ประกาศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารับนักเรียนห้องเรียนปกติเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
ก. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือกาลัง
ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑.๒ ไม่จากัดอายุและเป็นโสด
๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๒. ประเภท และจานวนที่รับ กาหนดรับทั้งหมด จานวน ๕๖๐ คน ดังนี้
๒.๑ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ รับจานวนไม่น้อยกว่า ๒๘๐ คน
๒.๒ ประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) รับจานวนไม่เกิน ๒๘๐ คน
๓. วิธีการรับ
๓.๑ การรับนักเรียนประเภทในเขตพื้นที่บริการ จานวนไม่น้อยกว่า ๒๘๐ คน รับโดยการสอบคัดเลือก
และใช้คะแนน O-NET ในกรณีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ ๕๐ จะนาสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียน
ทั่วไปในข้อที่ ๒ จนครบจานวนที่ประกาศรับ
กาหนดคุณสมบัติของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดังนี้
๑. เป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตาบลน้าอ้อม หมู่ที่ ๑, ๒ , ๓, , ๕, ๗,
๘, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔ ,๑๕ หรือ ตาบลหนองหญ้าลาดหมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕,
๑๖ , ๑๗ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และ
๒. นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน ที่สืบสายตระกูลเดียวกัน
และมีหลักฐานสิทธิ์อยู่อาศัยชัดเจน ติดต่อกันอย่างน้อย ๒ ปี นับถึง วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อน ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ )
๓. นักเรียนที่จบจากโรงเรียนบ้านน้าเย็น อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
(เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา)
๓.๒ การรับนักเรียนประเภททั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) จานวนไม่เกิน ๒๘๐ คน กาหนดการรับ
เป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๒

๓.๒.๑ ประเภทความสามารถพิเศษ โดยการสอบคัดเลือกตามความสามารถ (รับจานวน ๑๖ คน)
ดังนี้
๑) ทัศนศิลป์
๒) ดนตรี (ดนตรีสากล ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย)
๓) ฟุตบอล
๔) เปตอง
๕) มวยไทย-มวยสากล
๓.๒.๒ ประเภทมีเงื่อนไขพิเศษในการรับ (รับจานวน ๒๔ คน) โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเห็นว่าโรงเรียนมีความจาเป็นต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษในการรับ
เข้าเรียน ตามเกณฑ์เงื่อนไขพิเศษซึ่งมีหลายกรณี ดังนี้
๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
๒) นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
๓) นักเรียนทีเ่ ป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
๔) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแล
เป็นพิเศษ
๕) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียน
เครือข่าย
๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๗) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
๓.๒.๓ ประเภทการสอบคัดเลือก และผลคะแนน O-NET โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนใน
๕ วิชา คือ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย , สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
(รับจานวน ๒๔๐ คน)
๔. กาหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ รายงานตัวและมอบตัว ดังนี้
๑. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET)
โดยการสอบคัดเลือกที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนคิดคะแนนร้อยละ ๘๐ และ คะแนน O-NET ๕ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คิดคะแนนร้อยละ ๒๐
หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อนักเรียนอาศัยอยู่ พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
(ผู้ปกครองรับรองสาเนาถูกต้อง)
๓. ทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ซึ่งผู้ปกครองลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
๔. ทะเบียนบ้าน บิดา และ มารดา ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ซึ่งลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
๕. หลักฐาน การสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑ : ป) หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๖. รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จานวน ๒
แผ่น (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๗. หลักฐาน แสดงผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่โรงเรียนรับรองและประทับตราโรงเรียน
๘. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ให้นาฉบับจริงไปแสดงพร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ชุด)

