
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
................................................................................................ 

 เพื ่อให้การดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔     
โรงเรียนควนโดนวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โรงเรียนควนโดนวิทยา จึงกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครและคุณสมบัติการคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการรับสมัคร 
              ๑.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  รับจำนวน  ๑๗๖  คน 
                  ๑.๑.๑  คุณสมบัติ   
                                          ๑.) สำเร็จการศึกษาชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือ กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 
                        ๒.) ไม่จำกัดอายุ 
                        ๓.) เป็นโสด        
                  ๑.๑.๒  หลักฐานการรับสมัคร   
                        ๑.)  ใบสมัคร   (ตามแบบฟอร์มของโรงเรียน) 
                       ๒.)  หลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.๑) หรือใบรับรองการศึกษา (กรณี ปพ.๑ ยังไม่ออก) 
                       ๓.)  สำเนาทะเบียนบ้าน  ( ของนักเรียน , บิดา , มารดา , ผู้ปกครอง )  จำนวน   ๑  ชุด 
                       ๔.)  รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด  ๑.๕  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป 
            ๑.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  รับจำนวน  ๑๗๖  คน 
                 ๑.๒.๑  โครงสร้างที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
                     ๑.๒.๑.๑  โครงสร้างวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ 
                     ๑.๒.๑.๒  โครงสร้างศิลป์- ภาษา 
                 ๑.๒.๒  คุณสมบัติของนักเรียนแต่ละโครงสร้าง มีดังน้ี 
                     ๑.๒.๒.๑  โครงสร้างวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
                ๑.) สำเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ กำลังเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 
                          ๒.) ได้รับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวชิาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์  
๒.๕๐ ข้ึนไป   
                          ๓.) ไม่จำกัดอายุ 
                          ๔.) เป็นโสด 
    ๑.๒.๒.๒  โครงสร้างศิลป์-ภาษา 
     ๑.) สำเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 
                         ๒.) ได้รับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ๑.๐๐  ข้ึนไป 
                         ๓.) ไม่จำกัดอายุ 
                         ๔.) เป็นโสด                      
 1.2.3 หลักฐานรับสมัคร 



(นายกระจาย  หนูคงแก้ว )                   
ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 

 

-2- 
   ๑.๒.๓  หลักฐานการรับสมัคร 
                        ๑.) ใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มของโรงเรียน) 
                       ๒.) หลักฐานการจบการศึกษา ( ปพ.๑ ) หรือใบรับรองการศึกษา ( กรณีปพ.๑ ยังไม่ออก) 
                       ๓.) สำเนาทะเบียนบ้าน  ( ของนักเรียน,บิดา,มารดา, ผู้ปกครอง ) 
                       ๔.) รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด  ๑.๕  นิ้ว  จำนวน  ๑ รูป 
                       ๕.) ใบรับรองความประพฤติ 
 ๒. กำหนดวันรับสมัคร  สอบจัดชั้นเรียน  รายงานตัว  และ มอบตัว 
          ๒.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑    
               ๑.) รับสมัครวันท่ี ๒๔ - ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๔ เวลา o๘.๓o - ๑๖.๓o น. ณ ห้องละหมาดชาย   
โรงเรียนควนโดนวิทยา  นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อย หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ท่ี www.kd.ac.th 
                         ๒.) สอบจัดชั้นเรียน วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิชาท่ีใช้สอบภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เนื้อหาระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
                        ๓.) รายงานตัวและมอบตัว วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา o๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
          ๒.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔    
                 ๒.๒.๑  นักเรียนท่ีจบชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี   ๓  จากโรงเรียนควนโดนวิทยา  
                   ๑.)  รับสมัคร  ๑ - ๕ มีนาคม   ๒๕๖๔   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  
                  ๒.)  สอบจัดชั้นเรียน วันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น วิชาท่ีใชส้อบ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
                              ๓.) รายงานตัวและมอบตัว วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.        
( นักเรียนตัดผมและแต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อย )  
                 ๒.๒.๒  นักเรียนท่ีจบชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรยีนอื่น    
                 ๑.)  รับสมัครวันท่ี ๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ใต้ถุนอาคาร
เรียน ๑ โรงเรียนควนโดนวิทยา นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อย 
                             ๒.) สอบจัดชั้นเรียนวนัท่ี  ๙  พฤษภาคม   ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.วิชาท่ีใช้สอบ 
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา   วิทยาศาสตร์  และ คณิตศาสตร์ เนื้อหาระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
                 ๓.) รายงานตัวและมอบตัว วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.        
( นักเรียนตัดผม และแต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อย )   
  ๓. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัว ( ทั้ง ม.๑ และ ม.๔ ) 
            ๓.๑)  ผู้ปกครองตัวจริง ในท่ีนี้หมายถึงบิดา /มารดา หรือ ผู้ท่ีอุปการะรับผิดชอบเลี้ยงดูนักเรียนเท่านั้น     
จะเป็นผู้มอบตัวนักเรียน 
           ๓.๒) ใบมอบตัวตามแบบฟอร์มของโรงเรียนควนโดนวิทยา 
           ๓.๓)  หลักฐานแสดงผลการจบหลักสูตร  (ปพ.๑) กรณีค้างในวันรับสมัคร 
           ๓.๔)  รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด  ๑.๕  นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป 
           ๓.๕)  เงินค่าประกันของเสียหาย                   ๑๐๐      บาท 
           ๓.๖)  เงินค่ากระเป๋า                                      ๒๘๐         บาท    
           ๓.๗)  เงินระดมทุนค่าคอมพิวเตอร์     ๕๐๐          บาท        
           ๓.๘)  เงินค่าคู่มือนักเรียน        ๗๐         บาท 
           ๓.๙)  เงินค่าประกันอุบัติเหตุ                          ๑๓๐         บาท 
           ๓.๑๐) กองทุนสวัสดิการนักเรียน                       ๖๐         บาท 
 

                                ประกาศ  ณ  วันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  
                                                                                            
 


