
            
            
        
 

ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทในเขตพ้ืนที่บริการ    

ประจำปีการศึกษา 2565 
******************************************** 

 

1.   หลักเกณฑ์การสมัคร 
 เป็นนักเรียนที่มีสำเนาทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
(นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565) 
 ข้อมูลพื้นที่บริการ  : ประตูเมืองถนนศรีจันทร์ (ด้านทิศเหนือ) ถึงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 4 เลี้ยวซ้าย
ถนนชาตะผดุง (ด้านทิศตะวันตก) เลี ้ยวซ้ายถนนประชาสโมสร (ด้านทิศใต้) เลี ้ยวซ้ายถนนมิตรภาพ (ด้าน
ตะวันออก) ถึงประตูเมือง ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่บริการได้ที่ท้ายประกาศ  และมีคณะกรรมการออกตรวจพ้ืนที่บ้าน
นักเรียนในวันมอบตัว 
 

2.  จำนวนที่รับ 
 รับจำนวน     164    คน  
    

3.   คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
 3.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 
 3.2 เขตพื้นที่บริการ หมายถึง เขตบริการที่โรงเรียนกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นขอบเขตในการรับนักเรียนโดย
คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนตามประกาศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียน อย่างน้อย 2 ปี  นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ. ศ. 2545  ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน  โดยเจ้าบ้าน
หรือเจ้าของบ้าน ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 
พฤษภาคม 2565 และมีบ้านอยู่จริง โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 
  กรณีที่นักเรียนมิได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพ้ืนที่บริการ ให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
บันทึกเป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 
 3.3 มีสัญชาติไทย  

3.4 เป็นโสด/ไม่จำกัดอายุ 
3.5 มีความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
3.6 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
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4. กำหนดการรับนักเรียน หอ้งเรียนปกติ (ประเภทในเขตพ้ืนที่บริการ) ปีการศึกษา 2565 

รายการ วัน -  เวลา สถานที่ 
การประกาศระเบียบการ 18 ก.พ. - 13 มี.ค.2565 เว็บไซต์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

www.kkw.ac.th 
การกรอกข้อมูลการสมัคร 
 

9 - 13 มี.ค.2565 เว็บไซต์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
www.kkw.ac.th 

ตรวจสอบเลขท่ีนั่งสอบและ 
 Print out เอกสารการเข้าสอบ 

10 มี.ค. 2565  
เป็นต้นไป 

เว็บไซต์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
www.kkw.ac.th 

การสอบคัดเลือกนักเรียน 
(ตามข้อมูลเอกสารการเข้าสอบ) 

26 มี.ค.2565 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
 

การประกาศผลและรายงานตัว 
(ภายในเวลา 16.30 น.) 

30 มี.ค.2565 เว็บไซต์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
www.kkw.ac.th 

ประกาศผลการจัดห้องเรียน 1 เม.ย.2565 เว็บไซต์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
www.kkw.ac.th 

การมอบตัวเข้าเรียน ตรวจสอบ
เอกสารและชำระเงิน 

2 เม.ย.2565 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
(ลานอเนกประสงค์ อาคาร 11)   

 

