
 
ประกาศโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
............................................. 

  ด้วยโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร ก าหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยแบ่งประเภทการรับดังนี้ 

๑. ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ) 
๒. ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (นักเรียนทั่วไป) 
ดังนั้น เพ่ือให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  
จึงก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 
ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ) 

 
 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ๑.๒ เป็นโสด 
  ๑.๓ ไม่จ ากัดอายุ 
  ๑.๔ ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตอ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
  ๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 ๒. หลักฐานการสมัคร 
  ๒.๑ ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบออนไลน์ของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
  ๒.๒ บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงของนักเรียน 
                     ๒.๓  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ) 
                     ๒.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา (ฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ) 
                     ๒.๕  ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา (ฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ) 
                     ๒.๖  ส าเนาใบสูติบัตร (ใบแจ้งเกิด) (ฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ) 
                     ๒.๗  หลักฐานการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑ ฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ)หรือ
ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
                    ๒.๘ รูปถ่ายขนาด ๓×๔ ซม.หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
จ านวน ๑ รูป ติดใบสมัครตามข้อ ๑ 



             *หมายเหต*ุ เอกสาร ปพ๑ตามข้อ ๗ นักเรียนสามารถน ามาให้ในวันรายงานตัวหรือวันมอบตัวได้ 
 ๓. ก าหนดวัน เวลา การขอรับใบสมัคร/วันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลรายงานตัว 
และวันมอบตัว 
  ๓.๑ การสมัครออนไลน์ เริ่มสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
โดยสมัครได้ท่ี www.PRANKRATAI.AC.TH 
  ๓.๒ วันรับสมัคร  วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.     
     ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง 
     แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน 
  ๓.๓ วันสอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 
     ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วิชาที่สอบคือ คณิตศาสตร์ 
     วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
  ๓.๔ วันประกาศผล/รายงานตัว 
     วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
     นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ ต้องมารายงานตัวที่ หอประชุมโรงเรียน 
     พรานกระต่ายพิทยาคม แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ถ้าไม่มา 
                                                    รายงานตัวในวนั เวลา ที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
          ๓.๕ วันมอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง   วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.   
ผู้ปกครองต้องน านักเรียน 
     มามอบตัว ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม แต่งกาย
     เครื่องแบบนักเรียน ถ้าไม่มามอบตัวในวัน เวลา ที่ก าหนด 
     ถือว่าสละสิทธิ์  

 
ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (นักเรียนทั่วไป) 

 
 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ๑.๒ เป็นโสด 
  ๑.๓ ไม่จ ากัดอายุ 
  ๑.๔ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ 
  ๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 ๒. หลักฐานการสมัคร 
  ๒.๑ ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบออนไลน์ของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
  ๒.๒ บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงของนักเรียน 
                     ๒.๓  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ) 
                     ๒.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา (ฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ) 



                     ๒.๕  ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา (ฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ) 
                     ๒.๖  ส าเนาใบสูติบัตร (ใบแจ้งเกิด) (ฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ) 
                     ๒.๗  หลักฐานการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑ป. ฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ)
หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
                    ๒.๘ รูปถ่ายขนาด ๓×๔ ซม.หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
จ านวน ๑ รูป ติดใบสมัครตามข้อ ๑ 
             *หมายเหตุ* เอกสาร ปพ๑ ตามข้อ ๗ นักเรียนสามารถน ามาให้ในวันรายงานตัวหรือวันมอบตัวได้ 
 ๓. ก าหนดวัน เวลา การขอรับใบสมัคร/วันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลรายงานตัว 
และวันมอบตัว 
          ๓.๑ การสมัครออนไลน์ เริ่มสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
โดยสมัครได้ที่ www.PRANKRATAI.AC.TH 
  ๓.๒ วันรับสมัคร  วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.     
     ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง 
     แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน 
  ๓.๓ วันสอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 
     ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วิชาที่สอบคือ คณิตศาสตร์ 
     วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
  ๓.๔ วันประกาศผล/รายงานตัว 
     วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
     นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ ต้องมารายงานตัวที่ หอประชุมโรงเรียน 
     พรานกระต่ายพิทยาคม แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ถ้าไม่มา 
                                                    รายงานตัวในวนั เวลา ที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
         ๓.๕ วันมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ผูป้กครองต้อง 
                                                              นักเรียนมามอบตัว ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่าย  
                                                              พิทยาคม แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ถ้าไม่มามอบตัว 
                                                              ในวัน เวลา ที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์  
          ในกรณีที่มีปัญหา หรือข้อสงสัยในการรับนักเรียน ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม เป็นผู้วินิจฉัย เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการรับนักเรียนอย่างที่สุด 
 
                     ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   
                       
                                                                (นายสอิ้ง     กันยะมูล) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 



 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
ประกาศโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
............................................. 

