ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ประจําปการศึกษา 2560
************************
ดวยโรงเรียนกันทรารมณกําหนดการรับนักเรียนเขาศึกษาตอ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 1 มัธยมศึกษา
ป$ที่ 4 นักเรียนหองเรียนพิเศษตามโครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 4 และ
นักเรียนหองเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนเป0นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English
Program ) ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป$ ที่ 1 และมั ธ ยมศึ ก ษาป$ ที่ 4 ประจํ า ป$ การศึ ก ษา 2560 ตามกํ า หนดการและ
แนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ รั บ สมั ค รนั ก เรี ย น ป$ ก ารศึ ก ษา 2560 ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เพื่อใหการรับสมัครเป0นไปดวยความเรียบรอยและเป0นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การรับ สมั ครนั กเรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป$ ที่ 1 มั ธ ยมศึ กษาป$ ที่ 4 ประจํ าป$ การศึ กษา 2560 และนโยบายของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โรงเรียนกันทรารมณ จึงประกาศรับสมัครนักเรียนตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. ห.องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนเป2นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini
English Program)
1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รับจํานวน 30 คน (1ห.องเรียน)
คุณสมบัติของผู.สมัคร
1) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือ
กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6 ป$การศึกษา 2559 หรือเทียบเทา
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาป$ที่ 4 และชั้นประถมศึกษาป$ที่ 5
ไมต่ํากวา 2.50
3) มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเป0นอยางดี
4) สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง
5) ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู
หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนกันทรารมณ
2) ทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมถายเอกสาร 1 ฉบับ(รับรองสําเนาถูกตอง)
3) ใบรับรองหรือ ปพ.1 หรือหลักฐานทางการศึกษาอื่นๆ ที่แสดงวานักเรียนอยูชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6 หรือ
เทียบเทา แลวแตกรณี พร.อมสําเนา 1 ฉบับ
4) รูปถายหนาตรงเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผน (เพื่อติดใบสมัครและบัตรประจําตัว
ผูเขาสอบ)
กําหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก และประกาศผล
รับสมัคร วันที่ 20-24 กุมภาพันธ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอง วิชาการ โรงเรียนกันทรารมณ
ไมเวนวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก วันที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนกันทรารมณ
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองวิชาการ
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มอบตัว วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนกันทรารมณ
**ถ.าไมMมารายงานตัวตามวันและเวลาดังกลMาวถือวMาสละสิทธ**
หลักฐานการมอบตัวดังนี้
1) ปพ.1 หรือ ประกาศนียบัตร หรือ หนังสือรับรองวาจบหลักสูตรฯชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6 ที่มีหนังสือรับรอง
โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเป0นผูลงนาม พรอมถายเอกสาร จํานวน 1 ฉบับ(รับรองสําเนาถูกตอง)
2) ทะเบียนบานฉบับปWจจุบันที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผูปกครอง ถายสําเนาอยางละ 1 ฉบับ (รับรอง
สําเนาถูกตอง)
3) รูปถาย 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผน
1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 รับจํานวน 30 คน (1ห.องเรียน)
คุณสมบัติของผู.สมัคร
1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกําลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 3 ป$การศึกษา 2559
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษรวม 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00
3) มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเป0นอยางดี
4) สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง
5) ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู
หลักฐานการสมัคร
1) ทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมถายเอกสาร 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง)
2) ใบรับรองหรือ ปพ.1 หรือหลักฐานทางการศึกษาอื่นๆ ที่แสดงวานักเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 3 หรือ
เทียบเทา แลวแตกรณี พร.อมสําเนา 1 ฉบับ
3) รูปถายหนาตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผน (เพื่อติดใบสมัครและบัตรประจําตัวผูเขาสอบ)
กําหนดวันและเวลา รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว
รับสมัคร วันที่ 20-24 กุมภาพันธ 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองวิชาการโรงเรียนกันทรารมณ
สอบคัดเลือก วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หองวิชาการ
โรงเรียนกันทรารมณ
มอบตัว วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หองโสตทัศนูปกรณ
1.3 ห.องเรียนพิเศษตามโครงการเสริมสร.างศักยภาพด.านวิทยาศาสตร (Gifted) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
รับจํานวน 30 คน
คุณสมบัติของผู.สมัคร
1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกําลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 3 ป$การศึกษา 2559 หรือเทียบเทา