๓

วันรับสมัคร : วันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่หอประชุมกันทรพัชร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
สอบวัดความรู้พื้นฐาน : วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
วิชาที่สอบ : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ที่หอประชุมกันทรพัชร
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
มอบตัว : วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเรียนที่กาหนด
๒. นักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)
๒.๑ ประเภทความสามารถพิเศษ ในกรณี ที่นักเรียนสมัครประเภทความสามารถพิเศษ ต้องสอบ
ภาคปฏิบัติตามที่โรงเรียนกาหนด โดยการสอบคัดเลือกตามความสามารถ ดังนี้ (รับจานวน ๑๖ คน)
๑) ทัศนศิลป์
๒) ดนตรี (ดนตรีสากล ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย)
๓) ฟุตบอล
๔) เปตอง
๕) มวยไทย-มวยสากล
หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อนักเรียนอาศัยอยู่ พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
(ผู้ปกครองรับรองสาเนาถูกต้อง)
๓. ทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ซึ่งผู้ปกครองลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
๔. ทะเบียนบ้าน บิดา และ มารดา ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ซึ่งลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
๕. หลักฐาน การสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑ : ป) หรือ กาลังศึกษาอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๖. รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จานวน ๒
แผ่น (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๗. หลักฐาน แสดงผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่โรงเรียนรับรองและประทับตราโรงเรียน
๘. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ให้นาฉบับจริงไปแสดงพร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ชุด)
วันรับสมัคร : วันที่ ๒๗ -๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่หอประชุมกันทรพัชร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คัดเลือก : วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ต้องมาทดสอบความสามารถ
พิเศษ ตามที่สมัคร
ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา หากมีผลการ
ทดสอบผ่าน ตามประกาศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ต้องมาทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน
สอบวัดความรู้พื้นฐาน : วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
วิชาที่สอบ : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.ที่ หอประชุมกันทรพัชร
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

๔

มอบตัว : วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเรียนที่กาหนด
๒.๒ ประเภทมีเงื่อนไขพิเศษในการรับ
หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อนักเรียนอาศัยอยู่ พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
(ผู้ปกครองรับรองสาเนาถูกต้อง)
๓. ทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ซึ่งผู้ปกครองลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
๔. ทะเบียนบ้าน บิดา และ มารดา ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ซึ่งลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
๕. หลักฐาน การสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑ : ป) หรือ กาลังศึกษาอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๖. รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จานวน ๒
แผ่น (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๗. หลักฐาน แสดงผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่โรงเรียนรับรองและประทับตราโรงเรียน
แฟ้มสะสมงานของนักเรียน รูปภาพ หรือเกียรติบัตรที่แสดงถึงความสามารถในด้านที่ตนเองสมัคร
๘. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ให้นาฉบับจริงไปแสดงพร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ชุด)
วันรับสมัคร : วันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่
หอประชุมกันทรพัชร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
สอบวัดความรู้พื้นฐาน : วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
วิชาที่สอบ : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.ที่ หอประชุมกันทรพัชร
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
มอบตัว : วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเรียนที่กาหนด
๒.๓ ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET
โดยการสอบคัดเลือกที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนคิดคะแนนร้อยละ ๘๐ และ คะแนน O-NET ๕ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คิดคะแนนร้อยละ ๒๐
หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อนักเรียนอาศัยอยู่ พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
(ผู้ปกครองรับรองสาเนาถูกต้อง)
๓. ทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ซึ่งผู้ปกครองลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
๔. ทะเบียนบ้าน บิดา และ มารดา ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ซึ่งลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
๕. หลักฐาน การสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑ : ป) หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๖. รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จานวน ๒
แผ่น (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๗. หลักฐาน แสดงผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่โรงเรียนรับรองและประทับตราโรงเรียน
๘. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ให้นาฉบับจริงไปแสดงพร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ชุด)

