
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนคลองลานวิทยา 
เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีท่ี  1  ปีการศึกษา 2561 
.......................................................... 

 ด้วยโรงเรียนคลองลานวิทยา  จังหวัดก าแพงเพชร  ก าหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และประกาศนียบัตรชั้นปีท่ี  1 ปีการศึกษา  2561  โดยแบ่งประเภทการรับดังนี้  
 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ   โครงการความเป็นอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (E-SMAT)  รับจ านวน 1  ห้อง ห้องละ  36  คน 

2. ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น 
ภาษาอังกฤษ  (Mini english  Program ) รับจ านวน 1  ห้อง  ห้องละ  30 คน 

3. ประเภทห้องเรียนส่งเสริมอัจริยภาพทางคณิตศาสตร์   รับจ านวน 1  ห้อง  ห้องละ  36 คน 
4. ประเภทห้องเรียนปกติ     รับจ านวน 4  ห้อง  ห้องละ  40  คน 

  รวม    7  ห้อง  จ านวนท้ังส้ิน  262  คน 
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 
 1.  สายวิทย์ - คณิต     รับจ านวน 2  ห้อง  ห้องละ 40  คน 
 2.  สายศิลป์ – อังกฤษ     รับจ านวน 1  ห้อง  ห้องละ 40  คน 
 3.  สายศิลป์ – จีน     รับจ านวน 1  ห้อง  ห้องละ 40  คน 
        รวม  4  ห้อง  จ านวนท้ังส้ิน  160  คน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีท่ี  1 
   สายบัญชี      รับจ านวน 1  ห้อง  ห้องละ  40  คน 
 
ดังนั้น   เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ปีท่ี 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน   สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา   2561       
โรงเรียนคลองลานวิทยา จึงก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 มัธยมศึกษาปีท่ี 4  
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีท่ี  1ปีการศึกษา  2561  ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 



 

1.ห้องเรียนพิเศษสอนโดยครูชาวไทย  โครงการเน้นความเป็นอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (E -SMAT)   

1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1. ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 
  2. มีผลการเรียนเฉล่ียในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5   ไม่ต่ ากว่า 3.00 และผลการเรียนเฉล่ีย           
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 2.75 
  3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
  4. ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
  5. เป็นโสด 

1.2 เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร 
  1. ใบสมัคร (ตามแบบของโรงเรียนคลองลานวิทยา) 
  2. ใบ ปพ.1 (กรณีจบการศึกษา) หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่าก าลังเรียนอยู่ 
ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่าหรือส าเนา ปพ. 1  มีรายละเอียดผลการเรียน ในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
  3. ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมหลักฐานการเปล่ียนช่ือ หรือสกุล (ถ้ามี) 
  4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 4 รูป 

1.3 ก าหนดการรับสมัคร / สอบคัดเลือก / วิชาที่สอบ/ ประกาศผลและมอบตัวนักเรียน 
   วัน  สถานที่สมัคร / คัดเลือก 
  รับใบสมัคร   ขอรับใบสมัครได้ต้ังแต่วันท่ี 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 
      ณ  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ   โรงเรียนคลองลานวิทยา 
      หรือดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลได้ท่ี 
      เว็บไซด์www.klvschool.com (ใบสมคัรถ่ายเอกสารเพิ่มเติมได้) 

รับสมัคร   วันท่ี 24-28  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. 
      ณ  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ   โรงเรียนคลองลานวิทยา 
  สอบคัดเลือก   วันท่ี 10 มีนาคม  2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป 
  วิชาท่ีสอบ    1. ภาษาอังกฤษ  2.  คณิตศาสตร์ 

3.  วิทยาศาสตร์  4.  สอบสัมภาษณ์ 
  ประกาศผล   วันท่ี 15 มีนาคม 2561 

รายงานตัวและมอบตัว    วันท่ี 18 มีนาคม  2561  เวลา 09.00 น. 
***หมายเหตุ ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ 

ภาคเรียนท่ี 1   
   - ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ E-SMAT  และค่ากิจกรรมเสริม  จ านวน 2,400  บาท  
ภาคเรียนท่ี 2   
   - ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ E-SMAT  และค่ากิจกรรมเสริม  จ านวน 2,400  บาท  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 



 

  2. ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ  (Mini english  Program )  

2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1. ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 
  2. มีผลการเรียนเฉล่ียในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5   ไม่ต่ ากว่า 3.00 และผลการเรียนเฉล่ียกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.75  
  3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
  4. ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
  5. เป็นโสด 

2.2 เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร 
  1. ใบสมัคร (ตามแบบของโรงเรียนคลองลานวิทยา) 
  2. ใบ ปพ.1 (กรณีจบการศึกษา) หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่าก าลังเรียนอยู่ 
ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่าหรือส าเนาปพ.1 มีรายละเอียดผลการเรียน ในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
  3. ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมหลักฐานการเปล่ียนช่ือ หรือสกุล (ถ้ามี) 
  4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 4 รูป 

