ประกาศโรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
..........................................................
ด้วยโรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร กาหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยแบ่งประเภทการรับดังนี้
๑. ประเภทที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม
๒. ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
๓. ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O – NET
ดังนั้น เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม จึงกาหนดรายละเอียดการรับนักเรียน
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม
๑. คุณสมบัติผู้สมัคร
๑.๑ กาลังศึกษาอยู่ในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
๑.๒ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
๒. หลักฐานการสมัคร
ให้นักเรียนยื่นใบสมัครเพื่อขอเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามแบบใบสมัครที่โรงเรียนกาหนด
และสาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และ บิดา มารดา ๑ ฉบับ
๓. กาหนดวันสมัคร วันสอบคัดเลือก วันประกาศผล วันรายงานตัว และวันมอบตัว
๓.๑ กาหนดวันสมัคร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม ๒๕๖๑
ที่ห้องแนะแนว (อาคาร ๒) โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
๓.๒ วันสอบคัดเลือก
วันที่ 20 มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
วิชาที่สอบคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ
๓.๓ วันประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 26 มีนาคม ๒๕๖๑ นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
ถ้าไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
๓.๔ วันประชุมผู้ปกครอง
วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมวัชร – นารี
๓.๕ วันมอบตัว
วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผู้ปกครองต้องนานักเรียนมามอบตัว
ที่หอประชุมวัชร – นารี แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
ถ้าไม่มามอบตัวในวัน เวลา ที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์

๒

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
(เป็นโครงการที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สสวท. คัดเลือกโรงเรียนชั้นนา
ของประเทศ จานวน ๑๙๕ โรงเรียน รับนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนละ ๑ ห้องเรียน จานวน ๓๐ คน เพือ่ สนับสนุน
ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ)
๑. คุณสมบัติผู้สมัคร
๑.๑ กาลังศึกษาอยู่ในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑.๒ มีผลการเรียนดังนี้
๑.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ๕ ภาคเรียนไม่ตากว่
่ า ๓.๐๐
๑.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๕ ภาคเรียนไม่ตากว่
่ า ๓.๐๐
๑.๒.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕ ภาคเรียนไม่ตากว่
่ า ๓.๐๐
๑.๓ มีสัญชาติไทย
๑.๔ เป็นโสด
๑.๕ ไม่จากัดอายุ
๑.๖ รับสมัครจากนักเรียนทัว่ ประเทศ
๑.๗ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๑.๘ มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
๑.๙ มีความตั้งใจเข้าโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากผูป้ กครอง
๒. หลักฐานการสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และ บิดา มารดา ๑ ฉบับ พร้อมฉบับเจ้าบ้าน
๒.๓ ใบ ปพ.๑ : บ พร้อมสาเนา ๑ ชุด
๑
๒

๒.๔ รูปขนาด ๑ นิ้วหรือ ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาและถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป
๓. กาหนดการขอรับใบสมัคร /วันรับสมัคร /วันสอบคัดเลือก /วันประกาศผลสอบ/ วันรายงานตัวและมอบตัว
๓.๑ การขอรับใบสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๑9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดราชการ)
ที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารจรัญ - พงษ์เพ็ญ โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
๓.๒ การรับสมัคร
วันที่ ๒4 – ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ ห้องประชุม 99 ปี (อาคาร 6) โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
๓.๓ วันสอบคัดเลือก
- วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๖๑
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. สอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- วันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖๑
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. สอบวิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ ให้นักเรียนมาเข้าแถวเวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังคาชี้แจงในการสอบ
๓.๔ วันประกาศผล
วันที่ ๑6 มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๓.๕ วันรายงานตัวและประชุมผู้ปกครอง
วันที่ ๑7 มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมวัชร – นารี
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ ต้องมารายงานตัว (แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน)
และประชุมผู้ปกครอง ถ้าไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ที่กาหนด
ถือว่าสละสิทธิ์

๓

๓.๖ วันมอบตัว

วันที่ 24 มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผู้ปกครองต้องนานักเรียนมามอบตัว
ณ หอประชุมวัชร – นารี โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ถ้าไม่มามอบตัวในวัน เวลา ที่กาหนด
ถือว่าสละสิทธิ์
ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET

๑. คุณสมบัติผู้สมัคร
๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
๑.๒ เป็นโสด
๑.๓ ไม่จากัดอายุ
๑.๔ รับสมัครจากนักเรียนทัว่ ประเทศ
๑.๕ มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
๒. หลักฐานการสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และ บิดา มารดา ๑ ฉบับ พร้อมฉบับเจ้าบ้าน
๒.๓ ใบ ปพ.๑ : บ หรือหลักฐานการจบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากาลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๑
๒

๒.๔ รูปขนาด ๑ นิ้วหรือ ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาและถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป
๒.๕ ผลสอบ O - Net
๓. กาหนดการขอรับใบสมัคร / วันรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / วันประกาศผลสอบรายงานตัวและ
วันมอบตัว
๓.๑ การขอรับใบสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดราชการ)
ที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารจรัญ - พงษ์เพ็ญ โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
๓.๒ วันรับสมัคร
วันที่ ๒5 – 28 มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมวัชร – นารี โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
๓.๓ วันสอบคัดเลือก
วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
วิชาที่สอบคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ - ใช้ดินสอ ๒ บี ในการสอบ
- ให้นักเรียนมาเข้าแถวเวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังคาชี้แจงในการสอบ
๓.๔ วันประกาศผล
วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖๑
๓.๕ วันรายงานตัวและประชุมผู้ปกครอง
วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ ต้องมารายงานตัว (แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน)
และผู้ปกครองประชุม ณ หอประชุมวัชร – นารี
ถ้าไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์

๔

๓.๖ วันมอบตัว

วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผู้ปกครองต้องนานักเรียนมามอบตัว ณ หลังคาโดม หน้าเสาธง
แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ถ้าไม่มามอบตัวในวัน เวลา ที่กาหนด
ถือว่าสละสิทธิ์

ในกรณีที่มีปัญหา หรือข้อสงสัยในการรับนักเรียน ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียน
กาแพงเพชรพิทยาคม เป็นผู้วินิจฉัย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการรับนักเรียนอย่างที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางประไพศรี อังสุโชติเมธี)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม

