
รายละเอียดการสมัครเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4 
โรงเรียนกันทรลักษวิทยา  ปการศึกษา  2562 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑   
   ๑. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

๑.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือ
กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖1 

     ๑.๒ ไมจํากัดอายุ และโสด  
     ๑.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี      

 2. หลักฐานการสมัคร    
            ๑. ใบสมัครของโรงเรียนกันทรลักษวิทยา 

   ๒. ทะเบยีนบานนักเรียน (ฉบับจริง) พรอมถายสําเนา ๑ ฉบับ  
   ๓. ทะเบียนบานบิดา และมารดา (ฉบับจริง) พรอมถายสําเนา ๑ ฉบับ  

                (สําเนาทุกฉบับใหผูปกครองเปนผูรับรอง “สําเนาถูกตอง”)  
 ๔. หลักฐานการสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ (ปพ.๑ : ป) หรือกําลังศึกษาอยู 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปการศึกษา ๒๕๖1 
 ๕. รูปถายสวมเครื่องแบบนักเรียน หนาตรง ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ นิ้ว                       

จํานวน ๒ แผน (ถายไมเกิน ๖ เดือน)       
 ๖. หลักฐานแสดงผลคะแนน O-NET ปการศึกษา ๒๕๖1 ท่ีโรงเรียนรับรอง และประทับตราโรงเรียน 
 ๗. หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน การเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ใหนําฉบับจริงไปแสดงพรอม ถายสําเนา ๑ ชุด)   

            ๘. แฟมสะสมงานของนักเรียน รูปภาพ หรือเกียรติบัตรท่ีแสดงถึงความสามารถในดาน                                
ท่ีตนเองสมัคร  (กรณีท่ีนักเรียนสมัครประเภทความสามารถพิเศษ) 

3. ประเภทการรับ 
     ๒.๑ นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  รับโดยการสอบคัดเลือก และใชคะแนน O-NET กรณีนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี 
บริการไมถึงรอยละ 60 จะนําสัดสวนท่ีเหลือไปรับนักเรียนท่ัวไป (นอกเขตพ้ืนท่ีบริการ)  จนครบจํานวนตาม 
ประกาศ 
กําหนดคุณสมบัติของนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ มีดังนี้ 
              ๑. เปนนักเรียนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ท่ีตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ี ตําบลน้ําออม หมูท่ี ๑, ๒, ๓, ๕, ๗, ๘,  
๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔ และหมูท่ี ๑๕ ตําบลหนองหญาลาด หมูท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕,  
๑๖ และหมูท่ี ๑๗  อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ      
              ๒. นักเรียนตองอาศัยอยูกับบิดา มารดา หรือ ปู ยา ตา ยาย ซ่ึงเปนเจาบาน ท่ีสืบสายตระกูลเดียวกัน  
และมีหลักฐานสิทธิ์อยูอาศัยติดตอกันอยางนอย ๒ ป นับถึง วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 (มีชื่ออยูใน 
ทะเบียนบานกอน ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 )   
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     2.๒ ประเภทนักเรียนท่ัวไป (นอกเขตพ้ืนท่ีบริการ)   กําหนดการรับเปน ๓ ประเภท ดังนี้  
       2.๒.๑ ประเภทความสามารถพิเศษ โดยการสอบคัดเลือกตามความสามารถ ดังนี้                 

          ๑) ทัศนศิลป 
     2) ดนตรี (ดนตรีสากล ดนตรีพ้ืนเมือง ดนตรีไทย) 
          3) กีฬา (ฟุตบอล เปตอง เซปกตะกรอ) 
          4) หัตถศิลป (งานใบตอง การจัดสวนถาดแบบชื้น การจัดสวนแกว การแกะสลัก ฯลฯ) 

