
 

 

 

ประกาศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

                (ห้องเรียนปกติ)  
 

     ด้วยโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จะด าเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256๕ 
และมติคณะกรรมการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จึงก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

ก. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๑. ประเภทห้องเรียนและจ านวนนักเรียนที่รับ  

จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนปกติรับจ านวน ๕๖๐ คน 
ตามแผนการเรียน ดังนี้ 
         ๑.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ 
     ๑.๑.๑ ห้องเรียนแผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม                 
(คู่ขนาน SMTE) จ านวน ๔๐ คน 

     ๑.๑.๒ ห้องเรียนแผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยใชภ้าษาอังกฤษ
เป็นฐาน (SMART PROGRAM) จ านวน ๔๐ คน 

     ๑.๑.๓ ห้องเรียนแผนการเรียนที่เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MST PROGRAM) 
จ านวน ๔๐ คน 

     ๑.๑.๔ ห้องเรียนแผนการเรียนที่เน้นสังคมศาสตร์ (นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์) จ านวน ๔๐ คน 
     ๑.๑.๕ ห้องเรียนแผนการเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษแบบเข้ม IEP (Intensive English Program)                

จ านวน ๔๐ คน               
     ๑.๒ ห้องเรียนแผนการเรียนทั่วไป จ านวน ๓๖๐ คน 
     ๑.๒.๑ หลักสูตรทั่วไป 
     ๑.๒.๒ หลักสูตรความสามารถพิเศษด้านกีฬา  
       หากนักเรียนห้องเรียนตามข้อ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๕  ไม่ครบตามจ านวนที่ประกาศ ทางโรงเรียนจะพิจารณา               

เพ่ิมสัดส่วนของนักเรียนห้องเรียนแผนการเรียนทั่วไป 
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

๒.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า                  
หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  256๔ 

     ๒.๒ ไม่จ ากัดอายุและเป็นโสด  
     ๒.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี       
 

๓. ประเภทการรับสมัคร.../หน้า ๒                                                   
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๓. ประเภทการรับสมัครและจ านวนที่รับ   
๓.๑ การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือก จ านวน ๒๘๐ คน โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้

พ้ืนฐานทางวิชาการของโรงเรียนใน ๕ วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษาฯ และ 
ภาษาอังกฤษ หากนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการไม่ครบตามจ านวนที่ประกาศ โรงเรียนจะพิจารณาเพิ่มสัดส่วนของ
นอกเขตพ้ืนที่บริการ ตามข้อที่ ๓.๒ 
                ก าหนดคุณสมบัติของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดังนี้ 
                ๑. เป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ ต าบลน้ าอ้อม  หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕, ๗, ๘,  
๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔ และ ๑๕ และต าบลหนองหญ้าลาดหมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖  
และ ๑๗  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  

      ๒. นักเรียนอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งเป็นเจ้าบ้านที่สืบสายตระกูลเดียวกัน  
และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนติดต่อกันอย่างน้อย ๒ ปี นับถึง วันที่ ๑๖  
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อน ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕6๓) 

หมายเหตุ : กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติที่อยู่อาศัย ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 

๓.๒  การรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ จ านวน ๒๘๐ คน  
       นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน              

ตามรายละเอียดในข้อ ๓.๑ แบ่งการรับสมัครเป็น ๓ ประเภท ดังนี้    
       ๓.๒.๑ ประเภทสอบคัดเลือก  รับจ านวน  ๒๐๐  คน โดยใช้แบบทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ          
วัดความรู้พื้นฐานทางวิชาการของโรงเรียนใน ๕ วิชา คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ  
และภาษาอังกฤษ 
  ๓.๒.๒ ประเภทความสามารถพิเศษ รับจ านวน ๖๐ คน นักเรียนที่สมัครสอบความสามารถพิเศษ 
โดยการคัดเลือกตามความสามารถ ดังนี้       

      ๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา 
ฟุตบอลชาย ตะกร้อชาย-หญิง เปตองชาย-หญิง จ านวนรวม 40 คน 

๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รับนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีและทัศนศิลป์ 
 จ านวนรวม 1๔  คน   

3) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รับนักเรียนที่มีความสามารถ ด้านจักสาน                           
งานใบตอง (พานบายศรี ธูปเทียนแพ) ร้อยมาลัย แกะสลัก แปรรูปอาหาร และโครงงานอาชีพ จ านวนรวม 6 คน  