5. การกรอกข้อมูลการสมัคร(Online)และการเลือกห้องเรียน 
       ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 มี.ค.2565  กรอกข้อมูลการสมัครห้องเรียนปกต ิระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ประเภทในเขตพื้นที่บริการ  ประจำปีการศึกษา 2565  ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน www.kkw.ac.th 
 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร online  (upload ไฟล์เอกสาร) 
 5.1 สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1)  (รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร) 
 5.2 สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน , บิดา , มารดา , เจ้าบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร) 
 5.3  โหลดรูปภาพ เขตพื้นที่บริการโรงเรียน วงชี้จุดบริเวณบ้านพักในเขตพื้นที่บริการของนักเรียน             
        ทำการupload ไฟล์รูปภาพ  
 5.4 ตรวจสอบผลการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ในหน้าเว็บไซต์การสมัคร www.kkw.ac.th หลังการ
สมัคร หากดำเนินการไม่สำเร็จให้ดำเนินการแก้ไขการสมัครให้เรียบร้อย ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่               
13 มี.ค.2565 หากผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก ดำเนินการสมัครสอบไม่เรียบร้อยถือว่าสละสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก 
จะเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังไม่ได้  
 การเลือกห้องเรียน นักเรียนที ่มีความประสงค์ สมัครเข้าเรียนห้องเรียน Premium Classroom           
(ห้องคู่ขนาน)  ให้ยื่นความจำนงเพ่ือนำคะแนนสอบมาจัดลำดับคัดเลือกเข้าห้องเรียน โดยการเลือกกรอกยื่นความ
จำนงในการสมัคร (Online) ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน www.kkw.ac.th 
หมายเหตุ :   ศึกษาข้อมูลรายละเอียดได้ที่ภาคผนวก หัวข้อ “การรับนักเรียนห้องเรียน Premium Classroom 
(ห้องคู ่ขนาน) ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565”   
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6. การพิจารณาคัดเลือก 
 6.1 โรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดในข้อ 3. 
 6.2 ให้นักเรียนเข้าสอบจัดห้องในวันเสาร์ที่  26 มีนาคม 2565 ตามเวลาในตารางสอบที่โรงเรียน 
กำหนด ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หากนักเรียนไม่ไปสอบในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด  ถือว่านักเรียน
สละสิทธิ์การสอบคัดเลือก จะเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังไม่ได้ 
 6.3 โรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบตามที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น 
 6.4 แบบทดสอบ มี 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา 
 6.5 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ ผู้เข้าสอบต้องเตรียม ปากกา ดินสอดำ2B  ยางลบ เอกสารการเข้าสอบ 
และบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน ที่มีรูปถ่ายชัดเจน เข้าห้องสอบ 
 6.6 กรณีที่คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในประเภทนี้ได้ไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ โรงเรียนขอ 
สงวนสิทธิ์ที่จะนำจำนวนที่เหลือไปรับนักเรียนเข้าเรียนในประเภทท่ัวไป  
  6.7 กรณีท่ีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับโรงเรียนจะคัดเลือกโดยการสอบคัดเลือก โดยใช้คะแนนการสอบ  
100% เรียงจากคะแนนสูงสุดไปหาต่ำสุด ตามจำนวนที่รับได้ 
 

7. การประกาศผลและรายงานตัว 
ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่ 30 มีนาคม 2565  
การรายงานตัว ปริ๊นเอกสารรายงานตัว (print out) ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.kkw.ac.th ผู้ผ่านการ

คัดเลือก ลงลายมือชื่อยืนยันการรายงานตัวบนเอกสาร และทำการอัพโหลด (upload) ไฟล์เอกสารดังกล่าว        
บนเว็บไซต์โรงเรียน ก่อนเวลา 16.30 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2565 หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ดำเนินการ
ตามท่ีโรงเรียนกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนจะเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังไม่ได้ 

 

8. ประกาศผลการจัดห้องเรียน 
 วันที ่ 1 เมษายน 2565  ประกาศผลการจัดห้องเรียน Premium Classroom(ห้องคู ่ขนาน) / 
Platinum Classroom(ห้องKing) / Gold Classroom(ห้องปกติ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ที่เว็บไซต์โรงเรียน www.kkw.ac.th 
 

9. การมอบตัวเข้าเรียน ตรวจสอบเอกสารและชำระเงิน 
 ว ันท ี ่  2 เมษายน 2565  ดำเน ินการมอบต ัวน ักเร ียน ตรวจสอบเอกสารและชำระเงิน  
ให้ผู ้ปกครองนำนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมอบตัวเข้าเรียนและชำระเงิน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.         
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 11  ผู้ปกครองที่ไม่นำนักเรียนไปมอบตัว ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าเรียน จะเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังไม่ได้ 
  การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการมอบตัว 
       9.1 ใบมอบตัวและแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปริ๊นเอกสาร (print out) กรอกข้อมูล
ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.kkw.ac.th  และนำเอกสารฉบับจริง ส่งในวันมอบตัว 

    9.2 หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1)  ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 
เอกสาร 1 ฉบับ 

      9.3 สำเนาทะเบียนบ้านบิดา, มารดา, นักเรียน ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนาเอกสารอย่างละ 2 ฉบับ 
      9.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
      9.5 ชำระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
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      9.6 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 
* หมายเหตุ : รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ 
 

 
ประกาศ ณ วันที่   17   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 

 

 
       (นายศักดาเดช  ทาซ้าย)     
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
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ภาคผนวก 

 
-  แผนผังกำหนดพื้นที่บริการของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
 

-  ระเบียบโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน “การรับนักเรียนห้องเรียน Premium Classroom (ห้องคู่ขนาน)           
ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565” 
 

- ตารางสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
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แผนผังกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
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ระเบียบการรับนักเรียนห้องเรียน Premium Classroom (ห้องคู่ขนาน) 
ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2565 
……………………………………………. 

