
 
      

 
 

ประกาศโรงเรียนท่าคันโทวทิยาคาร 
  เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ประจ าปีการศึกษา  2557 
 

………………………….. 
 

             ด้วยโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24  จะรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2557 จึงก าหนดรายละเอียดในการรับนักเรียน ดังนี้ 
 

1.คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
 1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  1.1.1 คุณสมบัติ   

1) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตร
แกนกลางพุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 หรือ
เทียบเท่า  

2) ไม่จ ากัดอายุ  
3) เป็นโสด  

   4) มีความประพฤติเรียบร้อย 
  1.1.2 หลักฐานการสมัคร 

1) ใบสมัครของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
                  2) ทะเบียนบ้านฉบับถ่ายส าเนา 1 ฉบับ (ท่ีมีชื่อ สกุล ผู้สมัคร และชื่อ สกุล บิดา-มารดา 
ของผู้สมัคร ที่ชัดเจน) พร้อมรับรองส าเนา  
                  3) ใบแสดงผลการเรียน( ปพ.1) หรือหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               
หรือ  ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า  
และผลคะแนน  O-NET ปีการศึกษา 2556  หรือปีที่มีอยู่  
       4) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  หนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า และถ่ายไว้ไม่เกิน  
6 เดือน จ านวน 2 รปู   
  

1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  1.2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเดิม 

    คุณสมบัติ 
1) เป็นนักเรียนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2556   
   2) มีความประพฤติเรียบร้อย สนใจการเรียนดี 

3) นักเรียนที่จะเลือกเรียนแบบเน้นวิทยาศาสตร์   ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 5  
ภาคเรียน (เฉพาะวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ,ภาษาอังกฤษ )  ไม่ต่ ากว่า  2.5  



  

       4) นักเรียนที่จะเลือกเรียนแบบไม่เน้นวิทยาศาสตร์ ต้องได้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 

   หลักฐานการสมัคร 
1) ขอรับใบสมัครและสมัคร ที่ห้องทะเบียน วันที ่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2557    

2)   รายงานตัวและมอบตัว  วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557  
       3)   รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า และถ่ายไว้ไม่เกิน  
6  เดือน จ านวน  2  รูป   
 

1.2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทท่ัวไป 
    คุณสมบัติ 

1) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตร
แกนกลางพุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2556 หรือ
เทียบเท่า  

2) ไม่จ ากัดอายุ  
3) เป็นโสด  

   4) มีความประพฤติเรียบร้อย  
    หลักฐานการสมัคร 

1) ใบสมัครของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
                  2) ทะเบียนบ้านฉบับถ่ายส าเนา 1 ฉบับ (ท่ีมีชื่อ สกุล ผู้สมัคร และชื่อ สกุล บิดา-มารดา 
ของผู้สมัคร ที่ชัดเจน)  พร้อมรับรองส าเนา  
                  3) ใบแสดงผลการเรียน( ปพ.1) หรือหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3               
หรือ  ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า  
และผลคะแนน  O-NET ปีการศึกษา 2556  หรือปีที่มีอยู่  
       4) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  หนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า และถ่ายไว้ไม่เกิน 6  
เดือน จ านวน  2  รูป 
 

2. ก าหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 
 2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

  รับสมัคร  วันที่  20-24  มีนาคม  2557    
   เวลา  08.30 - 16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
  สอบจัดชั้นเรียน   วันที่  26  มีนาคม  2557     

เวลา  09.00 - 12.00  น.  โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการของโรงเรียน ในวชิา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา และภาษาไทย จ านวน 50 ข้อ 

   ประกาศผล  วันที่  28  มีนาคม  2557  
    เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป 
  รายงานตัวและมอบตัว       วันที่  31  มีนาคม  2557 
    เวลา  09.00 - 16.30  น.   

 

 
 



  

2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
  รับสมัคร  วันที่  20-24  มีนาคม  2557    
   เวลา  08.30 - 16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
  สอบจัดชั้นเรียน   วันที่  26  มีนาคม  2557     

เวลา  09.00 - 12.00  น.  โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการของโรงเรียน ในวชิา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา และภาษาไทย จ านวน 100 ข้อ 

   ประกาศผล  วันที่  28  มีนาคม  2557  
    เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป 
  รายงานตัวและมอบตัว       วันที่  31  มีนาคม  2557 
    เวลา  09.00 - 16.30  น.   

3. จ านวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน 
 3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  5 ห้องเรียน  ห้องละ  40 คน  รวม  200 คน 
 3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  5 ห้องเรียน  ห้องละ  40 คน  รวม  200 คน 
 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่     27 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 
 

                                                                                                                                        
                         (นายธีระ  ลูกอินทร)์  

                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


