ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2561
*******************
ด้วยโรงเรียนกันทรารมณ์ กาหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่มัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2561 ตามกาหนดการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2561 และนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 โรงเรียนกันทรารมณ์ จึงประกาศรับสมัครนักเรียนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คุณสมบัติของผูส้ มัคร
1). สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือกาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
2). ไม่จากัดอายุ
3). เป็นโสด
การสมัคร
1). กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซค์ www.kr.ac.th
2). ยื่นใบสมัคร ตามวัน-เดือน-ปี ที่ระบุ ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
หลักฐานการสมัคร
1). ใบสมัครที่พิมพ์ออน์ไลน์ติดรูปถ่าย รูปถ่าย 1.5 x 2 นิ้ว 1 แผ่น
2). ผลการสอบ O-NET
3). ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
4). ใบรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 หรือหลักฐานทางการศึกษาอื่น ๆ ที่แสดงว่านักเรียนกาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แล้วแต่กรณี พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
5). รูปถ่าย 1.5 x 2 นิ้ว จานวน 1 แผ่น
หลักฐานการมอบตัว
1). ใบสมัครที่พิมพ์ออน์ไลน์ติดรูปถ่าย รูปถ่าย 1.5 x 2 นิ้ว 1 แผ่น
2). ปพ.1 หรือ ประกาศนียบัตร หรือ หนังสือรับรองว่าจบหลักสูตรฯชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีหนังสือรับรอง
โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
3). สาเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมสาเนาอย่างละ 1ฉบับ
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1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (English Program)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ไม่ต่ากว่า 2.50
3) เป็นโสด
4) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
6) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
รับสมัคร วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ประกาศผล วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายงานตัว วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
มอบตัว วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
**ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์**
2. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1). เป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ ตาบลดูน ตาบลคาเนียม ตาบลโนนสัง ตาบลดู่
ตาบลหนองบัว ตาบลยาง
2). เป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่ปรากฏชื่อหรือชื่อผู้ปกครอง บิดามารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย
เป็นเจ้าของบ้านที่มีหลักฐานสิทธิ์อยู่อาศัยชัดเจน
2.1 สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
(ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์)
2.2 การจับฉลาก
รับสมัคร วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
จับฉลาก วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00- 10.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (กรณีที่นักเรียนในเขต
พื้นที่บริการมีจานวนเกินกว่าที่กาหนด)
ประกาศผลการจับฉลากและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา เวลา 09.00-12.00 น. ณ ณ ห้อง
โสตทัศนศึกษา
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
(ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์)
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3. นักเรียนทั่วไปที่ใช้คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียนและใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
(ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์)
4. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รับสมัคร วันที่ 25-26 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบปฏิบัติ วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
(ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
2) ไม่จากัดอายุ
3) เป็นโสด
การสมัคร
1). กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซค์ www.kr.ac.th
2). ยื่นใบสมัคร ตามวัน-เดือน-ปี ที่ระบุ ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
หลักฐานการสมัคร
1) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
2) ผลการสอบ O-NET
3) ปพ.1 หรือ ใบรับรอง หรือ หลักฐานทางการศึกษาอื่น ๆ ที่แสดงว่านักเรียนกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า แล้วแต่กรณี พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
4) รูปถ่าย 1.5 x 2 นิ้ว จานวน 2 แผ่น
หลักฐานการมอบตัว
1) ปพ.1 หรือ ประกาศนียบัตร หรือ หนังสือรับรองว่าจบหลักสูตรฯชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีหนังสือรับรอง
โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
2) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
3) รูปถ่าย 1.5 x 2 นิ้ว จานวน 2 แผ่น
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1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษา
อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ไม่ต่ากว่า 2.75
3) เป็นโสด
4) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
6) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
รับสมัคร วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ประกาศผล วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายงานตัว วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
มอบตัว วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
(ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์)
2 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษา
อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ไม่ต่ากว่า 2.75
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ไม่ต่ากว่า 2.75
4) เป็นโสด
5) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
7) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
รับสมัคร วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ประกาศผล วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายงานตัว วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
มอบตัว วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
(ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์)
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3.นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิมที่ใช้คะแนนสอบคัดเลือก
และใช้คะแนน O-Net
รับสมัคร วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00-11.00 น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
มอบตัว วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
(ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์)
4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
คุณสมบัติ
1). ต้องเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้าน การกีฬา / ดนตรี / นาฏศิลป์ และมีหนังสือรับรองจาก
ผู้บังคับบัญชา หรือโรงเรียนประกอบ
2). เป็นบุตร ธิดาของผู้มีอุปการคุณ ของโรงเรียน
รับสมัคร วันที่ 25-26 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
คัดเลือก วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
สอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00-11.00 น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
มอบตัว วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
(ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์)
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายทรงพล นนทา)
รองผู้อานวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
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ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 0-4565-1143
โทรสาร 0-4565-1532