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และ คณิตศาสตร รวม 5 ภาคเรียน
ไมต่ํากวา 3.00
3) มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเป0นอยางดี
4) สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง
5) ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู
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หลักฐานการสมัคร
1) ทะเบียนบานฉบับเจาบาน พร.อมสําเนา 1 ฉบับ
2) ใบรับรองหรือ ปพ.1 หรือหลักฐานทางการศึกษาอื่นๆ ที่แสดงวานักเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 3 หรือ
เทียบเทา แลวแตกรณี พร.อมสําเนา 1 ฉบับ
3) รูปถาย 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผน (เพื่อติดใบสมัครและบัตรประจําตัวผูเขาสอบ)
กําหนดวันและเวลา รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว
รับสมัคร วันที่ 20-24 กุมภาพันธ 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองวิชาการโรงเรียนกันทรารมณ
สอบคัดเลือก วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หองวิชาการ
โรงเรียนกันทรารมณ
มอบตัว วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หองโสตทัศนูปกรณ
2. ห.องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4
2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รับนักเรียน จํานวน 440 คน (11 ห.องเรียน) มีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติของผู.สมัคร
1) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเทา หรือ
กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6 ป$การศึกษา 2559
2) ไมจํากัดอายุ
3) เป0นโสด
หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนกันทรารมณ
2) ผลการสอบ O-NET
3) ทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมถายเอกสาร 1 ฉบับ(รับรองสําเนาถูกตอง)
4) ใบรับรองหรือ ปพ.1 หรือหลักฐานทางการศึกษาอื่นๆ ที่แสดงวานักเรียนอยูชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6 หรือ
เทียบเทา แลวแตกรณี พร.อมสําเนา 1 ฉบับ
5) รูปถาย 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผน
การกําหนดประเภทนักเรียน วันรับสมัคร จํานวนนักเรียนที่รับ วันจับฉลาก สถานที่รับสมัคร
วันประกาศผลและวันรายงานตัว
2.1.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (สอบคัดเลือกและใช.คะแนน O-NET ) รับจํานวน 160 คน
มีคุณสมบัติ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1) เป0นนักเรียนที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตพื้นที่ ตําบลดูน ตําบลคําเนียม ตําบลโนนสัง ตําบลดู
ตําบลหนองบัว ตําบลยาง (ตามเอกสารแนบทาย)
2) เป0นนักเรียนที่มีชื่ออยูในทะเบียนบาน ที่ปรากฏชื่อหรือชื่อผูปกครอง บิดามารดา หรือ ปู[ ยา ตา ยาย
เป0นเจาของบานที่มีหลักฐานสิทธิ์อยูอาศัยชัดเจน
รับสมัคร วันที่ 27-30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30น. ณ โรงเรียนกันทรารมณ
มอบตัว วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนกันทรารมณ
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2.1.2 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (จับฉลากกรณีจํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่ สมัครเกินกวMา 190 คน)
รับสมัคร วันที่ 27-30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ
จับฉลาก วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.00- 10.00 น. ณ หองโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 (กรณีที่
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการมีจํานวนเกินกวาที่กําหนด)
ประกาศผลการจับฉลากและรายงานตัว วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.00- 10.00 น. ณ หองโสต
ทัศนศึกษา โรงเรียนกันทรารมณ
มอบตัว วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนกันทรารมณ
2.1.3 นักเรียนทั่วไป หรือนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ที่ใช.คะแนนสอบจากข.อสอบของโรงเรียนและ
ใช.คะแนน O-NET รับจํานวน 220 คน
รับสมัคร วันที่ 27-30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30น. ณ โรงเรียนกันทรารมณ
มอบตัว วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนกันทรารมณ
2.1.4 นักเรียนตามเงื่อนไขพิเศษ รับจํานวน 10 คน
คุณสมบัติของผู.สมัคร
1) เป0นบุตร ธิดาของขาราชการครูและลูกจางประจําของโรงเรียนกันทรารมณ และมีความประพฤติดี
2) เป0นนักเรียนที่อยูในอุปการะของผูทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียนอยางตอเนื่องและมีความประพฤติดี
รับสมัคร วันที่ 27-30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30น. ณ โรงเรียนกันทรารมณ
มอบตัว วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนกันทรารมณ
2.1.5 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รับจํานวน 50 คน
คุณสมบัติของผู.สมัคร
ตองเป0นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดาน การกีฬา/ดนตรี/นาฏศิลป`/วิชาการ และมีหนังสือรับรอง
จากผูบังคับบัญชา หรือโรงเรียนประกอบ โดยแยกตามประเภทความสามารถพิเศษ ดังนี้
1. ดานดนตรี
จํานวน 10 คน
2. ดานศิลปะ
จํานวน 5 คน
3. ดานกีฬา
จํานวน 10 คน
4. ดานงานประดิษฐ จํานวน 10 คน
5. ดานวิชาการ
จํานวน 15 คน (เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
รับสมัคร วันที่ 27-28 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30น. ณ โรงเรียนกันทรารมณ
สอบเพื่อจัดห.อง วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียน
มอบตัว วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.

5
2.1.6 หลักฐานการมอบตัว มีดังนี้
1) ปพ.1 หรือ ประกาศนียบัตรชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ
2) สําเนาทะเบียนบานฉบับปWจจุบันที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา ถายสําเนาอยางละ 1 ฉบับ (รับรอง
สําเนาถูกตอง)
3) รูปถาย 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผน
**ถ.าไมMมารายงานตัวและมอบตัว ตามวันและเวลาดังกลMาวถือวMาสละสิทธ**
2.2 ห.องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 รับนักเรียนทั้งสิ้น จํานวน 480 คน (12 ห.อง) ตามราย
ละเอียด ดังนี้
2.2.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (โรงเรียนกันทรารมณ) รับจํานวน 280 คน
คุณสมบัติของผู.สมัคร
1) เป0นผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00
2) เป0นผูไดคะแนนความประพฤติไมต่ํากวา 80 คะแนน (แนบใบรับรองความประพฤติจากฝ[ายกิจการ
นักเรียน)
นักเรียนแจ.งความจํานง วันที่ 6-10 กุมภาพันธ 2560 เวลา 08.30- 16.30 น. ณ หองวิชาการ และติดตอ
ขอรับระเบียบการรับสมัครไดที่ฝ[ายวิชาการ
สมัครเพื่อสอบวัดความรู. ในวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนกันทรารมณ
สอบเพื่อวัดความรู. วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางวิชาการของนักเรียน ณ โรงเรียนกันทรารมณ
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนกันทรารมณ
มอบตัว วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น.
**ถ.าไมMมารายงานตัวละมอบตัว ตามวันและเวลาดังกลMาวถือวMาสละสิทธ**
2.1.2 รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิมที่ใช.การสอบคัดเลือกและ
ใช.คะแนน O-NET รับจํานวน 140 คน
คุณสมบัติของผู.สมัคร
1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกําลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 3 ป$การศึกษา 2559
2) ไมจํากัดอายุ
3) เป0นโสด
หลักฐานการสมัคร
1) ทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมถายเอกสาร 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง)
2) ผลการสอบ O-NET
3) ใบรับรองหรือ ปพ.1 หรือหลักฐานทางการศึกษาอื่นๆ ที่แสดงวานักเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 3 หรือ
เทียบเทา แลวแตกรณี พร.อมสําเนา 1 ฉบับ
4) รูปถายหนาตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผน (เพื่อติดใบสมัครและบัตรประจําตัวผูเขาสอบ)
รับสมัคร วันที่ 27-30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ KR Starโรงเรียนกันทรารมณ
สอบคัดเลือก วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
ของนักเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนกันทรารมณ
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มอบตัว วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียนกันทรารมณ
**ถ.าไมMมารายงานตัวและมอบตัว ตามวันและเวลาดังกลMาวถือวMาสละสิทธ**
2.1.3 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รับจํานวน 10 คน
คุณสมบัติของผู.สมัคร
1) เป0นบุตร ธิดาของขาราชการครูและลูกจางประจําของโรงเรียนกันทรารมณ และมีความประพฤติดี
2) เป0นนักเรียนที่อยูในอุปการะคุณของผูทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียนอยางตอเนื่องและมีความประพฤติดี
รับสมัคร วันที่ 27-30 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ KR Star โรงเรียนกันทรารมณ
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนกันทรารมณ
มอบตัว วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียนกันทรารมณ
2.1.4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รับจํานวน 50 คน ดังนี้
คุณสมบัติของผู.สมัคร
ตองเป0นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดาน การกีฬา/ดนตรี/นาฏศิลป`/วิชาการ และมีหนังสือรับรอง
จากผูบังคับบัญชา หรือโรงเรียนประกอบ โดยแยกตามประเภทความสามารถพิเศษ ดังนี้
1. ดานดนตรี
จํานวน 10 คน
2. ดานศิลปะ
จํานวน 5 คน
3. ดานกีฬา
จํานวน 10 คน
4. ดานงานประดิษฐ จํานวน 10 คน
5. ดานวิชาการ
จํานวน 15 คน (เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
รับสมัคร วันที่ 27-28 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ KR Star โรงเรียนกันทรารมณ
คัดเลือก (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนกันทรารมณ
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ โรงเรียนกันทรารมณ
สอบเพื่อจัดห.อง วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการของนักเรียน
มอบตัว วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียนกันทรารมณ
2.1.5 หลักฐานการมอบตัว มีดังนี้
1) ปพ.1 หรือ ประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พร.อมสําเนา
ถูกต.อง 1 ฉบับ
2) สําเนาทะเบียนบานฉบับปWจจุบันที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา ถายสําเนาอยางละ 1 ฉบับ
(รับรองสําเนาถูกตอง)
3) รูปถาย 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผน เพื่อติดเอกสารการมอบตัว
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

(นายเดชชัย ดวงแสง)
ผูอํานวยการโรงเรียนกันทรารมณ

