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ระเบียบการรับสมัครนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4  

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รับสมัครจำนวน 200 คน) 

แบ่งออกเป็น 5 ห้องเรียน ได้แก่ 

- ห้องเรียนเพชรกุนนทีฯ            1 ห้อง/40 คน 

- ห้องเรียนปกติ             4 ห้อง/160 คน 

-  สอบคัดเลือกท่ัวไป                            140 คน 

-  โควตานักกีฬา (ฟุตบอล หรือฟุตซอล)                                         8 คน 

-  โควตาดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์, ภาษา และ E-sport           12 คน 

วันรับสมัคร 

1. แจ้งความจำนง Online  12 – 23 เมษายน 2564   www.bankok2.org 

2. รับสมัครด้วยตนเอง  24 – 28 เมษายน 2564  ณ อาคาร 1 (ตึกสีฟ้า) 

โรงเรียนกนุนทีรุทธารามวิทยาคม 

เวลา 08.30 – 16.30 น.  

สอบคัดเลือก                 1 พฤษภาคม 2564              โรงเรียนกนุนทีรุทธารามวิทยาคม  

ประกาศผลสอบ/รายงานตัว         5 พฤษภาคม 2564              โรงเรียนกนุนทีรุทธารามวิทยาคม 

มอบตัว               8 พฤษภาคม 2564              โรงเรียนกนุนทีรุทธารามวิทยาคม 
 

คุณสมบัติ 
 

สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษา 

อยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า และมีสถานภาพโสด 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
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1. ใบแจ้งความจำนง โดยเข้าเว็บไซต์ www.bangkok2.org     จำนวน 1 ฉบับ 

    กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบแจ้งความจำนง  

    เพื่อนำไปยื่นสมัคร ณ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม             

2. ติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)      จำนวน 3 รูป 

3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดามารดา เจ้าบ้าน   

    (ให้นำฉบับจริงไปแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร รับรองสำเนาถูกต้อง)   จำนวน 1 ฉบับ 

4.  ปพ. 1 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานท่ีแสดงว่า กำลังศึกษาช้ันประถมศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ 

    ปีท่ี 6 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2563      

5.  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปล่ียนช่ือ นามสกุล  

    (ให้นำฉบับจริงไปแสดงพร้อมสำเนาเอกสาร)     จำนวน 1 ชุด 

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน 

1. โควตาเพชรกุนนทีฯ 

- มีผลการเรียนต้ังแต่ 3.50 ข้ึนไป ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา 

- โรงเรียนต้นสังกัดออกใบรับรองพฤติกรรมให้นักเรยีน 

2. โควตาความสามารถพิเศษ 

-     มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50  

-     มีความสามารถทางด้าน ฟุตบอลหรือฟุตซอล, ดนตรีไทย, ดนตรีสากล, นาฏศิลป์, ภาษา  

และ E-sport 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รับสมัครจำนวน 200 คน) 

แบ่งออกเป็น 3 แผนการเรียน ดังนี้ 

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ (Science Math Computer: SMC) 

2. แผนการเรียนภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม (Language Arts and Culture: LAC) 

3. แผนการเรียนภาษาสากลเพื่อการมีงานทำ startup (Language and Skills for career: LSC) 
 

วันรับสมัคร 

1. รับสมัครด้วยตนเอง  24 – 28 เมษายน 2564  ณ อาคาร 1 (ตึกสีฟ้า) 

โรงเรียนกนุนทีรุทธารามวิทยาคม 

 

http://www.bangkok2.org/
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สอบคัดเลือก          2 พฤษภาคม 2564            โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม  

ประกาศผลสอบ/รายงานตัว            6 พฤษภาคม 2564  โรงเรียนกนุนทีรุทธารามวิทยาคม 

มอบตัว                   9 พฤษภาคม 2564  โรงเรียนกนุนทีรุทธารามวิทยาคม 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

1. ใบสมัคร (รับท่ีโรงเรียน) ติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  จำนวน 3 รูป 

2. หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  (ปพ.1) หรือเอกสารเทียบเท่า   จำนวน 1 ฉบับ 

หรือ หลักฐานท่ีแสดงว่ากำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ใบรับรองผลการศึกษา)  

ปีการศึกษา 2563 

3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา  

(ให้นำฉบับจริงไปแสดงพร้อมสำเนาเอกสาร รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)  จำนวน 1 ฉบับ 

4. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปล่ียนช่ือ นามสกุล      จำนวน 1 ฉบับ 

(ให้นำฉบับจริงไปแสดงพร้อมสำเนาเอกสาร) 

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน 

1. โควตาเพชรกุนนทีฯ  (40 คน) เลือกกลุ่มการเรียนตามความสนใจ 

- มีผลการเรียนต้ังแต่ 3.50 ข้ึนไป ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา 

- โรงเรียนต้นสังกัดออกใบรับรองพฤติกรรมให้นักเรยีน 

2. โควตาความสามารถพิเศษ (20 คน) เลือกกลุ่มการเรียนตามความสนใจ 

-     มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50  

-     มีความสามารถทางด้าน ฟุตบอลหรือฟุตซอล, ดนตรีไทย, ดนตรีสากล, นาฏศิลป์, ภาษา 

และ E-sport 

 

 

 

 

 

 

 

 


