
 
 

ประกาศโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
เร่ือง การรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2564 

*********************** 
 เพื่อให้การรับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2564  
ของโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สอดคลอ้งกบัประกาศส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดรายละเอียดในการรับสมคัรนกัเรียน ดงัน้ี  

ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 
1. จ านวนนักเรียนทีรั่บ 

รับจ านวน 80 คน  แบ่งเป็น 2 หอ้งเรียน  
- หอ้งเรียนปกติทัว่ไป              จ านวน  2 หอ้ง  80 คน 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือก าลงั

ศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563  หรือเทียบเท่า 
2.2 เป็นโสดไม่จ  ากดัอายุ 
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย 

3. หลกัฐานการรับสมัคร 
3.1 ใบสมคัรโรงเรียนขุนตาลวทิยาคม      จ านวน 1 ฉบบั 
3.2 หลกัฐานการจบชั้น ป.6 ( ปพ.1)  หรือเทียบเท่า หรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่ 

ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   จ านวน 1 ฉบบั   
3.3 รูปถ่ายนกัเรียนขนาด 1.5 น้ิว  หรือ 2 น้ิว (ใชติ้ดใบสมคัร)   จ านวน 1  รูป 
3.4 เอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี)  เช่น การเปล่ียนช่ือ สกุล 

 

ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 
1. จ านวนนักเรียนทีรั่บ 

รับจ านวน 120  คน  แบ่งเป็น 3  หอ้งเรียน ดงัน้ี 
-    แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ      จ านวน  40 คน 
-    แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา         จ านวน  40 คน 
-    แผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา                        จ  านวน  40 คน 
-    แผนการเรียนภาษาไทย-ภาษาองักฤษ-สังคมศึกษา    จ  านวน  40 คน 
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2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลงั

ศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563  หรือเทียบเท่า 
2.2 เป็นโสด ไม่จ  ากดัอาย ุ
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย 
2.4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ ตอ้งมีคะแนนการสอบจดัห้องเรียนในรายวิชา

วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของการสอบ 
2.5 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา  ตอ้งมีคะแนนการสอบจดัห้องเรียนใน

รายวชิาภาษาองักฤษและคณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของการสอบ 
2.6 แผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา    ตอ้งมีคะแนนการสอบจดัห้องเรียนใน

รายวชิาภาษาองักฤษและภาษาไทย ไม่ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของการสอบ 
2.7 แผนการเรียนภาษาไทย-ภาษาองักฤษ-สังคมศึกษา ต้องมีคะแนนการสอบจดัห้องเรียนผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียนก าหนด 
 

3. หลกัฐานการรับสมัคร 
3.1 ใบสมคัรโรงเรียนขุนตาลวทิยาคม (ประเภททัว่ไป)     จ านวน 1 ฉบบั 
3.2  หลกัฐานการจบชั้น ม.3 ( ปพ.1)  หรือ ใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน    จ านวน 1 ฉบบั 
3.3  รูปถ่ายนกัเรียนขนาด 1.5 น้ิว หรือ 2 น้ิว (ใชติ้ดใบสมคัร)    จ านวน 1  รูป   
3.4  เอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี)  เช่น การเปล่ียนช่ือ สกุล 

 
4.    การรับสมัคร 
  4.1  นกัเรียนขอรับใบสมคัรท่ีงานแนะแนวของโรงเรียนท่ีนกัเรียนก าลงัศึกษาอยู ่(ถ่ายเอกสารได)้ หรือ 
               สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรไดท่ี้ เวป็ไซต ์ http://www.kwk.ac.th 
 4.2  กรอกใบสมคัร ใหถู้กตอ้งสมบูรณ์พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการสมคัร น ามายืน่สมคัร 
               ดว้ยตนเอง ท่ีโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม ตามวนัเวลาท่ีก าหนด 
 
5. ก าหนดการรับสมัคร สอบคัดเลอืก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 
 

วนั เดือน ปี เวลา กจิกรรม 
24 – 28 เม.ย. 64 08.30 น. – 16.30 น รับสมคัรนกัเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภททัว่ไป  

2 พ.ค. 64 09.00 น. – 12.00 น. สอบคดัเลือกแผนการเรียนนกัเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภททัว่ไป 
6 พ.ค. 64 09.00 น. เป็นตน้ไป ประกาศผลการสอบจดัห้องเรียนนกัเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภททัว่ไป 
8 พ.ค. 64 09.00 น. – 12.00 น.  รายงานตวั/รับมอบตวันกัเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทั้งประเภทโควตาและ