๓.๒.๓ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ รับจ านวนไม่เกิน 2๐ คน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ                 
รับนักเรียนของโรงเรียน เป็น 4 ประเภท ตามเกณฑ์เงื่อนไขพิเศษ ดังนี้    
                    ๑) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมี
เงื่อนไขหรือข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
                    2) นักเรียนทีเ่ป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
                    3) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์
ดูแลเป็นพิเศษ  
                    4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
หมายเหตุ :  ๑. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษและประเภทเงื่อนไขพิเศษทุกคนต้องเข้า 
สอบวัดความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการ ๕ วิชา ในวันที่ ๒๖ มีนาคม 256๕ เพ่ือจัดห้องเรียน  

       ๒. หากนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษไม่ครบตามจ านวนที่ประกาศรับ                  
จะพิจารณาเพ่ิมจ านวนในการรับประเภทการสอบคัดเลือกให้ครบตามจ านวนที่ต้องการรับ  

๔. การสมัคร....../หน้า 3 
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    ๔. การสมัคร  
        ๔.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หลักฐานการสมัคร    
               ๑. ใบสมัครของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาที่กรอกข้อมูลและพิมพ์แบบบันทึกข้อมูลการสมัครเข้าเรียน
ทางเว็บไซต์  www.klws.ac.th  หรือ http://gpa.klws.ac.th   

      2. ทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนา  1 ฉบับ  
      3. ทะเบียนบ้าน บิดา และ มารดา ฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนา  1 ฉบับ  
          (ส าเนาทุกฉบับให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง “ส าเนาถูกต้อง”) 

     4. หลักฐานการส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑ : ป) หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

         5. รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง                    
จ านวน ๒  แผ่น (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)       

         6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ให้น าฉบับจริงไปแสดงพร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ชุด)  
   ๔.๒ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ หลักฐานการสมัคร 
          ๑. ใบสมัครของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาที่กรอกข้อมูลและพิมพ์แบบบันทึกข้อมูลการสมัครเข้าเรียน

ทางเว็บไซต์  www.klws.ac.th  หรือ http://gpa.klws.ac.th   
          ๒. แฟ้มสะสมงานของนักเรียน รูปภาพ หรือเกียรติบัตรที่แสดงถึงความสามารถในด้านที่ตนเองสมัคร

(กรณีทีน่ักเรียนสมัครประเภทความสามารถพิเศษ) 
      ๓. นักเรียนที่สมัครเงื่อนไขพิเศษ แสดงเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์เงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๓.๒.๓  

๕. ก าหนดวัน เวลา รับสมัคร สอบ ประกาศผลสอบ รายงานตัวและมอบตัว  
        ๕.1 ประเภทความสามารถพิเศษ 

    รับสมัคร  วันที่ 9 – 1๐ มีนาคม 256๕ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ)                          
ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

    สอบภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา  08.30 - 16.30 น.  
ณ สถานที่ที่โรงเรียนก าหนด   

    ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
    สอบวัดความรู้พื้นฐาน วนัที่ ๒๖ มีนาคม 256๕ เวลา 09.00 - 16.30 น. 
             - วิชาที่สอบ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ     
    รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๒ เมษายน 256๕ เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

         ๕.2  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
     รับสมัคร  วันที่ ๙ - ๑๓  มีนาคม  256๕  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)                       

ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
     สอบคัดเลือก/สอบวัดความรู้พื้นฐาน วันที่ ๒๖ มีนาคม 256๕ เวลา 09.00 - 16.30 น. 

ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
     วิชาที่สอบ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ 
     ประกาศผลการสอบ วันที่ ๓๐ มีนาคม 256๕ เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ โดมอเนกประสงค์  

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา                                   
           รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๒ เมษายน 256๕ เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
หมายเหตุ : นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภท ต้องมารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลา ที่โรงเรียน 
กันทรลักษ์วิทยาก าหนด หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนที่โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  

๖. การพิจารณาตัดสินผล…/หน้า ๔ 

http://www.klws.ac.th/
http://gpa.klws.ac.th/
http://www.klws.ac.th/
http://gpa.klws.ac.th/


 
๔ 

๖. การพิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกและการพิจารณาจัดห้องเรียน 
๖.๑ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ และนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ ที่คัดเลือกโดยการสอบวัดความรู้

