
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา  
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (ฉบับใหม่) 

และการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 256๔ 
----------------------------- 

ตามประกาศการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1๑) 
ต่อไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 2564 จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มี           
ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและ            
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงเลื่อนปฏิทินการรับนักเรยีน 
ปีการศึกษา ๒๕๖4 ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ และเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 
17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศประกาศการขยายเวลาการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและแนวทางการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการ
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา จึงขอประกาศกำหนดการการรับสมัครนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามวันและเวลาในปฏิทินของโรงเรียน 
ดังนี้ 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

24-28 เมษายน 2564 
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ผ่านระบบ
ออนไลน์ (เว็บไซต์โรงเรียน www.kaoliao.ac.th) 

5 พฤษภาคม 2564 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ผ่านระบบออนไลน์ (เว็บไซต์โรงเรียน 
www.kaoliao.ac.th) 

๒๒ พฤษภาคม 2564 
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
เวลา ๐๘.0๐ - ๑๒.๐๐ น. และวัดตัวตัดชุดนักเรียน ชุดพละ 

27 พฤษภาคม 2564 
ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา         
ปีที่ ๔ ผ่านระบบออนไลน์ (เว็บไซต์โรงเรียน www.kaoliao.ac.th) 

29 พฤษภาคม 2564 
รายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

1 มิถุนายน 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น 
 

หมายเหตุ : วันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน  
ต้องสวมหน้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด -19) ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และต้องเตรียมปากกาของ
ตนเองสำหรับใช้กรอกข้อมูล 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน  256๔   

 
 
                                                                (นายสมบูรณ์ นนท์สกุล) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 



 
 

ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกของนักเรียนและผู้ปกครอง  

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา ๐๘.0๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

๑. ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้มาส่งและมารับนักเรียนตามกำหนดเวลา โดยไม่พักคอย 
หากจำเป็นต้องพักคอย ให้พักคอย ณ จุดที่โรงเรียนกำหนด 

๒. ทางโรงเรียนไม่มีบริการจำหน่ายอาหารให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง 
๓. ให้นักเรียนเตรียมดินสอ 2B ยางลบ ปากกาของตนเอง สำหรับใช้ในการเข้าสอบ  
๔. นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือหน้ากากผ้าและคัดกรอง 

ตรวจวัดไข้ คัดกรอง เชื้อไวรัสโควิด - 19 ตั้งแต่บริเวณหน้าประตูโรงเรียน ให้นักเรียนเดินแถวเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย 1.5 เมตร  

๕. ผู้เข้าสอบ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ เพื่อใช้ในการเข้าสอบให้ถูกต้อง                
(ดูประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบจากเว็บไซต์โรงเรียน www.kaoliao.ac.th หรือ Facebook : กลุ่ม
บริหารวิชาการ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา) 

๖. ให้ผู้เข้าสอบขึ้นห้องสอบนั่งประจำที่ในห้องสอบ งดการพูดคุย และเว้นระยะห่าง  
๗. ให้ผู้เข้าสอบนั่งสอบจนหมดเวลาและครบทุกรายวิชา  

 
หมายเหตุ : วันสอบคัดเลือกนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน  ต้องสวม

หน้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 
-19) ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ให้นักเรียน
วัดตัว ตัดชุดนักเรียน ชุดพละ ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  ปีการศึกษา 2564 

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 1๒.0๐ น. 
ณ สนามสอบอาคารเรียน ๔ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 

 

เวลา วิชา 
เวลา  
(นาที) 

คะแนน   
(200  คะแนน) 

08.00 น. นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันบริเวณหน้าเสาธงตามผังที่กำหนด  
0๘.๓0 น. – ๐๙.๒0 น. คณิตศาสตร์ ๕๐ 50 
๐๙.๒0 น. – 1๐.๑๐ น. ภาษาไทย ๕๐ 50 
๑๐.๑๐ น. – 1๑.๐๐ น. วิทยาศาสตร์ ๕๐ 50 
๑๑.๐๐ น. – 1๑.๕๐ น. ภาษาอังกฤษ ๕๐ 50 
 

 
 
 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  ปีการศึกษา 2564 

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 1๒.0๐ น. 
ณ สนามสอบอาคารเรียน ๔ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 

 

เวลา วิชา 
เวลา  
(นาที) 

คะแนน   
(200  คะแนน) 

08.00 น. นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันบริเวณหน้าเสาธงตามผังที่กำหนด  
0๘.๓0 น. – ๐๙.๒0 น. คณิตศาสตร์ ๕๐ 50 
๐๙.๒0 น. – 1๐.๑๐ น. ภาษาไทย ๕๐ 50 
๑๐.๑๐ น. – 1๑.๐๐ น. วิทยาศาสตร์ ๕๐ 50 
๑๑.๐๐ น. – 1๑.๕๐ น. ภาษาอังกฤษ ๕๐ 50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อปฏิบัติในการมอบตัวของนักเรียนและผู้ปกครอง  

รายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

๑. นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือหน้ากากผ้า และคัดกรอง ณ 
จุดที่โรงเรียนกำหนดทุกคน 

๒. นักเรียนและผู้ปกครองรับบัตรคิว และใบมอบตัว พักคอย ณ จุดที่โรงเรียนกำหนดให้ 
๓. ผู้ปกครองและนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อ ห้องรายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว (ผ่านเว็บไซต์

โรงเรียนwww.kaoliao.ac.th และ หรือ Facebook : กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ให้
ล่วงหน้า) 

๔. ผู้ปกครองและนักเรียนเขียนเอกสารมอบตัว นักเรียนเตรียมปากกาของตนเองสำหรับใช้กรอกข้อมูล   
(วิธีการกรอกใบมอบตัว โรงเรียนจะนำตัวอย่างขึ้นเว็บไซต์โรงเรียนและ Facebook : กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ให้ล่วงหน้า) 

๕. ผู้ปกครองและนักเรียน เตรียมเอกสารหลักฐานและเรียงเอกสารตามที่โรงเรียนกำหนด เพ่ือนำไปรายงาน
ตัวและมอบตัว ตามบัตรคิวที่ได้รับ ครั้งละ 20 คิว บริเวณอาคารเรียน ๒ ชั้น ๑ บริเวณหน้าห้องสมุด
โรงเรียน 
(นักเรียน 1 คนและผู้ปกครอง 1 คน ดำเนินการตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

๖. เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการรับรายงานตัวและมอบตัว อนุญาตให้ผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับได้ทันที 
๗. สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้สมัครเรียนในวันที่โรงเรียนกำหนด สามารถมาในวันรายงานตัวและมอบตัว 

และสมัครเรียนเพิ่มเติมที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมผู้ปกครองตัวจริงและเอกสารหลักฐานที่ทาง
โรงเรียนกำหนด 

 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในวันรายงานตัวและมอบตัว 
ยื่นเอกสารการมอบตัวเข้าเรียนให้เจ้าหน้าที่โดยจัดเรียงเอกสารดังนี้ (เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว) 
เอกสารสำเนา ให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ 

1. รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
2. สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมวุฒิการศึกษาตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ (ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1) 
3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา และนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้าไม่มีเอกสารของบิดาหรือมารดา 

โรงเรียนจะดูข้อมูลจากใบสูติบัตร) 
4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา/มารดา) 
5. สำเนาใบสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

 
หมายเหตุ : วันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน  

ต้องสวมหน้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด -19) ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

 
 