2.3 ก าหนดการรับสมัคร / สอบคัดเลือก / วิชาที่สอบ/ ประกาศผลและมอบตัวนักเรียน 
  วัน  สถานที่สมัคร / คัดเลือก 
  รับใบสมัคร   ขอรับใบสมัครได้ต้ังแต่วันท่ี 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 
      ณ  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ   โรงเรียนคลองลานวิทยา 
      หรือดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลได้ท่ี 
      เว็บไซด์www.klvschool.com (ใบสมคัรถ่ายเอกสารเพิ่มเติมได้) 

รับสมัคร   วันท่ี 24-28  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. 
      ณ  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ   โรงเรียนคลองลานวิทยา 
  สอบคัดเลือก   วันท่ี 10 มีนาคม  2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป 
  วิชาท่ีสอบ    1. ภาษาอังกฤษ  2.  คณิตศาสตร์ 

3.  วิทยาศาสตร์  4.  สอบสัมภาษณ์ 
  ประกาศผล   วันท่ี 15 มีนาคม 2561 

รายงานตัวและมอบตัว    วันท่ี 18 มีนาคม  2561  เวลา 09.00 น. 
***หมายเหตุ ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ 

ภาคเรียนท่ี 1   
   - ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ MEP และค่ากิจกรรมเสริม จ านวน 10,000  บาท  
ภาคเรียนท่ี 2   
   - ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ MEP และค่ากิจกรรมเสริม จ านวน 10,000  บาท       



3. ประเภทห้องเรียนส่งเสรมิอัจริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
3.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  1. ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 
  2. มีผลการเรียนเฉล่ียในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5   ไม่ต่ ากว่า 3.00 และผลการเรียนเฉล่ียกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.75  
  3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
  4. ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
  5. เป็นโสด 

3.2 เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร 
  1. ใบสมัคร (ตามแบบของโรงเรียนคลองลานวิทยา) 
  2. ใบ ปพ.1 (กรณีจบการศึกษา) หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่าก าลังเรียนอยู่ 
ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่าหรือส าเนาปพ.1 มีรายละเอียดผลการเรียน ในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
  3. ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมหลักฐานการเปล่ียนช่ือ หรือสกุล (ถ้ามี) 
  4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 4 รูป 

3.3 ก าหนดการรับสมัคร / สอบคัดเลือก / วิชาที่สอบ/ ประกาศผลและมอบตัวนักเรียน 
  วัน  สถานที่สมัคร / คัดเลือก 
  รับใบสมัคร   ขอรับใบสมัครได้ต้ังแต่วันท่ี 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 
      ณ  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ   โรงเรียนคลองลานวิทยา 
      หรือดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลได้ท่ี 
      เว็บไซด์www.klvschool.com (ใบสมคัรถ่ายเอกสารเพิ่มเติมได้) 

รับสมัคร   วันท่ี 24-28  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. 
      ณ  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ   โรงเรียนคลองลานวิทยา 
  สอบคัดเลือก   วันท่ี 10 มีนาคม  2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป 
  วิชาท่ีสอบ    1. ภาษาอังกฤษ  2.  คณิตศาสตร์ 

3. วิทยาศาสตร์  4.  สอบสัมภาษณ์ 
  ประกาศผล   วันท่ี 15 มีนาคม 2561 

รายงานตัวและมอบตัว    วันท่ี 18 มีนาคม  2561  เวลา 09.00 น. 
***หมายเหตุ ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ 

ภาคเรียนท่ี 1   
   - ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการส่งเสริมอัจริยภาพทางคณิตศาสตร์ และค่ากิจกรรมเสริม  
จ านวน 2,400 บาท 
ภาคเรียนท่ี 2   
   - ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการส่งเสริมอัจริยภาพทางคณิตศาสตร์ และค่ากิจกรรมเสริม  
จ านวน 2,400 บาท 



4.  การรับนักเรียน (ห้องเรียนปกติ)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
4.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 
  2. ไม่จ ากัดอายุ 
  3. เป็นโสด 
  4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

4.2 เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร 
  1. ใบสมัคร (ตามแบบของโรงเรียนคลองลานวิทยา) 
  2. ใบ ปพ.1 (กรณีจบการศึกษา) หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่าก าลังเรียนอยู่ 
ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560  หรือส าเนาใบปพ.1 
  3. ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมหลักฐานการเปล่ียนช่ือ หรือสกุล (ถ้ามี) 
  4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 4 รูป 

4.3 ก าหนดการรับสมัคร  คัดเลือก  ประกาศและมอบตัวนักเรียน  
1.  นักเรียนในพื้นที่บริการ   
(นักเรียนท่ีอยู่ในเขตต าบลคลองน้ าไหลหมู่ท่ี 1,2,3,4,9,12,15,16,17,18,19,21,22,25 และหมู่ 27) 