๕

วันรับสมัคร : วันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่ หอประชุมกันทรพัชร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
สอบคัดเลือก : วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
วิชาที่สอบ : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.ที่ หอประชุมกันทรพัชร
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
มอบตัว : วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเรียนที่กาหนด
หมายเหตุ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภท ต้องมารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลา
ที่โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากาหนด หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนที่โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ตารางสอบคัดเลือก/วัดความรู้พื้นฐานเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา
วิชา
คะแนน
ภาคเช้า
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
คณิตศาสตร์
๔๐ คะแนน
๑๐.๓๐ – ๑๑..๓๐ น.
ภาษาไทย
๔๐ คะแนน
พัก
ภาคบ่าย
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
วิทยาศาสตร์
๔๐ คะแนน
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ คะแนน
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ภาษาอังกฤษ
๔๐ คะแนน
ข. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
๑.๒ ไม่จากัดอายุและเป็นโสด
๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๒. ประเภทและจานวนที่รับ รับจานวน ๕๖๐ คน มี ๒ ประเภท ดังนี้
๒.๑ ประเภทนักเรียนจากโรงเรียนเดิม รับจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนที่รับทั้งหมด
(รับจานวน ๔๔๘ คน)
๒.๒ ประเภทนักเรียนทั่วไป รับจานวนไม่เกิน ร้อยละ ๒๐ โดยการสอบคัดเลือกใช้คะแนนสอบร้อยละ
๘๐ และคะแนนสอบ O-NET ร้อยละ ๒๐ (รับจานวน ๑๑๒ คน) จาแนก เป็น
๒.๒.๑ ประเภทความสามารถพิเศษ รับจานวน ๘ คน
๒.๒.๒ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ รับจานวน ๑๔ คน
๒.๒.๓ ประเภทสอบคัดเลือก รับจานวน ๙๐ คน

๖

๓. วิธีการรับนักเรียน
๓.๑ นักเรียนจากโรงเรียนเดิม หมายถึง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียน
กันทรลักษ์วิทยาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่มี
ศักยภาพเหมาะสมและ มีคุณสมบัติดังนี้
๓.๑.๑ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ และมีความประพฤติเรียบร้อย
และปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนด้วยดีตลอดเวลาที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และผ่านการคัดกรอง
จากคณะกรรมการ คัดกรองนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๓.๑.๒ กรณีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ถึง ๒.๐๐ ต้องเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
หรือระดับภาค หรือระดับประเทศ หากผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการ ต้องเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน ตามวัน
เวลา สถานที่ ที่กาหนด
๓.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จากโรงเรียนอื่นๆ/นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาที่ไม่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๓.๑ และ
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๙
กาหนดการรับสมัคร เป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๓.๒.๑ ประเภทความสามารถพิเศษ โดยการสอบคัดเลือกตามความสามารถ (รับจานวน ๘ คน)
ดังนี้
๑) ทัศนศิลป์
๒) ดนตรี (ดนตรีสากล ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย)
๓) ฟุตบอล
๔) เปตอง
๕) มวยไทย-มวยสากล
๓.๒.๒ ประเภทมีเงื่อนไขพิเศษในการรับ (รับจานวน ๑๔ คน)
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเห็นว่าโรงเรียนมีความ
จาเป็นต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษในการรับเข้าเรียน ตามเกณฑ์เงื่อนไขพิเศษซึ่งมีหลายกรณี ดังนี้
๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
๒) นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
๓) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
๔) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์
ดูแลเป็นพิเศษ
๕) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียน
เครือข่าย
๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๗) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
๓.๒.๓ ประเภทการสอบคัดเลือก และคะแนน O-NET (รับจานวน ๙๐ คน)
โดยการสอบคัดเลือกที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนคิดคะแนนร้อยละ ๘๐ และ คะแนน O-NET
๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนร้อยละ ๒๐
๔. กาหนดการรับสมัคร/การสอบคัดเลือก/สอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อจัดชั้นเรียน/ประกาศผลสอบ/รายงานตัว
และมอบตัว ดังนี้

