
 

          
 
 

                                                       ประกาศโรงเรียนกบินทร์วทิยา 
                   เร่ือง   การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔   ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

-------------------------------------------------------- 
 

ดว้ยโรงเรียนกบินทร์วทิยา  อ าเภอกบินทร์บุรี  จงัหวดัปราจีนบุรี  มีความประสงคใ์นการรับนกัเรียน            
เขา้ศึกษาต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ตามท่ีส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด   

เพื่อใหก้ารรับนกัเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โรงเรียนกบินทร์วทิยา จึงก าหนด
แนวทางการรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ดงัน้ี 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ 
  ๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
   รับนกัเรียนโดยการสอบคดัเลือกตามความสามารถ 

  ๑.๑  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
          หรือก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หรือเทียบเท่า 

   ๑.๒  เป็นโสด 
   ๑.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวนิยัและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
   ๑.๔  สุขภาพอนามยัสมบูรณ์แขง็แรง 
   ๑.๕  ผูป้กครองมีความพร้อมท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนค่าใชจ่้ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู ่ 
            (ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นนอกเหนือจากค่าใชจ่้ายตามปกติ) 
  ๒.  การรับสมัคร 
   ก าหนดการรับสมคัร สอบจดัชั้นเรียน/สอบคดัเลือก ประกาศผล รายงานตวัและมอบตวั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนด ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑ 

รับสมคัร ๒๐ –๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
สอบ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
ประกาศผล ๒  เมษายน  ๒๕๕๘ 
รายงานตวั ๒  เมษายน  ๒๕๕๘ 
มอบตวั ๘  เมษายน  ๒๕๕๘ 



 
 
 
 
 
 

  ๓.  จ านวนห้องเรียนและจ านวนการรับนักเรียน 
   ๓.๑  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑  รับจ านวน ๖ หอ้งเรียน 
   จ านวนนกัเรียน    ๒๕๐ คน 
   ๓.๒  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑  หอ้งเรียน EIS  ๑ หอ้งเรียน 
    จ านวนนกัเรียน    ๓๐ คน 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ 
  ๑.   คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   รับนกัเรียนโดยการสอบคดัเลือกตามความสามารถ 
   ๑.๑  ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๓  ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
           หรือก าลงัศึกษาอยูใ่นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หรือเทียบเท่า 
   ๑.๒  เป็นโสด 
   ๑.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวนิยัและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
   ๑.๔  สุขภาพอนามยัสมบูรณ์แขง็แรง 
   ๑.๕  ผูป้กครองมีความพร้อมท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนค่าใชจ่้ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู ่ 
            (ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นนอกเหนือจากค่าใชจ่้ายตามปกติ) 
  ๒.  การรับสมัคร 
   ก าหนดการรับสมคัร สอบจดัชั้นเรียน/สอบคดัเลือก ประกาศผล รายงานตวัและมอบตวั 
 

ก าหนด ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๔ 

รับสมคัร ๒๐ –๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
สอบ ๒๙   มีนาคม  ๒๕๕๘ 
ประกาศผล ๓   เมษายน  ๒๕๕๘ 
รายงานตวั ๖   เมษายน  ๒๕๕๘ 
มอบตวั ๙  เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
  ๓.  จ านวนห้องเรียนและจ านวนการรับนักเรียน 
   ๓.๑  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  รับจ านวน ๖ หอ้งเรียน 
   จ านวนนกัเรียน    ๒๕๐ คน 
   ๓.๒  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  หอ้งเรียน EIS  ๑ หอ้งเรียน 
    จ านวนนกัเรียน    ๓๐ คน 



 

 
ระยะเวลาการรับสมัคร 
  ๑.  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๑ รับสมคัรระหวา่งวนัท่ี  ๒๐ – ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น. ไม่เวน้วนัหยดุราชการ  ณ  หอประชุมใหญ่ โรงเรียนกบินทร์วทิยา  อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 
  ๒. ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๔ รับสมคัรระหวา่งวนัท่ี  ๒๐ - ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น.  ไม่เวน้วนัหยดุราชการ  ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนกบินทร์วทิยา อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 
 