   รับใบสมัคร   ขอรับใบสมัครได้ต้ังแต่วันท่ี 25-28 มีนาคม 2561 
       ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนคลองลานวิทยา 
       หรือดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลได้ท่ี 

    เว็บไซด์www.klvschool.com  
รับสมัคร   วันท่ี 25-28 มีนาคม 2561 

       เวลา 08.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนคลองลานวิทยา 

   สอบคัดเลือก   วันท่ี 31 มีนาคม 2561  เวลา 09.00-16.30 น. 
วิชาท่ีสอบ    1.  คณิตศาสตร์  2.  ภาษาไทย 

       3.  วิทยาศาสตร์     4.  สังคมศึกษา 
       5.  ภาษาอังกฤษ 
         ประกาศผลสอบและรายงานตัว    วันท่ี 4  เมษายน 2561          
   มอบตัว           วันท่ี 5 เมษายน 2561  เวลา  09.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 



2.  รับนักเรียนทั่วไป     
   รับใบสมัคร   ขอรับใบสมัครได้ต้ังแต่วันท่ี 25-28 มีนาคม 2561 
       ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนคลองลานวิทยา 
       หรือดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลได้ท่ี 

    เว็บไซด์www.klvschool.com  
รับสมัคร   วันท่ี 25-28 มีนาคม 2561 

       เวลา 08.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนคลองลานวิทยา 

   สอบคัดเลือก   วันท่ี 31 มีนาคม 2561  เวลา 09.00-16.30 น. 
 
 
 

วิชาท่ีสอบ    1.  คณิตศาสตร์  2.  ภาษาไทย 
       3.  วิทยาศาสตร์     4.  สังคมศึกษา 
       5.  ภาษาอังกฤษ 
         ประกาศผลสอบและรายงานตัว    วันท่ี 4  เมษายน 2561          
   มอบตัว           วันท่ี 5 เมษายน 2561  เวลา  09.00 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  

1. ประเภทสายวิทย์-คณิต 
 1.1 คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.  ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ช่วงช้ันท่ี 3)   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551  หรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 

2.  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
3. เป็นโสด 

1.2 เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร 
  1. ใบสมัคร (ตามแบบของโรงเรียนคลองลานวิทยา) 
  2. ใบ ปพ.1  (กรณีจบการศึกษา) หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่าก าลังเรียน 
อยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า  หรือส าเนา ปพ.1  ท่ีมีรายละเอียดผลการเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  3. ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมหลักฐานการเปล่ียนช่ือ หรือสกุล (ถ้ามี) 
  4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 4 รูป 
 1.3 ก าหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและมอบตัวนักเรียน 
  วัน  สถานที่สมัคร / สอบคัดเลือก / วิชาที่สอบ 
   รับใบสมัคร   ขอรับใบสมัครได้ต้ังแต่วันท่ี 25-28 มีนาคม 2561 
       ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนคลองลานวิทยา 
       หรือดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลได้ท่ี 

    เว็บไซด์www.klvschool.com  
รับสมัคร   วันท่ี 25-28 มีนาคม 2561 

       เวลา 08.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนคลองลานวิทยา 

   สอบคัดเลือก   วันท่ี 1 เมษายน 2561  เวลา 09.00-16.30 น. 
วิชาท่ีสอบ    1.  คณิตศาสตร์  2.  ภาษาไทย 

       3.  วิทยาศาสตร์     4.  สังคมศึกษา 
       5.  ภาษาอังกฤษ 
         ประกาศผลสอบและรายงานตัว    วันท่ี 4  เมษายน 2561   
        มอบตัว           วันท่ี 5  เมษายน 2561  เวลา  09.00  น. 
 
 
 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 



2. ประเภทสายศิลป์-อังกฤษ 
 2.1 คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.  ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ช่วงช้ันท่ี 3)   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551  หรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 

2.  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
3. เป็นโสด 

2.2 เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร 
  1. ใบสมัคร (ตามแบบของโรงเรียนคลองลานวิทยา) 
  2. ใบ ปพ.1  (กรณีจบการศึกษา) หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่าก าลังเรียนอยู่ 
ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า  หรือส าเนา ปพ.1  ท่ีมีรายละเอียดผลการเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  3. ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมหลักฐานการเปล่ียนช่ือ หรือสกุล (ถ้ามี) 
  4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 4 รูป 
 2.3 ก าหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและมอบตัวนักเรียน 
  วัน  สถานที่สมัคร / สอบคัดเลือก / วิชาที่สอบ 
   รับใบสมัคร   ขอรับใบสมัครได้ต้ังแต่วันท่ี 25-28 มีนาคม 2561 
       ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนคลองลานวิทยา 
       หรือดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลได้ท่ี 