๗

นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุกคนต้องสอบ และใช้คะแนนสอบ O – NET
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือก และการพิจารณาจัดชั้นเรียน ดังนี้
๔.๑ ประเภทนักเรียนจากโรงเรียนเดิม
หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครที่โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากาหนด จานวน ๑ ชุด
๒. รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จานวน
๒ แผ่น
๓. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
วันรับสมัคร : วันที่ ๒๓ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยครูประจาชั้นเป็นผู้รับสมัคร
ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว : วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ที่ หอประชุม
กันทรพัชร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
สอบวัดความรู้พื้นฐาน/จัดชั้นเรียน : วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
วิชาที่สอบ : คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
มอบตัว : วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเรียนที่กาหนด
๔.๒ ประเภทนักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป กาหนดการรับเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๔.๒.๑ ประเภทความสามารถพิเศษ โดยการสอบคัดเลือกตามความสามารถ มีดังนี้ (รับจานวน
๘ คน)
๑) ทัศนศิลป์
๒) ดนตรี (ดนตรีสากล ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย)
๓) ฟุตบอล
๔) เปตอง
๕) มวยไทย-มวยสากล
หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อนักเรียนอาศัยอยู่ พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
(ผู้ปกครองรับรองสาเนาถูกต้อง)
๓. ทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ซึ่งผู้ปกครองลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
๔. ทะเบียนบ้าน บิดา และ มารดา ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ซึ่งลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
๕. หลักฐาน การสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ.๑) หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๖. รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จานวน
๒ แผ่น (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๗. มีเอกสารหลักฐานอ้างอิง (แฟ้มพัฒนาผลงานของนักเรียนด้านที่สมัครความสามารถพิเศษ)
ที่แสดงถึงความสามารถพิเศษ ที่ตนเองสมัคร
๘. หลักฐานแสดงผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่โรงเรียนรับรองและประทับตราโรงเรียน

๘

วันรับสมัคร : วันที่ ๒๗ -๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่หอประชุมกันทรพัชร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คัดเลือก: วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ต้องมาทดสอบความสามารถพิเศษ ตามที่สมัคร ที่
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ประกาศผลการคัดเลือก: วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. หากมีผลการทดสอบผ่านตามประกาศ
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาต้องมาทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน
สอบวัดความรู้พื้นฐาน : วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
วิชาที่สอบ : คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ที่ หอประชุมโรงเรียน
มอบตัว : วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.ที่ ห้องเรียนที่กาหนด
๔.๒.๒ ประเภทมีเงื่อนไขพิเศษในการรับ
หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อนักเรียนอาศัยอยู่พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
(ผู้ปกครองรับรองสาเนาถูกต้อง)
๓. ทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ซึ่งผู้ปกครองลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
๔. ทะเบียนบ้าน บิดา และ มารดา ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ซึ่งลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
๕. หลักฐาน การสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ.๑) หรือ กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๖. รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จานวน ๒
แผ่น (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๗. เอกสารหรือหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามคุณสมบัติของนักเรียน
ประเภทมีเงื่อนไขพิเศษในการรับ (๓.๒.๒)
๘. หลักฐานแสดงผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่โรงเรียนรับรองและประทับตราโรงเรียน
วันรับสมัคร : วันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่ หอประชุมกันทรพัชร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
สอบวัดความรู้พื้นฐาน : วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
วิชาที่สอบ : คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ที่ หอประชุมโรงเรียน
มอบตัว : วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเรียนที่กาหนด
๔.๒.๓ ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET
หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อนักเรียนอาศัยอยู่พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ (ผู้ปกครองรับรองสาเนา
ถูกต้อง)
๓. ทะเบียนบ้านนักเรียนฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ซึ่งผู้ปกครองลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
๔. ทะเบียนบ้านบิดา และ มารดา ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ซึ่งลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

๙

๕. หลักฐาน การสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ.๑) หรือกาลังศึกษาอยู่ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ (ใบรับรองการเป็นนักเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๖. รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดาขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จานวน ๒ แผ่น
(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๗. หลักฐาน แสดงผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่โรงเรียนรับรองและประทับตราโรงเรียน
วันรับสมัคร : วันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่ หอประชุมกันทรพัชร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
สอบคัดเลือก : วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
วิชาที่สอบ : คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ที่ หอประชุมโรงเรียน
มอบตัว : วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเรียนที่กาหนด
ตารางสอบคัดเลือก /วัดความรู้พื้นฐานเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา
ภาคเช้า
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๑..๓๐ น.
ภาคบ่าย
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิชา

คะแนน

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
พัก

๔๐ คะแนน
๔๐ คะแนน

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ

๔๐ คะแนน
๔๐ คะแนน
๔๐ คะแนน

หมายเหตุ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภท ต้องมารายงานตัว และ มอบตัว ตามวัน เวลา และ สถานที่
ที่โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากาหนด หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนที่โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และ
โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกนักเรียนที่สอบได้ในลาดับถัดไปมารายงานตัว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

