
 
 
 

ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
******************* 

          ด้วยโรงเรียนกันทรารมณ์ ก าหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4  ประจ าปีการศึกษา 2564  ตามก าหนดการและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับรับสมัครนักเรียน ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประจ าปีการศึกษา 2564 และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  โรงเรียนกันทรารมณ์ 
จึงประกาศรับสมัครนักเรียนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ก าหนดการรับสมัคร รับจ านวน 11 ห้อง 426 คน 
การสมัคร  
     1). กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์  www.kr.ac.th  
     2) รับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564  
การสอบคัดเลือก  วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิชาละ ๒๕ ข้อ 

   วันที่ 1  พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่  5 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โดมโรงเรียนกันทรารมณ์ 
รายงานตัวและมอบตัว  วันที่  8  พฤษภาคม  256๔ เวลา 09.00-12.00  น. ณ โดมโรงเรียนกันทรารมณ์ 
หลักฐานในการเข้าสอบ 
     1) ใบสมัครที่พิมพ์ออนไลน์ติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว   1  แผ่น 
     2) บัตรประชาชน หรือ บตัรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย 
หลักฐานการมอบตัว 
     1) ใบสมัครที่พิมพ์ออนไลน์ติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว   1  แผ่น 
     2) ส าเนา ปพ.1 ที่แสดงการจบหลักสูตร จ านวน 1 แผ่น 
     3) ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 แผ่น 
     4) ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 แผ่น 
     5) ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา จ านวน 1 แผ่น 
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับจ านวน 216 คน 
    คุณสมบัติของผู้สมัคร  
      1) เป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพ้ืนที่ ต าบลดูน ต าบลค าเนียม ต าบลโนนสัง  ต าบลดู่  
ต าบลหนองบัว  ต าบลยาง    
      2) เป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่ปรากฏชื่อหรือชื่อผู้ปกครอง บิดามารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย  
เป็นเจ้าของบ้านที่มีหลักฐานสิทธิ์อยู่อาศัยชัดเจน    
 
 
  

http://www.kr.ac.th/


๒ 
 
    การจับสลาก  (กรณีที่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการมีจ านวนเกินกว่าที่ก าหนด) 
    จับฉลาก  วันที่  ๖  พฤษภาคม  256๔  เวลา  09.00-1๒.00 น.   
    ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่  ๖  พฤษภาคม  256๔  เวลา 09.00-12.00 น.   
     มอบตัว  วันที่ ๘ พฤษภาคม  256๔  เวลา 09.00 - 12.00 น.  
2. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รับจ านวน 144 คน 
      คุณสมบัติของผู้สมัคร 
        1) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๓  หรือเทียบเท่า 
        2) โสด 
        3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
3. นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) จ านวน 36 คน 
     คุณสมบัติของผู้สมัคร 
        1) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า 
        2) มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ ากว่า 2.75 
        3) โสด 
        4) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
        5) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
4. นักเรียนแผนการเรียนกีฬาฟุตบอล จ านวน 30 คน 
        1) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า    
        2) มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ ากว่า 2.75   
        3) โสด 
        4) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
        5) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
        6) ต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านฟุตบอลจากคณะกรรมการคัดเลือก 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ก าหนดการรับสมัคร รับจ านวน 10 ห้อง 390 คน 
การสมัคร  
         1) กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์  www.kr.ac.th  
         2) รับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564  
การสอบคัดเลือก  วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิชาละ ๒0 ข้อ 

   วันที่ 2  พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่  6 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โดมโรงเรียนกันทรารมณ์ 
รายงานตัวและมอบตัว  วันที่  9  พฤษภาคม  256๔ เวลา 09.00-12.00  น. ณ โดมโรงเรียนกันทรารมณ์ 
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๓ 
 
หลักฐานในการเข้าสอบ 
        1) ใบสมัครที่พิมพ์ออนไลน์ติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว   1  แผ่น 
        2) บัตรประชาชน หรอื บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย 
หลักฐานการมอบตัว 
        1) ใบสมัครที่พิมพ์ออนไลน์ติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว   1  แผ่น 
        2) ส าเนา ปพ.1 ที่แสดงการจบหลักสูตร จ านวน 1 แผ่น 
        3) ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 แผ่น 
        4) ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 แผ่น 
        5) ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา จ านวน 1 แผ่น 
1. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนเดิมและโรงเรียนอื่น  ใช้คะแนนสอบคัดเลือก  
รับจ านวน 360 คน 
      คุณสมบัติของผู้สมัคร 
        1) ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๓  หรือเทียบเท่า 
        2) โสด 
        3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2. นักเรียนแผนการเรียนกีฬาฟุตบอล จ านวน 30 คน 
    คุณสมบัติของผู้สมัคร  
        1) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า    
        2) มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 2.75   
        3) โสด 
        4) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
        5) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
        6) ต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านฟุตบอลจากคณะกรรมการคัดเลือก 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
 
                                                       (นายนริศ   อัมภรัตน์)  
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 
                  
 
 
 
 