            2.๒.๒ ประเภทมีเง่ือนไขพิเศษในการรับ  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน  
ซ่ึงเห็นวาโรงเรียนมีความจําเปนตองรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษในการรับเขาเรียน ตามเกณฑเง่ือนไขพิเศษซ่ึงมี 
หลายกรณี ดังนี้    

     1) นักเรียนท่ีอยูในอุปการะของผูบริจาคท่ีดินและสิ่งกอสรางเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซ่ึงมีเง่ือนไข 
และขอตกลงรวมกันมากอน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันท่ี  5 กุมภาพันธ  2562 
                    2) นักเรียนท่ีเปนผูยากไรและดอยโอกาส 

     3) นักเรียนท่ีเปนบุตรผูเสียสละเพ่ือชาติหรือผูประสบภัยพิบัติท่ีตองไดรับการสงเคราะห 
ดูแลเปนพิเศษ 

    4) นักเรียนท่ีเปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนกันทรลักษวิทยา 

           2.๒.๓  ประเภทการสอบคัดเลือก และผลคะแนน O-NET (รับจํานวน 172 คน)  โดยใชแบบทดสอบ   
ของโรงเรียนใน ๕ วิชา คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ คิดเปน                    
รอยละ  70 และคะแนนสอบ O-NET 4 กลุมสาระการเรียนรู คิดคะแนนเปนรอยละ 30                              

4. กําหนดวัน เวลา รับสมัคร สอบ และประกาศผลสอบ  

4.1  ประเภทความสามารถพิเศษ   
       รับสมัคร  วันท่ี  ๒2-๒3 มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยดุราชการ 
                   ณ หอประชุมกันทรวิเชียร  โรงเรียนกันทรลักษวิทยา 
       สอบภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษ  วันท่ี ๒5 มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ ณ สถานท่ีท่ีกําหนด 
       ประกาศผลการคัดเลือก  วันท่ี ๒7 มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ปายนิเทศ ฝายบริหารวิชาการ  
โรงเรียนกันทรลักษวิทยา 
       รายงานตัวผูผานการคัดเลือก  วันท่ี ๒7 มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ฝายบริหารวิชาการ  
       สอบวัดความรูจัดช้ันเรียน  วันท่ี ๓0 มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.     
       มอบตัวนักเรียน  วันท่ี 8 เมษายน ๒๕๖2  เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีนกันทรลักษวิทยา 

4.2 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ นอกเขตพ้ืนท่ีบริการ และเง่ือนไขพิเศษ 
      รับสมัคร  วันท่ี  ๒2-๒๗ มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยดุราชการ  
                  (เวนวันท่ี 24 มีนาคม 2562) ณ หอประชุมกันทรวิเชียร  โรงเรยีนกันทรลักษวิทยา 
      สอบคัดเลือก/สอบวัดความรู  วันท่ี ๓0 มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
                                            ณ โรงเรียนกันทรลักษวทิยา                                           
      วิชาท่ีสอบ  ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ           
      ประกาศผลการคัดเลือก และรายงานตัว วันท่ี 3 เมษายน ๒๕๖๒ ณ ปายนิเทศ ฝายบริหารวิชาการ                               
      มอบตัวนักเรียน  วันท่ี 8 เมษายน ๒๕๖2  เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษวิทยา 
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ตารางสอบคัดเลือก/วัดความรูพ้ืนฐานเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
วันเสารท่ี  ๓0  มีนาคม   ๒๕๖๒ 

 

 เวลา วิชา คะแนน 
ภาคเชา ฉบับท่ี  ๑ (๑๒๐) 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น ภาษาไทย ๔๐ 
 คณิตศาสตร ๔๐ 
 ภาษาอังกฤษ ๔๐ 

พัก 
ภาคบาย ฉบับท่ี  2 (๘๐) 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. วิทยาศาสตร ๔๐ 
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ 

 

หมายเหตุ    
1. นักเรียนท่ีผานการคัดเลือกทุกประเภท ตองมารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลา และสถานท่ี  