พ้ืนฐานทางวิชาการ ๕ วิชา พิจารณาโดยเรียงล าดับคะแนนรวมจากมากไปน้อย กรณีคะแนนสอบล าดับสุดท้าย
ของจ านวนที่ประกาศรับ มีคะแนนเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาคะแนนสูงสุด ตามล าดับวิชาดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์, 
วิชาวิทยาศาสตร์, วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 ๖.๒ การพิจารณาจัดห้องเรียน นักเรียนต้องมีผลการสอบผ่านการคัดเลือกตามข้อ ๖.๑ หรือผ่านการ
พิจารณาความสามารถพิเศษ หรือผ่านการพิจารณาเงื่อนไขพิเศษ มาก่อน จึงจะพิจารณาจัดห้องเรียนตามความ
พร้อมและความสมัครใจของนักเรียน ตามประเภทห้องเรียนในข้อ ๑ โดยมีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ใช้เกณฑ์
การพิจารณาดังนี้ 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม (คู่ขนาน SMTE) พิจารณาจาก             
คะแนนสอบ ดังนี้ 
  - คะแนนจากข้อสอบ SMTE (ผ่านการสอบห้องเรียนพิเศษ SMTE) คิดเป็น  ๘๐ คะแนน 
  - คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐาน ๕ วิชา    คิดเป็น ๒๐ คะแนน 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐาน (SMART PROGRAM) 
พิจารณาจากคะแนนสอบดังนี้ 
  - คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐาน ๕ วิชา    คิดเป็น 3๐ คะแนน 
  - คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์   คิดเป็น  ๒๐ คะแนน 
  - คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์   คิดเป็น  ๒๐ คะแนน 
  - คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ   คิดเป็น  3๐ คะแนน 

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MST PROGRAM) พิจารณาจากคะแนนสอบดังนี้ 
  - คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐาน ๕ วิชา    คิดเป็น ๓๐ คะแนน 
  - คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์   คิดเป็น  ๓๐ คะแนน 
  - คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์   คิดเป็น  ๒๐ คะแนน 
  - คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ   คิดเป็น  ๒๐ คะแนน 
     ห้องเรียนสังคมศาสตร์ (นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์)  
  - คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐาน ๕ วิชา    คิดเป็น  ๕๐ คะแนน 
  - คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐาน วิชาสังคมศึกษาฯ     คิดเป็น  ๓๐ คะแนน 

- คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐาน วิชาภาษาไทย   คิดเป็น  ๑๐ คะแนน 
  - คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ             คิดเป็น  ๑๐ คะแนน 

ห้องเรียนภาษาอังกฤษ IEP (Intensive English Program) 
  - คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐาน ๕ วิชา    คิดเป็น  ๓๐ คะแนน 
  - คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ      คิดเป็น  ๔๐ คะแนน
  - คะแนนสอบสัมภาษณ์      คิดเป็น  ๓๐ คะแนน 
หมายเหตุ  1) นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนห้องเรียน ห้องคู่ขนาน SMTE, SMART  Program , MST  program และ 
IEP Program จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX)  3.00  ขึ้นไป  

    ๒) นักเรียนต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด และหากมีนักเรียนไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้
โรงเรียนจะพิจารณา ตามความเหมาะสม 

     ๓) กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับผลการคัดเลือกทุกกรณีให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียน   

ข. การรับนักเรียน ......./หน้า 5 
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ข. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
     ๑. ประเภทห้องเรียนและจ านวนนักเรียนที่รับ  

    จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนปกติรับจ านวน ๕๖๐ คน  
ตามแผนการเรียน ดังนี้ 

๑.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ 
      ๑.๑.๑ ห้องเรียนแผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม                  
(คู่ขนาน SMTE) จ านวน ๔๐ คน 

      ๑.๑.๒ ห้องเรียนแผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยใชภ้าษาอังกฤษ
เป็นฐาน (SMART PROGRAM) จ านวน ๔๐ คน 

     ๑.๑.๓ ห้องเรียนแผนการเรียนที่เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MST PROGRAM) 
จ านวน ๔๐ คน 

     ๑.๑.๔ ห้องเรียนแผนการเรียนที่เน้นสังคมศาสตร์ (นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์) จ านวน ๔๐ คน 
     ๑.๑.๕ ห้องเรียนแผนการเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษแบบเข้ม IEP (Intensive English Program)                

จ านวน ๔๐ คน               
 ๑.๒ ห้องเรียนแผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน ๑๒๐ คน 

๑.๓ ห้องเรียนแผนการเรียนที่เน้นคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ จ านวน ๔๐ คน 
 ๑.๔ ห้องเรียนแผนการเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน จ านวน ๔๐ คน 

๑.๕ ห้องเรียนแผนการเรียนทั่วไป จ านวน ๑๖๐ คน 
            ๑.๕.๑ หลักสูตรทั่วไป 

      ๑.๕.๒ หลักสูตรความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
หมายเหตุ : หากนักเรียนห้องเรียนตามข้อ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๕ ไม่ครบตามจ านวนที่ประกาศ ทางโรงเรียนจะพิจารณา              
เพ่ิมจ านวนรับนักเรียนห้องเรียนแผนการเรียนทั่วไปหรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
๒.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
๒.๒ ไม่จ ากัดอาย ุและโสด 
๒.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