ประเภททัว่ไป 

http://www.kwk.ac.th/
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6.  การสอบคัดเลอืก 
 6.1  ชั้น ม.1  วชิาท่ีสอบ คือ คณิตศาสตร์  ภาษาองักฤษ ภาษาไทย  วทิยาศาสตร์ และสังคมศึกษา 
 6.2  ชั้ น ม.4  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ   วิชาท่ีสอบ คือ คณิตศาสตร์ และ

วทิยาศาสตร์  
 6.3  ชั้น ม.4  แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา  วชิาท่ีสอบ คือ ภาษาองักฤษ และ  
                          คณิตศาสตร์ 
 6.4  ชั้น ม.4  แผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา วิชาท่ีสอบ คือ ภาษาองักฤษ และ

ภาษาไทย 
 6.5  ชั้น ม.4  แผนการเรียนภาษาไทย-ภาษาองักฤษ-สังคมศึกษา วชิาท่ีสอบ คือ ภาษาไทย  และ สังคมศึกษา 

 
7.  การมอบตัว 
 7.1  ให้นกัเรียนท่ีผ่านการคดัเลือก มาด าเนินการรายงานตวัและมอบตวัพร้อมกบัผูป้กครองในวนัท่ี  8  พฤษภาคม 2564

เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคาร 3 
 7.2  เอกสารหลกัฐานท่ีใชใ้นการมอบตวั 

7.2.1  หลกัฐานการจบการศึกษา (ปพ.1)     จ านวน 1 ฉบบั 
7.2.2  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของนกัเรียน    จ านวน 1 ฉบบั 
7.2.3  ส าเนาทะเบียนบา้นของนกัเรียน     จ านวน 1 ฉบบั 
7.2.4  รูปถ่ายนกัเรียนขนาด 1.5 น้ิว หรือ 2 น้ิว     จ านวน 1 รูป 
7.2.5  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นบิดา  อยา่งละ  1 ฉบบั 
7.2.6  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นมารดา  อยา่งละ  1 ฉบบั 
7.2.7  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครอง (กรณีผูป้กครองมอบตวันกัเรียนแทนบิดา มารดา) 
           จ  านวน 1 ฉบบั 

      ถา้นกัเรียนไม่มามอบตวัตามก าหนดถือวา่นกัเรียนสละสิทธ์ิ  
 

  ประกาศ ณ วนัท่ี  25  มกราคม  พ.ศ. 2564 
 
 

(นายเจริญ  โกศยั) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม 
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ก าหนดการรับสมัคร สอบคัดเลอืก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

วนั เดือน ปี เวลา รายการกจิกรรม ผู้ปฏิบัติ/ผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
1 – 22  ก.พ. 64 08.30 น. – 16.00 น รับสมคัรนกัเรียนชั้น ม.4 ประเภท

โควตา 
นกัเรียนท่ีสมคัรเขา้เรียนต่อ ม.4 

26  ก.พ. 64 09.00 น. เป็นตน้ไป ประกาศผลการคดัเลือกนกัเรียนชั้น 
ม.4  ประเภทโควตา 

คณะกรรมการ 

24 – 28 เม.ย. 64 08.30 น. – 16.00 น รับสมคัรนกัเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 
ประเภททัว่ไป  

นกัเรียนท่ีสมคัรเขา้เรียนต่อ ม.1 
และ ม.4 

2 พ.ค. 64 09.00 น. – 12.00 น. สอบคดัแผนการเรียนนกัเรียนชั้น ม.1 
และ ม.4 ประเภททัว่ไป 

นกัเรียนท่ีสมคัรเขา้เรียนต่อ ม.4 
และ ม.4 

6 พ.ค. 64 09.00 น. เป็นตน้ไป ประกาศผลการสอบจดัห้องเรียน
นกัเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 

คณะกรรมการ 

8 พ.ค. 64 09.00 น. – 12.00 น.  รายงานตวั/รับมอบตวันกัเรียนชั้น  
ม.1 และ ม.4 ทั้งประเภทโควตาและ
ประเภททัว่ไป 

นกัเรียน ม.1 , ม.4 /ผูป้กครอง 

 
ติดต่อสอบถาม 
 โทรศพัท ์ 053 – 193145 ,0898357165 
 โทรสาร  053 – 193 151 
 Web Site  http://www.kwk.ac.th 
 Facebook. แนะแนว ขนุตาลวทิยาคม 