ท่ีโรงเรียนกันทรลักษวิทยา กําหนด    
2. หากไมมามอบตัวถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเรียนท่ีโรงเรียนกันทรลักษวิทยา และโรงเรียน 

สงวนสิทธิ์ท่ีจะเรียกนักเรียนท่ีสอบไดในลําดับถัดไปมารายงานตัว     
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔   
    ๑.  คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

๑.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา  
           ๑.๒ ไมจํากัดอายุ และโสด 
           ๑.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

   2. หลักฐานการสมัคร 
๑. ใบสมัครของโรงเรียนกันทรลักษวิทยา  

 ๒. รูปถายสวมเครื่องแบบนักเรียน หนาตรง ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ นิ้ว                  
จํานวน ๒ แผน 
          ๓. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ถามี) 
             (สําเนาทุกฉบับใหผูปกครองเปนผูรับรอง “สําเนาถูกตอง”)  

    ๔. หลักฐานการสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ (ปพ.๑ :บ) หรือกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
(ใบรับรองผลการศึกษา) ปการศึกษา ๒๕๖1 

    ๕. รูปถายสวมเครื่องแบบนักเรียน หนาตรง ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ นิ้ว     
จํานวน ๒ แผน (ถายไมเกิน ๖ เดือน)       
          ๖. หลักฐานแสดงผลคะแนน O-NET ปการศึกษา ๒๕๖1 ท่ีโรงเรียนรับรอง และประทับตราโรงเรียน 
          ๗. หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน การเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ใหนําฉบับจริงไปแสดงพรอม ถายสําเนา ๑ ชุด)   
          ๘. แฟมสะสมงานของนักเรียน รูปภาพ หรือเกียรติบัตรท่ีแสดงถึงความสามารถในดานท่ีตนเองสมัคร  
              (กรณีท่ีนักเรียนสมัครประเภทความสามารถพิเศษ) 

   3.  ประเภทการรับ   
         ๒.๑  ประเภทนักเรียนจากโรงเรียนเดิม รับเต็มจํานวนตามแผนการรับนักเรียน โดยรับนักเรียนท่ีเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ในปการศึกษา ๒๕๖1 และจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ในปการศึกษา ๒๕๖1  ท่ีมี 
ศักยภาพเหมาะสม 

   ๒.๒  ประเภทนักเรียนท่ัวไป รับในกรณีนักเรียนโรงเรียนเดิมไมเต็มแผนการรับ โดยการสอบคัดเลือกท่ีใช 
ขอสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลกั คิดคะแนนเปนรอยละ 70 และคะแนนสอบ O-NET 4 กลุมสาระการเรียนรู 
คิดคะแนนเปนรอยละ 30  จําแนกเปน ๓ ประเภท 
                ๒.๒.๑ ประเภทความสามารถพิเศษ  มีดังนี้  

              ๑) ทัศนศิลป  
        2) กีฬา (ฟุตบอล เปตอง เซปกตะกรอ) 

                ๒.๒.๒ ประเภทเง่ือนไขพิเศษ 
       โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน ซ่ึงเห็นวาโรงเรียนมีความจําเปนตองรับ 

นักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษในการรับเขาเรียน ตามเกณฑเง่ือนไขพิเศษซ่ึงมีหลายกรณี ดังนี้  
         1) นักเรียนท่ีอยูในอุปการะของผูบริจาคท่ีดินและสิ่งกอสรางเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซ่ึงมี 

เง่ือนไขและขอตกลงรวมกันมากอน มติคณะรัฐมนตรี (ครม) ณ วันท่ี  5 กุมภาพันธ  2562 
                       2) นักเรียนท่ีเปนผูยากไรและดอยโอกาส 
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        3) นักเรียนท่ีเปนบุตรผูเสียสละเพ่ือชาติหรือผูประสบภัยพิบัติท่ีตองไดรับการสงเคราะห 
ดูแลเปนพิเศษ 