๓.  ประเภทการรับสมัครและจ านวนที่รับ  รับจ านวน  ๕๖๐ คน  มี ๒ ประเภท  ดังนี้ 
๓.๑ ประเภทนักเรียนจากโรงเรียนเดิม หมายถึง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียน                  

กันทรลักษ์วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔                       
ที่มีศักยภาพเหมาะสม โดยการสอบคัดเลือก ใช้แบบทดสอบ วัดความรู้พื้นฐานทางวิชาการของโรงเรียนใน  
๕ วิชา คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ โดยรับนักเรียนที่มีศักยภาพ 
จ านวน ๔๔๘ คน พิจารณา ดังนี้ 

 ๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนเดิมที่มีผลการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการ ๕ วิชา คะแนนรวม              
อยู่ในล าดับที่ผ่านการสอบคัดเลือกจ านวน ๓๖๘ คน เมื่อน าคะแนนรวมมาเรียงล าดับจากมากไปน้อย 

 ๓.๑.๒ กรณีนักเรียนโรงเรียนเดิมไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๓.1.๑ นักเรียนต้องมีความประพฤติ
เรียบร้อย ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีตลอดมา และได้รับการรับรองจากทางโรงเรียน รับจ านวน ๘๐ คน 

  ๓.๒ ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น หรือนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ก่อนปีการศึกษา 256๔ 
หรือนักเรียนที่จบปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทีส่อบคัดเลือกประเภทโรงเรียนเดิมไม่ผ่าน โดยรับนักเรียนจ านวน ๑๑๒ คน 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

๓.๒.๑ สอบคัดเลือก…/หน้า ๖ 
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  ๓.๒.๑ นักเรียนสอบคัดเลือกวัด รับจ านวน ๖๒ คน ความรูพ้ื้นฐานทางวิชาการ ๕ วิชา 
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ คะแนนรวมอยู่ในล าดับที่ผ่านการสอบ
คัดเลือก เมื่อน าคะแนนรวมมาเรียงล าดับจากมากไปน้อย   
  ๓.๒.๒ นักเรียนความสามารถพิเศษ  รับจ านวนไม่เกิน ๔๐ คน เป็นนักเรียนโรงเรียนทั่วไป               
โดยการคัดเลือกตามความสามารถ ดังนี้                 

         ๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา 
ฟุตบอลชาย ตะกร้อชาย-หญิง เปตองชาย-หญิง จ านวนรวม ๒๔ คน 

         ๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รับนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีและทัศนศิลป์ 
 จ านวนรวม 1๐  คน   

         3) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รับนักเรียนที่มีความสามารถด้านจักสาน                           
งานใบตอง (พานบายศรี ธูปเทียนแพ) ร้อยมาลัย แกะสลัก แปรรูปอาหาร และโครงงานอาชีพ จ านวนรวม 6 คน  

           ๓.๒.๓ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ รับจ านวนไม่เกิน ๑๐ คน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับ
นักเรียนซึ่งเห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียน ตามเกณฑ์เงื่อนไขพิเศษซึ่งมี
หลายกรณี ดังนี้    

        ๑) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมี
เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อนมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

        2) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
        3) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์  

ดูแลเป็นพิเศษ 
        4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

หมายเหตุ : ๑. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษและประเภทเงื่อนไขพิเศษทุกคนต้อง                 
เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานทางวิชาการ ๕ วิชา ในวันที่ ๒๗ มีนาคม 256๕ เพ่ือจัดห้องเรียน  

      ๒. กรณีนักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษและประเภทเงื่อนไขพิเศษ นักเรียน   
จะได้รับสิทธิ์สอบคัดเลือกวัดความรู้พื้นฐานทางวิชาการ ๕ วิชา 

     3. หากนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษไม่ครบตามจ านวนที่ประกาศรับ                  
จะพิจารณาเพ่ิมจ านวนในการรับประเภทการสอบคัดเลือกให้ครบตามจ านวนที่ต้องการรับ  

