
                                     
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประจ าปีการศึกษา 2566 
******************* 

          ด้วยโรงเรียนกันทรารมณ์ ก าหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2566  ตามก าหนดการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรับสมัครนักเรียน ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 
เพ่ือให้การรับสมัครนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2566 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  

1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1.1.1 เป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพ้ืนที่ ต าบลดูน ต าบลค าเนียม ต าบล- 

โนนสัง ต าบลดู่ ต าบลหนองบัว  ต าบลยาง    
  1.1.2 เป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่ปรากฏชื่อหรือชื่อผู้ปกครอง บิดามารดา หรือ 
ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นเจ้าของบ้านที่มีหลักฐานสิทธิ์อยู่อาศัยชัดเจน   

1.2.3 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
เทียบเทา่ หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
    1.2 ก าหนดวันและเวลา  
  1.2.1 กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์  www.kr.ac.th เท่านั้น ระหว่างวันที่ 11-15
มีนาคม 2566 
  1.2.2 การสอบคัดเลือก วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิชาละ ๒๕ 
ข้อ สอบคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  หลักฐานในการเข้าสอบ ใบสมัคร
ออนไลน์ติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 1 แผ่น และ บัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย 
  1.2.3 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่  29 มีนาคม  2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
  1.2.4 มอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ โดมโรงเรียนกันทรารมณ์ หลักฐานการมอบตัวดังนี้  

1) ใบสมัครออนไลน์ติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน  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 
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2. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ  

2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 

เทียบเทา่ หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565   
2.1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

2.2 ก าหนดวันและเวลา  
  2.2.1 กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์  www.kr.ac.th เท่านั้น ระหว่างวันที่ 11-15 
มีนาคม 2566 
  2.2.2 การสอบคัดเลือก วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิชาละ ๒๕ 
ข้อ สอบคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. หลักฐานในการเข้าสอบ ใบสมัคร
ออนไลน์ติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 1 แผ่น และ บัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย 
  2.2.3 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
  2.2.4 มอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ โดมโรงเรียนกันทรารมณ์ หลักฐานการมอบตัวดังนี้  

1) ใบสมัครออนไลน์ติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน  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 

 
3. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

3.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 

เทียบเทา่ หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565   
3.1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
3.1.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ - ดนตรี เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการ 

แข่งขัน ประกวดด้านศิลปะ-ดนตรี 
3.1.4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการงานอาชีพ ด้านการจักสาน การแกะสลัก  

งานใบตอง พานบายศรี 
  3.1.5 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา  

3.2 ก าหนดวันและเวลา  
  ๓.2.1 กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์  www.kr.ac.th และส่งใบสมัครที่ห้องวิชาการ 
เวลา 08.30-16.30 น. ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2566  
  ๓.2.2 การสอบคัดเลือก โดยการสังเกต สัมภาษณ์ และปฏิบัติ ตามความถนัดของผู้เรียน  
สอบภาคปฏิบัติและประกาศผลการสอบปฏิบัติ วันที่ 15  มีนาคม  2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 
สอบวัดความรู้ วันที่ 25 มีนาคม 2566 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิชาละ ๒๕ 
ข้อ หลักฐานในการเข้าสอบ ใบสมัครออนไลน์ติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 1 แผ่น และ บัตรประชาชน หรือ 
บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย 
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  ๓.2.3 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่  29 มีนาคม  2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
  ๓.2.4 มอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ โดมโรงเรียนกันทรารมณ์ หลักฐานการมอบตัวดังนี้  

1) ใบสมัครออนไลน์ติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 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 

4. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
4.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

4.1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
เทียบเทา่ หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565   

4.1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
4.1.3 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน 
4.1.4 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
4.1.5 เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องได้รับการสง- 

เคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
  4.1.6 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนกันทรารมณ์ 

4.2 ก าหนดวันและเวลา  
  4.2.1 กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์  www.kr.ac.th เท่านั้น ระหว่างวันที่ 11-15 
มีนาคม 2566 
  4.2.2 การสอบคัดเลือก วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิชาละ ๒๕ 
ข้อ สอบคัดเลือก วันที่ 25  มีนาคม  2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  หลักฐานในการเข้าสอบ ใบสมัคร
ออนไลน์ติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 1 แผ่น และ บัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถา่ย 
  4.2.3 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่  29 มีนาคม  2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
  4.2.4 มอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ โดมโรงเรียนกันทรารมณ์ หลักฐานการมอบตัวดังนี้  