        4) นักเรียนท่ีเปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนกันทรลักษวิทยา 

                ๒.๒.๓ ประเภทสอบคัดเลือก  โดยการสอบคัดเลือกท่ีใชขอสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก  
คิดคะแนนเปนรอยละ  70  และ คะแนน O-NET ๔ กลุมสาระการเรียนรู คิดคะแนนเปนรอยละ  30 

4. กําหนดวัน เวลา รับสมัคร สอบ และประกาศผลสอบ 

    4.1 ประเภทนักเรยีนโรงเรียนเดิม 
          รับสมัคร วันท่ี 11-15 กุมภาพันธ  ๒๕๖2 เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. โดยครูประจําชั้นเปนผูรับสมัคร 
          ประกาศผล      วันท่ี 19 กุมภาพันธ  ๒๕๖2  ณ ปายนิเทศ โรงเรียนกันทรลักษวิทยา  
          สอบวัดความรู  วันท่ี ๓1 มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนกันทรลักษวิทยา 

            วิชาท่ีสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ            
            รายงานตัว  วันท่ี 6 เมษายน  ๒๕๖2  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชมุกันทรวิเชียร   
         มอบตัว วันท่ี 9 เมษายน  ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษวิทยา      

    4.2 ประเภทความสามารถพิเศษ   
          รับสมัคร   วันท่ี  ๒2-๒3 มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ 
                        ณ หอประชุมกันทรวเิชียร  โรงเรียนกันทรลักษวิทยา 
          สอบภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษ  วันท่ี ๒5 มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  
                                                      ณ สถานท่ีท่ีกําหนด 

    ประกาศผลการคัดเลือก  วันท่ี ๒7 มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ปายนิเทศ ฝายบริหารวิชาการ  
                                          โรงเรียนกันทรลักษวิทยา 
          รายงานตัวผูผานการคัดเลือก วันท่ี ๒7 มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ฝายบริหารวิชาการ    
          สอบวัดความรูจัดช้ันเรียน  วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
          มอบตัวนักเรียน   วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖2  เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษวิทยา 

     4.3 ประเภทนักเรียนท่ัวไป และเง่ือนไขพิเศษ 
           รับสมัคร   วันท่ี  ๒2-๒๗ มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ                         

                    (เวนวันท่ี 24 มีนาคม 2562)  ณ หอประชุมกันทรวิเชียร  โรงเรียนกันทรลักษวิทยา 
           สอบคัดเลือก/สอบวัดความรู  วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
                                                 ณ โรงเรียนกันทรลักษวทิยา                                           

     วิชาท่ีสอบ  ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ           
           ประกาศผลการคัดเลือก และรายงานตัว วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ฝายบริหารวิชาการ                               
           มอบตัวนักเรียน  วนัท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖2  เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีนกันทรลักษวิทยา 
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ตารางสอบคัดเลือก/วัดความรูพ้ืนฐานเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ วิชา คะแนน 
ภาคเชา ฉบับที่  ๑ (๑๒๐) 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น ๑) ภาษาไทย ๔๐ 
 ๒) คณิตศาสตร ๔๐ 
 ๓) ภาษาอังกฤษ ๔๐ 

พัก 
ภาคบาย ฉบับที่ ๒ (๘๐) 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๑) วิทยาศาสตร ๔๐ 
 ๒) สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๔๐ 

 
 

หมายเหตุ    
1. นักเรียนท่ีผานการคัดเลือกทุกประเภท ตองมารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลา และสถานท่ี  

ท่ีโรงเรียนกันทรลักษวิทยา กําหนด    
2. หากไมมามอบตัวถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเรียนท่ีโรงเรียนกันทรลักษวิทยา และโรงเรียน 

สงวนสิทธิ์ท่ีจะเรียกนักเรียนท่ีสอบไดในลําดับถัดไปมารายงานตัว     

 

 
 


