
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖2 

************************************* 
ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  มีความประสงค์ที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่  ๑  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖2  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบายและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่           
มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร  คุณสมบัติ  การสอบ  และการมอบตัว ดังต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑.๑  ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่าปีการศึกษา  ๒๕61  ของโรงเรียนใน

จังหวัดกระบี่  และมีผลการเรียน  ดังนี้ 
                  - ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา  ในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  

ไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐   
        - ระดับคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์  ในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  

ไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐  ทุกภาคเรียน 
        - ระดับคะแนนรายวิชาวิทยาศาสตร์  ในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 

ไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐  ทุกภาคเรียน 
๑.๒  มีสัญชาติไทย  และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
๑.๓  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
๑.๔  มีความขยันหมั่นเพียร  มีความประพฤติและบุคลิกภาพเหมาะสม 

๒. การรับสมัคร 
๒.๑  หลักฐานที่ใช้สมัคร 
  2.1.1  ใบรับรองผลการเรียนรายวิชาที่เรียน  ระดับผลการเรียน  และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย

ในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  ของโรงเรียน  (ตามแบบที่ก าหนด) 
          2.1.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน   

  2.1.3  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป 
๒.๒  วิธีสมัครสอบ 
   ๒.๒.๑  ขอรับใบสมัคร  ใบรับรองผลการเรียน  และสมัครได้ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วน

จังหวัดกระบี่ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร  และใบรับรองผลการเรียน  ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่ www.kpaos.ac.th  และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  www.krabipao.go.th 

   ๒.๒.๒  กรอกข้อความใบสมัคร  และบัตรประจ าตัวผู้สอบให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 
   ๒.๒.๓  น ารูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  ติดในใบสมัคร/บัตรประจ าตัวผู้สอบทั้งสองส่วน 
   ๒.๒.๔  ยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
๒.๓  วันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
  ระหว่างวันที่  ๒4 - 30  พฤศจิกายน  ๒๕61  ตั้งแตเ่วลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.             

ณ  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
/-๓. จ านวน... 
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๓. จ านวนที่รับเข้าเรียน 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่รับเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖2 

จ านวน  ๑5๐  คน  (5 ห้องเรียน ๆ  ละ  ๓๐  คน) 

๔. เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ 
๔.๑  วิทยาศาสตร์  ครอบคลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖  เน้นทักษะ 

การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  
๔.๒  คณิตศาสตร์  ครอบคลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖  เน้นทักษะ 

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
๔.๓  ภาษาอังกฤษ  ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖   

เน้นพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ศึกษาในวิชาอ่ืน 
๔.๔  ภาษาไทย  ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖  เน้นพื้นฐานการอ่าน   

การเขียนภาษาไทย และความรู้พ้ืนฐานภาษาไทย 

๕. สถานที่สอบ 
ณ  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  

๖. ก าหนดวันเวลาสอบ 
๖.๑  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ในวันศุกร์ที่  7  

ธันวาคม  ๒๕61 ณ  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  เว็บไซต์ www.kpaos.ac.th  และเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  www.krabipao.go.th 

๖.๒  สอบคัดเลือก 
       รอบแรก  วันเสาร์ที่  15  ธันวาคม  ๒๕61 
       รอบสอง  แจ้งวันประกาศผลสอบรอบแรก   

 
ตารางสอบคัดเลือก 
วัน  เวลา  วิชาที่สอบ  คะแนน 
รอบแรก  วันเสาร์ที่  15  ธันวาคม  ๒๕61  และ  รอบสอง  แจ้งวันประกาศผลสอบรอบแรก 
 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ๑๑.๑๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ๑๕.๑๐ – ๑๖.๐๐ น. 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
๑๐๐ คะแนน ๕๐ คะแนน ๑๐๐ คะแนน ๕๐  คะแนน 

   
๗. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
     โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะประกาศผลการสอบคัดเลือก  ดังนี้ 

รอบแรก  วันพุธที่  19  ธันวาคม  ๒๕61  
จะเรียงจากผู้ที่สอบได้มีคะแนนรวมทุกวิชาล าดับที่  ๑ - 300  ตามล าดับเลขท่ีผู้สมัคร  

 
 
 

/-รอบสอง… 
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รอบสอง  แจ้งวันประกาศผลสอบรอบแรก 
จะเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้มีคะแนนรวมทุกวิชาล าดับที่  ๑ - ๑5๐  (คะแนนเท่ากันพิจารณา 

คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และภาษาไทยตามล าดับ)  และบัญชีตัวส ารองคะแนนผ่าน
เกณฑ์  ร้อยละ  ๖๐  ซึ่ งจะปิดประกาศไว้  ณ  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่   เว็บไซต์   
www.kpaos.ac.th  และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  www.krabipao.go.th   ผู้ปกครองยื่น     
ค าร้องขอดูคะแนนสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนตัวได้ภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากประกาศผลการสอบ  รอบสอง 

๘. การรายงานตัว 
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  

ต้องรายงานตัวเพ่ือยืนยันการใช้สิทธิ์เข้าเรียนโดยบิดา  หรือมารดา  หรือผู้ปกครอง  ในวันเสาร์ที่  2  กุมภาพันธ์  ๒๕๖2  
ณ  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ถ้าไม่ไปรายงานตัวตาม
ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์ 

๙.  การมอบตัวนักเรียน 
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนจะต้องมามอบตัว ในวันอาทิตย์ที่  ๑0  กุมภาพันธ์  ๒๕๖2  และต้อง

เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ิมเติมหรือนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดประสบการณ์
และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือบริการอ่ืนตามหลักสูตรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ  ผู้สมัครสอบรายใดขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๑.  ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้น  ไม่มีสิทธิ์รายงานตัว  และ 
              มอบตัวตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

(นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

http://www.kpaos.ac.th/
http://www.krabipao.go.th/