    เว็บไซด์www.klvschool.com  
 
รับสมัคร   วันท่ี 25-28 มีนาคม 2561 

       เวลา 08.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนคลองลานวิทยา 

   สอบคัดเลือก   วันท่ี 1 เมษายน 2561  เวลา 09.00-16.30 น. 
วิชาท่ีสอบ    1.  คณิตศาสตร์  2.  ภาษาไทย 

       3.  วิทยาศาสตร์     4.  สังคมศึกษา 
       5.  ภาษาอังกฤษ 
         ประกาศผลสอบและรายงานตัว    วันท่ี 4  เมษายน 2561   
        มอบตัว           วันท่ี 5  เมษายน 2561  เวลา  09.00  น. 
 
 
 
 
 
 
 



3. ประเภทสายศิลป์-จีน 
 3.1 คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.  ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ช่วงช้ันท่ี 3)   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551  หรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 

2.  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
3. เป็นโสด 
 

3.2 เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร 
  1. ใบสมัคร (ตามแบบของโรงเรียนคลองลานวิทยา) 
  2. ใบ ปพ.1  (กรณีจบการศึกษา) หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่าก าลังเรียนอยู่ 
ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า  หรือส าเนา ปพ.1  ท่ีมีรายละเอียดผลการเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  3. ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมหลักฐานการเปล่ียนช่ือ หรือสกุล (ถ้ามี) 
  4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 4 รูป 
 3.3 ก าหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและมอบตัวนักเรียน 
  วัน  สถานที่สมัคร / สอบคัดเลือก / วิชาที่สอบ 
   รับใบสมัคร   ขอรับใบสมัครได้ต้ังแต่วันท่ี 25-28 มีนาคม 2561 
       ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนคลองลานวิทยา 
       หรือดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลได้ท่ี 

    เว็บไซด์www.klvschool.com  
รับสมัคร   วันท่ี 25-28 มีนาคม 2561 

       เวลา 08.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนคลองลานวิทยา 

   สอบคัดเลือก   วันท่ี 1 เมษายน 2561  เวลา 09.00-16.30 น. 
วิชาท่ีสอบ    1.  คณิตศาสตร์  2.  ภาษาไทย 

       3.  วิทยาศาสตร์     4.  สังคมศึกษา 
       5.  ภาษาอังกฤษ 
         ประกาศผลสอบและรายงานตัว    วันท่ี 4  เมษายน 2561   
        มอบตัว           วันท่ี 5  เมษายน 2561  เวลา  09.00  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

1. ประเภทสายบัญชี 
 1.1 คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.  ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ช่วงช้ันท่ี 3)   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551  หรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 

2.  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
3. เป็นโสด 

1.2 เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร 
  1. ใบสมัคร (ตามแบบของโรงเรียนคลองลานวิทยา) 
  2. ใบ ปพ.1  (กรณีจบการศึกษา) หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่าก าลังเรียนอยู่ 
ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า  หรือส าเนา ปพ.1  ท่ีมีรายละเอียดผลการเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  3. ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมหลักฐานการเปล่ียนช่ือ หรือสกุล (ถ้ามี) 
  4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 4 รูป 
 1.3 ก าหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและมอบตัวนักเรียน 
  วัน  สถานที่สมัคร / สอบคัดเลือก / วิชาที่สอบ 
   รับใบสมัคร   ขอรับใบสมัครได้ต้ังแต่วันท่ี 25-28 มีนาคม 2561 
       ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนคลองลานวิทยา 
       หรือดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลได้ท่ี 

    เว็บไซด์www.klvschool.com  
รับสมัคร   วันท่ี 25-28 มีนาคม 2561 

       เวลา 08.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนคลองลานวิทยา 

   สอบคัดเลือก   วันท่ี 1 เมษายน 2561  เวลา 09.00-16.30 น. 
วิชาท่ีสอบ    1.  คณิตศาสตร์  2.  ภาษาไทย 

       3.  วิทยาศาสตร์     4.  สังคมศึกษา 
       5.  ภาษาอังกฤษ  6.  วิชาเฉพาะ 
         ประกาศผลสอบและรายงานตัว    วันท่ี 4  เมษายน 2561   
        มอบตัว           วันท่ี 5  เมษายน 2561  เวลา  09.00  น. 
 
 
 
 
 
 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีที่  1   



ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
   -  โรงเรียนคลองลานวิทยา  จังหวัดก าแพงเพชร  โทร. 055  786  129 
   -  รองฯผจญ จันธิดา     โทร. 086  209  2739 
   -  ครูอ้อมจิต สระทองจันทร์ โทร. 081 707 0730 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  29  มกราคม  2561 
 
 

 

 

            (นายผจญ   จันธิดา) 
                 รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา 


