวา่จะจบชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 แบบปกติเขา้ศึกษาต่อในระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4  ปีการศึกษา  

���8 เป็นการภายใน โดยจะทาํการรับสมคัรที�หอ้งโสตทศันศึกษาอาคาร �  โรงเรียนกาํแพง  มี

รายละเอียดการรับสมคัรดงันี�  

วนัรับสมัคร    วนัที�  �7-��  กุมภาพนัธ์  25�8   เวลา  ��.�� น. - ��.�� น. แต่งกายดว้ยชุดนกัเรียน 

คุณสมบัติ    เป็นโสด  มีสุขภาพแขง็แรง  มีความประพฤติดี  สุภาพเรียบร้อย มีระเบียบวนิยั  และตอ้งเป็น

นกัเรียนโรงเรียนกาํแพงที�กาํลงัเรียนอยูช่ั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ปีการศึกษา  2557 ที�มีผลการเรียนเฉลี�ย  �  

ภาคเรียนตั�งแต่  �.�� ขึ�นไป 

หลกัฐานการรับสมัคร  ( ในวนัที�  �7-��  กุมภาพนัธ์  2558 ) 

�. ใบสมคัรเขา้เรียนของโรงเรียนกาํแพง(ที�เขียนรายละเอียดครบถว้น) 

�. รูปถ่ายขนาด  
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1
1  นิ�ว   2  แผน่   

 

               ประกาศ  ณ  วนัที�  11  กุมภาพนัธ์   พ.ศ.  2558 

 

                                  

                ลงชื�อ  

               (นายไสว    ผาสุข) 

                                ผูอ้าํนวยการโรงเรียนกาํแพง 

 

 



 
 

                               คุณสมบัติของผู้สมคัรและหลกัฐานการสมคัรชั�นมธัยมศึกษาปีที�  4   

 

1.1.1 คุณสมบัต ิ

(1) กาํลงัศึกษาอยูใ่นชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3  ปีการศึกษา 25�� ที�มีผล

การเรียนเฉลี�ย 5 ภาคเรียน  �.��   

(2) เป็นโสด    

(3) มีสุขภาพอนามยัแขง็แรงสมบูรณ์ 

(4) มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวนิยั 

 

               �.�.�  หลกัฐานการสมคัร 

(1) ใบสมคัรของโรงเรียนกาํแพง 

(2) ใบรับรองผลการเรียน ( ปพ. ๑:๓ )  5 ภาคเรียน 

                                          ( ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนา ) หรือ 

(3) ใบรับรองความประพฤติ                   

(4) ทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้นพร้อมสาํเนาหนา้ที�มีชื�อนกัเรียน) 

(5) รูปถ่ายขนาด  
2

1
1   นิ�ว  3  แผน่ (ติดใบสมคัรตามแบบตวัอยา่งใน

คู่มือ) 
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2. กาํหนดวนัรับสมคัร คดัเลอืก สอบคดัเลอืก ประกาศผล และรายงานตัว 

  

2.1 รับสมคัร ในวนัที� 17 - 20  กมุภาพนัธ์  2558 เวลา เวลา 12.30 – 13.00 น. 

       ที�หอ้งวชิาการ  อาคาร 6  โรงเรียนกาํแพง  แต่งการดว้ยชุดนกัเรียน  

แผนการเรียนการเรียนที�เปิดสอน 

          1.  แผนการเรียนเน้น คณติศาสตร์ - วทิยาศาสตร์  จาํนวน 6  หอ้งเรียน 

                    2.  แผนการเรียนเน้น คณติศาสตร์ - ภาษา จาํนวน  2  หอ้งเรียน 

          3.  แผนการเรียนทั�วไป  เนน้ ภาษาไทย สังคม โครงงานตามความถนดั 

          จาํนวน  1  หอ้งเรียน 

                     4. แผนการเรียนเน้นวชิาชีพ เนน้วชิาตามความถนดั การงาน ศิลปะ  

ดนตรี  กีฬา   จาํนวน  1  หอ้งเรียน 

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

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

2.4 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 
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4.          การมอบตัวนักเรียน 

4.1  วนัมอบตัว  

         นกัเรียนที�ผา่นการสอบจดัหอ้งเรียนใหม้ามอบตวัดงันี�  

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

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

บรรลุนิติภาวะที�ทางโรงเรียนเห็นวา่เหมาะสม 

4.2 เอกสารที�ใช้ในการมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนกาํแพงดังนี� 
 

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�  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 
 

 

 



5 

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�  4 

 ��-��  กมุภาพนัธ์ 25�8         สมคัรเข้าเรียนเวลา 12.30 - 13.30 น.  

 29   มนีาคม  2558   สอบจัดห้องเรียน 

 3    เมษายน  2558   ประกาศผลการสอบ 

 9  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 
u 

ห้องสอบจัดชั�นเรียน 

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

ห้อง 421 422 423 424 425 426 427 428 415 416 

 