  ด้วยโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร ก าหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยแบ่งประเภทการรับดังนี้ 

๑. ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม 
๒. ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนเดิม 
ดังนั้น เพ่ือให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จึง
ก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 
ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ของโรงเรียนเดิม 

 
 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ๑.๑  ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  
   ๑.๒  ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
 ๒. หลักฐานการสมัคร 
  ให้นักเรียนยื่นใบสมัครเพ่ือขอเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามแบบใบสมัครที่โรงเรียนก าหนด 
 ๓. ก าหนดวัน เวลา การขอรับใบสมัคร/วันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลรายงานตัว 
และวันมอบตัว 
  ๓.๑ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม 

ก าหนดวันสมัคร             วันที่ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑โดยสมัครได้ท่ี         
www.PRANKRATAI.AC.TH   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ (โรงเรียนเดิม)   วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
   วันสอบคัดเลือกห้อง      วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  โดยใช้แบบทดสอบวัด 
ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 

                                 
                                  



                          วันประกาศผลรายงานตัว 
                                                   วันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ ต้องมารายงานตัวที่ หอประชุมโรงเรียน 
     พรานกระต่ายพิทยาคม แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ถ้าไม่มา 
                                                    รายงานตัวในวนั เวลา ที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
           วันมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง 
     วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ปกครองต้องน า 
                                                    นักเรียนมามอบตัว ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม   
                                                    แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ถ้าไม่มามอบตัวในวัน เวลา ที่ก าหนด 
                                                  ถือว่าสละสิทธิ์  

 
ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ที่ใช้การสอบ

คัดเลือก และใช้คะแนน O-NET 
 
 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑.๑  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า 

  ๑.๒  เป็นโสด 
  ๑.๓ ไม่จ ากัดอายุ 
  ๑.๔ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ 
  ๑.๕ มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
 ๒. หลักฐานการสมัคร 
  ๒.๑ ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบออนไลน์ของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
  ๒.๒ บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงของนักเรียน 
                     ๒.๓  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ) 
                     ๒.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา (ฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ) 
                     ๒.๕  ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา (ฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ) 
                     ๒.๖  ส าเนาใบสูติบัตร (ใบแจ้งเกิด) (ฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ) 
                     ๒.๗  หลักฐานการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ.๑ ฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ)หรือ
ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
                    ๒.๘ รูปถ่ายขนาด ๓×๔ ซม.หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
จ านวน ๑ รูป ติดใบสมัครตามข้อ ๑ 
             *หมายเหตุ* เอกสาร ปพ๑ ตามข้อ๗ นักเรียนสามารถน ามาให้ในวันรายงานตัวหรือวันมอบตัวได้ 
 ๓. ก าหนดวัน เวลา การขอรับใบสมัคร/วันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลรายงานตัว และวัน
มอบตัว 
   



 
            ๓.๑ การสมัครออนไลน์ เริ่มสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โดย
สมัครได้ที่ www.PRANKRATAI.AC.TH 
   
           ๓.๒ วันรับสมัคร            วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.     
     ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง 
     แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน 
  
          ๓.๓ วันสอบคัดเลือกห้อง  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  โดยใช้แบบทดสอบวัด  
ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 

 ๓.๔ วันประกาศผล  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑  
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

๓.๕ วันรายงานตัว  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ ต้องมารายงานตัวที่ หอประชุมโรงเรียน 
     พรานกระต่ายพิทยาคม แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ถ้าไม่มา 
                                                    รายงานตัวในวนั เวลา ที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

๓.๖ วันมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง 
     วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ปกครองต้องน า               
                                                    นักเรยีนมามอบตัว ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม             
                                                    แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ถ้าไม่มามอบตัวในวัน เวลา ที่ก าหนด 
                                                    ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
  ในกรณีที่มีปัญหา หรือข้อสงสัยในการรับนักเรียน ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการรับนักเรียน
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นผู้วินิจฉัย เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการรับนักเรียนอย่างที่สุด 
 
      ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
       
         (นายสอิ้ง     กันยะมูล) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
 
  
 


