
 
 

การมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2563 

เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้และเสมอภาคตามหลักธรรมมาภิบาล 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 



 

กิจกรรมการด าเนินงานของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ในการด าเนินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2563 

.................................................................. 
  

 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ให้ความส าคัญกับการด าเนินการรับนักเรียน  โดยค านึงถึงให้เด็กทุกคนมีโอกาส
เข้าเรียนอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับ  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา  2563  โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้   
 1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  และจัดท าประกาศการรับนักเรียน 

 2. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  เพ่ือพิจารณาแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของโรงเรียน 

 3. ด าเนินการรับนักเรียนตามประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียน 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา  2563 

……………………………….. 
 

เพื่อให้การด าเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา  2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับ  นโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ปีการศึกษา  2563
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมจึงแต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา  2563  ดังนี้ 

 

1. นายเกียรติศักดิ์ ยอดระบ า  กรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายประเสริฐ ธานีรัตน ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3. ผศ.ประกอบ  ศรีจันทร์  ตัวแทนภาคการศึกษา กรรมการ 
4. นายสมพร  รักษาศรี   ตัวแทนท้องถิ่น  กรรมการ 
5. นายไพรินทร ์ เพชรส่ีหมื่น  ตัวแทนผู้ปกครอง กรรมการ 
6. นางจ านงค์  เกตุแก้ว   ตัวแทนชุมชน  กรรมการ 
7. นางพวงจิต  กุลหาบ   ตัวแทนครูในโรงเรียน กรรมการ 
8. นางสาคร  เปาะทอง  หัวหน้างานรับนักเรียน   กรรมการและเลขานุการ 



 

โดยมีหน้าท่ี 
1. ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  ของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
2. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. ก าหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ท่ีจะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปล่ียนกับการ

รับนักเรียนเข้าเรียน 
4. ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการคัดเลือกนักเรียนของ

โรงเรียน 
5. รายงานผลการด าเนินงานให้โรงเรียนทราบภายใน 15 วัน หลังจากส้ินสุดการรับนักเรียน 
6. แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563  ภายในโรงเรียน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562 

 
                      ประเสริฐ 

(นายประเสริฐ  ธานีรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
เร่ือง  การรับสมัครนักเรียน  เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 

ประจ าปีการศึกษา  2563 
……………………………….. 

 

เพื่อให้การด าเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา  2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับ  นโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ปีการศึกษา  2563
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมจึงก าหนดแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา  2563  ดังนี้ 

 
1. แผนการรับนักเรียน 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน   200   คน    5   ห้องเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  จ านวน  40   คน    1   ห้องเรียน  
2. แผนการเรียน ศิลป์ท่ัวไป  จ านวน  40   คน    1 ห้องเรียน   
 

2. การด าเนินการรับนักเรียน 
 1. สมัครผ่านระบบ Online  วันท่ี 3-12  พฤษภาคม  2563  เว็บไซต์  http://sea12lms.com:81/kpw    
 หรือ QR Code  ด้านล่าง     
 2. กรณีสมัครออนไลน์ไม่ได้  ติดต่อสอบถามโดยตรงท่ีโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม วันท่ี  3-12  พฤษภาคม  
2563  เวลา 09.00 - 15.00 น. 
3.  คุณสมบัติของนักเรียน 

3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 

ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2562  หรือเทียบเท่า 
2. เป็นโสด 
3. ไม่จ ากัดอายุ 
4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 

 3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 

ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นโสด 
3. ไม่จ ากัดอายุ 
4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  
 
 

4.  ก าหนดวัน เวลา 
     4.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
รายงานตัว  วันท่ี  8-9  มิถุนายน  2563   เวลา 09.00 -16.30 น.  

              ณ  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
   มอบตัว   วันท่ี  12  มิถุนายน  2563  เวลา  09.00 - 16.30 น.  

http://sea12lms.com:81/kpw


ณ  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
    4.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
รายงานตัว  วันท่ี  10  มิถุนายน  2563   เวลา 09.00 -16.30 น.  

              ณ  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
   มอบตัว   วันท่ี  12  มิถุนายน  2563  เวลา  09.00 - 16.30 น.  

ณ  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  27  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2563 

 
      ประเสริฐ 

(นายประเสริฐ  ธานีรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

 
 

 
            QR Code  รับสมัครฯ 
 

 
 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบการด าเนินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2563 
 

  

  



 
 

 