    ๔. การรับสมัคร   
๔.1  หลักฐานการสมัคร ประเภทนักเรียนจากโรงเรียนเดมิ         

        1. ใบสมัครของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ที่กรอกข้อมูลและพิมพ์แบบบันทึกข้อมูลการสมัครเข้า
เรียนทางเว็บไซต์ www.klws.ac.th  หรือ http://gpa.klws.ac.th          
 ๔.2  หลักฐานการสมัคร ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนทั่วไป             
        1. ใบสมัครของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ที่กรอกข้อมูลและพิมพ์แบบบันทึกข้อมูลการสมัคร                     
เข้าเรียนทางเว็บไซต์ www.klws.ac.th  หรือ http://gpa.klws.ac.th   
           ๒. แฟ้มสะสมงานของนักเรียน รูปภาพ หรือเกียรติบัตรที่แสดงถึงความสามารถในด้านที่                  
ตนเองสมัคร (กรณีที่นักเรียนสมัครประเภทความสามารถพิเศษ) 
        ๓. นักเรียนที่สมัครเงื่อนไขพิเศษ แสดงเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์เง่ือนไขพิเศษ ข้อ ๓.๒.๓  
 

 
๖.  ก าหนดวัน เวลา…/หน้า ๗ 

http://www.klws.ac.th/
http://gpa.klws.ac.th/
http://www.klws.ac.th/
http://gpa.klws.ac.th/
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๕.  ก าหนดวัน เวลา รับสมัคร สอบ ประกาศผลสอบ รายงานตัว และมอบตัว  
         ๕.1  ประเภทความสามารถพิเศษ 

      รับสมัคร  วันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม 256๕ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยดุราชการ)                        
ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

      สอบภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษ  วันที่ ๒๓ มีนาคม 256๕ เวลา  08.30 - 16.30 น. 
ณ สถานที่ที่โรงเรียนก าหนด   

      ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่ ๒๔ มีนาคม 256๕ เวลา 09.30 - 16.30 น.  
ณ ห้องส านักงานฝ่ายบริหารวิชาการ 

      สอบวัดความรู้พื้นฐาน  วันที่ ๒๗ มีนาคม  256๕ เวลา 09.00 - 16.30 น. 
      วิชาที่สอบ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ 
      รายงานตัวและมอบตัว  วันที่ ๓ เมษายน  256๕ เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

    ๕.2  ประเภทสอบคัดเลือก และเงื่อนไขพิเศษ 
       รับสมัคร  วันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม 256๕ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)                        

ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
       สอบคัดเลือก/สอบวัดความรู้  วันที่ 27 มีนาคม 256๕ เวลา 09.00 - 16.30 น. 

ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
       วิชาที่สอบ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ 
       ประกาศผลการสอบ วันที่ ๓๑ มีนาคม 256๕ เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ โดมอเนกประสงค์  

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
       รายงานตัวและมอบตัว  วันที่ ๓ เมษายน 256๕ เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

หมายเหตุ  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภท ต้องมารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลา 
ที่โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาก าหนด หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนที่โรงเรียนกนัทรลักษ์วิทยา 
     ๖. การพิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกและการพิจารณาจัดห้องเรียน 

๖.๑ นักเรียนโรงเรียนเดิม และนักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป ที่คัดเลือกโดยการสอบวัดความรู้พ้ืนฐาน                   
๕ วิชา พิจารณาโดยเรียงล าดับคะแนนรวมจากมากไปน้อย กรณีคะแนนสอบล าดับสุดท้ายของจ านวนที่ประกาศรับ 
มีคะแนนเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาคะแนนสูงสุด ตามล าดับวิชาดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์,  วิชาวิทยาศาสตร์  
วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาภาษาไทย, วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 ๖.๒ การพิจารณาจัดห้องเรียน นักเรียนต้องมีผลการสอบผ่านการคัดเลือกตามข้อ ๖.๑ หรือผ่านการ
พิจารณาความสามารถพิเศษ หรือผ่านการพิจารณาเงื่อนไขพิเศษ มาก่อน จึงจะพิจารณาจัดห้องเรียนตามความ
พร้อมและความสมัครใจของนักเรียน ตามประเภทห้องเรียนในข้อ ๑ โดยมีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ใช้เกณฑ์
การพิจารณาดังนี้ 

 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (คู่ขนาน SMTE) พิจารณาจาก 
คะแนนสอบดังนี้ 

- คะแนนจากข้อสอบ SMTE (ผ่านการสอบห้องเรียนพิเศษ SMTE) คิดเป็น  ๘๐ คะแนน 
- คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐาน ๕ วิชา    คิดเป็น ๒๐ คะแนน 

     ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐาน (SMART PROGRAM) 
พิจารณาจากคะแนนสอบดังนี้ 
  - คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐาน ๕ วิชา    คิดเป็น 3๐ คะแนน 
  - คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์   คิดเป็น  ๒๐ คะแนน 
  - คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์   คิดเป็น  ๒๐ คะแนน 
  - คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ   คิดเป็น  3๐ คะแนน 
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