สอบคัดเลอืกและวชิาทีส่อบ 
  ๑.  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๑  สอบคดัเลือก  วนัเสาร์  ท่ี  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘                                                     
ณ โรงเรียนกบินทร์วทิยา  อ าเภอกบินทร์บุรี  จงัหวดัปราจีนบุรี 
   วชิาทีส่อบ   วทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ   
          ท าการสอบ  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.    
   ๒.  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ สอบคดัเลือก  วนัอาทิตย ์ ท่ี  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘                                            
ณ โรงเรียนกบินทร์วทิยา  อ าเภอกบินทร์บุรี  จงัหวดัปราจีนบุรี 
   วชิาทีส่อบ   วทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย  และสังคมศึกษาฯ  
          ท าการสอบ  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  
   

ประกาศผลการสอบ 
  ๑.   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  วนัพฤหสับดี  ท่ี  ๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
        ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนกบินทร์วทิยา  อ าเภอกบินทร์บุรี  จงัหวดัปราจีนบุรี 
  ๒.  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔  วนัศุกร์  ท่ี  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
   ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนกบินทร์วทิยา  อ าเภอกบินทร์บุรี  จงัหวดัปราจีนบุรี 
 

รายงานตัว 
  ๑.  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  
   รายงานตวั วนัพฤหสับดี  ท่ี  ๒  เมษายน พ.ศ.  ๒๕๕๘   
   เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
               ณ  หอประชุมใหญ่  โรงเรียนกบินทร์วทิยา   อ าเภอกบินทร์บุรี  จงัหวดัปราจีนบุรี 
  ๒.  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔  
   รายงานตวั วนัจนัทร์  ท่ี  ๖  เมษายน พ.ศ.  ๒๕๕๘   
   เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
               ณ  หอประชุมใหญ่  โรงเรียนกบินทร์วทิยา  อ าเภอกบินทร์บุรี  จงัหวดัปราจีนบุรี 
 

 หมายเหตุ  ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัวตามวนัเวลาทีก่ าหนดจะถือว่านักเรียนสละสิทธ์ิ 



 
 
 
รับมอบตัว 
  ๑.  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  วนัพุธ  ท่ี  ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา                      
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ผูอ้  านวยการพบผูป้กครองนกัเรียน 
  ๒. ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔  วนัพฤหสับดี  ท่ี  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา                    
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ผูอ้  านวยการพบผูป้กครองนกัเรียน 
 

หลกัฐานการรับสมัคร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ 
  ๑.  ใบสมคัรเพื่อสอบคดัเลือกเขา้เป็นนกัเรียนโรงเรียนกบินทร์วทิยา 
  ๒.  หลกัฐานแสดงวฒิุทางการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือเทียบเท่า                 
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
  ๓.  รูปถ่ายชุดนกัเรียนสีหรือขาวด าขนาด ๑ น้ิวคร่ึง (๑.๕ น้ิว) จ  านวน ๒ รูป 
  ๔.  เอกสารส าเนาทะเบียนบา้นของผูป้กครองและผูส้มคัร (ส าหรับหลกัฐานท่ีถ่ายเป็นส าเนาใหรั้บรอง
ส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบัมาแสดงในวนัท่ียืน่เอกสาร) 
 

หลกัฐานการมอบตัว 
  ๑.  ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ๑ ตวัจริงพร้อมส าเนา 
  ๒.  ส าเนาทะเบียนบา้นของนกัเรียน, บิดา, มารดา และผูป้กครองนกัเรียน(กรณีบิดา,มารดา ไม่ไดเ้ป็น
   ผูป้กครอง) 
  ๓.  ส าเนาสูติบตัร (กรณีนกัเรียนไม่อยูก่บับิดา,มารดาและ/หรือ ไม่มีส าเนาทะเบียนบา้นบิดา,มารดา) 
  ๔.  ส าเนาการเปล่ียนช่ือ – สกุล, วนั เดือน ปีเกิด  (ถา้มี) 
  ๕.  ใบมอบตวันกัเรียน 
  ๖.  เอกสารอ่ืนๆ  ตามท่ีโรงเรียนแจง้ไวใ้นระเบียบการของโรงเรียน 

 

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๙  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

      
 

    (นายสุริยะ  สูงเนิน) 
        ผูอ้  านวยการโรงเรียนกบินทร์วทิยา 

 
 