1) ใบสมัครออนไลน์ติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  จ านวน 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 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

1. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนเดิม 
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565   

1.1.2 สถานภาพเป็นโสด 
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1.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
1.2 ก าหนดวันและเวลา  

  1.2.1 กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.kr.ac.th เท่านั้น ระหว่างวันที่ 11-15 
มีนาคม 2566 
  1.2.2 การสอบคัดเลือก วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  
วิชาละ ๒๐ ข้อ สอบคัดเลือก วันที่ 26  มีนาคม  2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  หลกัฐานในการเข้าสอบ 
ใบสมัครออนไลน์ติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 1 แผ่น และ บัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่
มีรปูถ่าย 
  1.2.3 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
  1.2.4 มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ โดมโรงเรียนกันทรารมณ์ หลักฐานการมอบตัวดังนี้  

1) ใบสมัครออนไลน์ติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 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 

2. นักเรียนโรงเรียนอื่น ใช้คะแนนสอบคัดเลือก  
2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

2.1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 

2.1.2 สถานภาพเป็นโสด 
2.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

2.2 ก าหนดวันและเวลา  
  2.2.1 กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์  www.kr.ac.th เท่านั้น ระหว่างวันที่ 11-15 
มีนาคม 2566 
  2.2.2 การสอบคัดเลือก วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  
วิชาละ ๒๐ ข้อ สอบคัดเลือก วันที่ 26  มีนาคม  2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  หลกัฐานในการเข้าสอบ 
ใบสมัครออนไลน์ติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 1 แผ่น และ บัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่
มีรปูถ่าย 
  2.2.3 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่  30 มีนาคม  2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
  2.2.4 มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ โรงเรียนกันทรารมณ์ หลักฐานการมอบตัวดังนี้  

1) ใบสมัครออนไลน์ติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 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 
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3. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
3.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
เทียบเทา่หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565   

3.1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
3.1.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ - ดนตรี เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการ 

แข่งขัน ประกวดด้านศิลปะ-ดนตรี 
3.1.4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการงานอาชีพ ด้านการจักสาน การแกะสลัก  

งานใบตอง พานบายศรี 
  3.1.5 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา  

3.2 ก าหนดวันและเวลา  
  3.2.1 กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์  www.kr.ac.th และส่งใบสมัครที่ห้องวิชาการ 
เวลา 08.30-16.30 น. ระหว่างวันที่ 11-12มีนาคม 2566   
  3.2.2 การสอบคัดเลือก โดยการสังเกต สัมภาษณ์ และปฏิบัติ ตามความถนัดของผู้เรียน  
สอบภาคปฏิบัติและประกาศผลสอบปฏิบัติ วันที่ 15  มีนาคม  2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
และสอบวัดความรู้ วันที่ 26 มีนาคม 2566  รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ วิชาละ ๒๐ ข้อ หลักฐานในการเข้าสอบ ใบสมัครออนไลน์ติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 1 แผ่น 
และ บัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย 
  3.2.3 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม  2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  3.2.4 มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ โดมโรงเรียนกันทรารมณ์ หลักฐานการมอบตัวดังนี้  

1) ใบสมัครออนไลน์ติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 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 

 
4. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 

4.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
4.1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 

เทียบเทา่ หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565   
4.1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
4.1.3 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินหรือสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน 
4.1.4 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
4.1.5 เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องได้รับการสง 

เคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
  4.1.6 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนกันทรารมณ์ 
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4.2 ก าหนดวันและเวลา  
  4.2.1 กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์  www.kr.ac.th เท่านั้น ระหว่างวันที่ 11-15 
มีนาคม 2566 
  4.2.2 การสอบคัดเลือก คัดเลือก วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ วิชาละ ๒๐ ข้อ สอบคัดเลือก วันที่ 26 มีนาคม  2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  หลักฐาน
ในการเข้าสอบ ใบสมัครออนไลน์ติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 1 แผ่น และ บัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทาง
ราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย 
  4.2.3 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่  30 มีนาคม  2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
  4.2.4 มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ โดมโรงเรียนกันทรารมณ์ หลักฐานการมอบตัวดังนี้  

1) ใบสมัครออนไลน์ติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 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 

   
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2566 
 
 
 
                                           (นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ)  
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 
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