1. จำนวนที่รับ  
  จัดห้องเรียน Premium Classroom จำนวน  2  ห้อง  ห้องละ  40 คน    รวมจำนวน  80  คน   
 จากนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกได้แล้ว (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนกลุ่มทั่วไป) (ยื่นความจำนง
ตั้งแต่เริ่มการสมัครเข้าเรียน) 
2. เกณฑ์การพิจารณา 

2.1 ใช้ผลคะแนนสอบจากการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  จำนวน               
3  รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์  50% ,  วิชาวิทยาศาสตร์ 50% และ วิชาภาษาอังกฤษ (ไม่ได้นำมาคิดคะแนน 
ทั้งนี้ต้องผ่านเกณฑ์ T-Score 50 คะแนนขึ้นไป )  

2.2 กรณีท่ีนักเรียนมีคะแนนสอบเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนเรียงลำดับตามรายวิชา ดังนี้  
  ลำดับที่ 1  พิจารณาคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 
         ลำดับที่ 2  พิจารณาคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
         ลำดับที่ 3  พิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
  ลำดับที่ 4  พิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาไทย 
  ลำดับที่ 5  พิจารณาคะแนนสอบวิชาสังคมศึกษาฯ 
           2.3 ผู้ปกครองต้องยินยอมชำระเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการห้องเรียนพิเศษ จำนวน 12,000บาท 
/ ปีการศึกษา (ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษา) 
3. ประกาศผลการจัดห้องเรียน 

 ประกาศผลการจัดห้องเรียน  วันที่ 1 เมษายน 2565  ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.kkw.ac.th       
4. การมอบตัวเข้าเรียน 
 ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมอบตัวเข้าเรียนและชำระเงิน ในวันที่ 2 เมษายน 2565  
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 11  ผู้ปกครองที่ไม่นำนักเรียนไปมอบตัว ในวัน 
เวลา และสถานที่ท่ีกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน จะเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังไม่ได้ 
 

หมายเหตุ : 1. นักเรียนทีไ่ม่ได้ยื่นความจำนงหรือไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน Premium Classroom 
(ห้องคู่ขนาน) ทางโรงเรียนจะนำคะแนนนักเรียนไปจัดลำดับเข้าห้องเรียน Platinum Classroom (ห้องking)  
จำนวน  2 ห้อง ห้องละ 40 คน รวมจำนวน  80  คน  โดยเรียงคะแนนจากทุกรายวิชา (5 รายวิชา) ใช้เกณฑ์
เดียวกับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
     2. นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในกลุ่ม Premium Classroom และกลุ่ม Platinum Classroom     
จะถูกจัดไปที่ห้องเรียน Gold Classroom  โดยแต่ละห้องจะมีการคละคะแนนของนักเรียนในการสอบทั้งหมด 
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โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   
ปีการศึกษา 2565 

 

วัน เสาร์ ที่  26 มีนาคม  2565  เวลา 09.00 - 11.45 น. 
 

 
หมายเหตุ : 1. พักระหวา่งคาบ  5 นาท ี
      2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ผู้เข้าสอบต้องเตรียม ปากกา ดินสอดำ2B  ยางลบ เอกสารการเข้าสอบ 
และบตัรประชาชนหรอืบตัรนักเรียน ทีม่ีรูปถ่ายชดัเจน เข้าห้องสอบ 

 

 
แก้ไขข้อมูล 18 มี.ค.2565 

 

เวลา วิชาที่สอบ จำนวนข้อ เวลา 

09.00 - 09.25 น. ภาษาไทย 25 25 นาที 

09.30 - 10.00 น. คณิตศาสตร ์ 25 30 นาที 

10.05 – 10.40 น. วิทยาศาสตร์ 25 35 นาที 

10.45 – 11.15 น. ภาษาอังกฤษ 25 30 นาที 

11.20 – 11.45 น. สังคมศึกษา 25 25 นาที 


