ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา ๒๕62
*************************************
ด้ ว ยโรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด กระบี่ มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะรั บ นั ก เรี ย นเข้ า ศึ ก ษาใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา ๒๕62 เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่ มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร คุณสมบัติ การสอบ และการมอบตัว ดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕61
๑.๒ มีผลการเรียนดังนี้
๑) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๒) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๑.๓ มีสัญชาติไทยและมีเลขประจาตัวประชาชน
๑.๔ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๑.๕ มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติและบุคลิกภาพเหมาะสม
๑.๖ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีสิทธิ์สอบประเภททั่วไปทุกคน

๒. การรับสมัคร
๒.๑ หลักฐานที่ใช้สมัคร
๑) ใบรับรองผลการเรียนรายวิชาที่เรียน ระดับผลการเรียน และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ของโรงเรียน (ตามแบบที่กาหนด)
๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
๓) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๒.๒ วิธีสมัครสอบ
๒.๒.๑ ขอรับใบสมัคร ใบรับรองผลการเรียน และสมัครได้ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และใบรับรองผลการเรียน ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
www.kpaos.ac.th และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ www.krabipao.go.th
๒.๒.๒ กรอกข้อความใบสมัคร และบัตรประจาตัวผู้สอบให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
/ ๒.๒.๓ นารูปถ่าย...

-๒๒.๒.๓ นารูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ติดในใบสมัคร/บัตรประจาตัวผู้สอบทั้งสองส่วน
๒.๒.๔ ยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๒.๓ วันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ระหว่างวันที่ 5-11 มกราคม ๒๕62 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

๓. จานวนที่รับเข้าเรียน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภททั่วไป)
ปีการศึกษา 2562 ตามจานวนที่ว่างแต่ละสายการเรียน นักเรียนเลือกสายการเรียนตามลาดับผลการสอบ
คัดเลือก
3.1 สายการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.2 สายการเรียนวิทยาศาสตร์คานวณ
3.3 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

4. เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ
4.๑ วิทยาศาสตร์ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เน้นทักษะการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
4.๒ คณิตศาสตร์ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เน้นทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
4.๓ ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เน้นพื้นฐานความรู้
ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ศึกษาในวิชาอื่น

5. สถานที่สอบ
ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

6. กาหนดวันเวลาสอบ
6.๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 15 มกราคม ๒๕62
ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เว็บไซต์ www.kpaos.ac.th และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่ www.krabipao.go.th
6.๒ สอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม ๒๕62

ตารางสอบคัดเลือก
วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนน
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม ๒๕62
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.1๐ - ๑๒.4๐ น.
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
๑๐๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน

๑๓.3๐ – 15.30 น.
วิทยาศาสตร์
๑๐๐ คะแนน

/7. การ...

-37. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 23 มกราคม ๒๕62 จะเรียงจากผู้ที่สอบได้มีคะแนนรวมทุกวิชา
ผ่ านเกณฑ์ร้ อยละ ๖๐ (คะแนนเท่ากันพิจารณาคะแนนวิช าวิ ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอั ง กฤษ
ตามลาดับ) ซึ่งจะปิดประกาศไว้ ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เว็บไซต์ www.kpaos.ac.th
และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ www.krabipao.go.th
ผู้ปกครองยื่นคาร้องขอดูคะแนนสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนตัวได้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันประกาศ
ผลการสอบ ผู้สมัครสอบรายใดขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 1. ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นไม่มีสิทธิ์รายงานตัว และ
มอบตัวตามที่โรงเรียนกาหนด

8. การรายงานตัว
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์เข้าเรียนโดยบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง ตามจานวนที่ประกาศให้รายงานตัว
ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ถ้าไม่ไปรายงานตัวตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์

9. การมอบตัวนักเรียน
นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กเข้ า เรี ย นจะต้ อ งมามอบตั ว ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖2
และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มเติมหรือนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดประสบการณ์และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือบริการอื่นตามหลักสูตรโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

