ประกาศโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การรั บ นั ก เรี ย นเข้าศึก ษาชั้น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 ประจาปี ก ารศึ กษา 2562 เป็ น ไปตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โดยมีหลักการเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และตามนโยบายในข้อที่ว่า ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียน
ในโรงเรียนที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค และให้เด็กได้รับ
การศึกษาตามความถนั ด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลั ย จังหวัดสุ พรรณบุรีเป็น
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และมีความพร้อมทุกด้านในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ได้รับอนุมัติสัดส่วน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ : นักเรียนทั่วไป เป็น 40 : 60 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิธีก ารรับนักเรียน เข้าศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจึงขอประกาศรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติ
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ
กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.3 มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทที่รับสมัคร
1.4 เพศชาย หรือหญิง
2. ประเภท
2.1 ประเภทในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารของโรงเรี ย น หมายถึ ง นั ก เรี ย นที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 1 และ
นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างน้อย
2 ปี นั บ ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 (ต้องเข้ามาอยู่ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2560) และต้องอาศัย อยู่กับบิดา
มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน

-2เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่
1. ตาบลรั้วใหญ่

2. ตาบลท่าพี่เลี้ยง

3. ตาบลท่าระหัด

4. ตาบลดอนมะสัง

5. ตาบลพิหารแดง

6. ตาบลดอนตาล

7. ตาบลทับตีเหล็ก

8. ตาบลไผ่ขวาง

9. ตาบลสนามชัย

10. ตาบลดอนกายาน

11. ตาบลโพธิ์พระยา

12. ตาบลโคกโคเฒ่า

13. ตาบลบ้านโพธิ์หมู่ 3 และ 7
2.2 ประเภททั่วไป หมายถึง นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
บริการหรือนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
2.3 ประเภทความสามารถพิเศษ หมายถึง นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และนักเรียนที่อาศัยอยู่ใน
เขตพื้นที่บริการหรือนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนมีความสามารถ
พิเศษด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฎศิลป์ หรือนักเรียนที่มีกิจกรรมร่วมกับวงโยธวาทิต หรือกิจกรรมอื่นๆ มีผลงาน
รางวัลระดับภาค ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
2.4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ หมายถึง นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และนักเรียนที่ได้คะแนนสอบ
เท่ากันในลาดับสุดท้าย หรือนักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน หรือนักเรียนที่เป็น
ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส หรือนักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องได้รับการสงเคราะห์
ดูแลเป็นพิเศษ หรือนักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย
หรือนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียน หรือนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์
ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
3. วิธีการรับสมัคร
3.1 นักเรียนยื่นความจานงสมัครเรียนที่เว็บไซต์ของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
(http://www.kannasoot.ac.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562
3.2 นาใบสมัครจากการยื่นความจานงสมัครเรียน มาสมัครตามวัน และเวลาที่แจ้งความจานงไว้
4. หลักฐานการรับสมัคร
4.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
1) รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 ½ นิ้ว จานวน 2 รูป
2) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านตัวจริง พร้อมสาเนาของนักเรียน และของบิดา หรือมารดา
กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดามารดา จะต้องนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านตัวจริง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่า
บุคคลที่อยู่ร่วมกับนักเรียนมีความสัมพันธ์กับนักเรียนในฐานะเป็นปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย
3) หลักฐานที่แสดงว่า สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มาแสดง
ประกอบการรับสมัคร

-34.2 ประเภทนักเรียนทั่วไป
1) รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 ½ นิ้ว จานวน 2 รูป
2) หลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ตามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 มาแสดง
ประกอบการรับสมัคร
4.3 ประเภทความสามารถพิเศษ
1) รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 ½ นิ้ว 2 รูป
2) หลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษ พร้อมสาเนา เช่น เกียรติบัตร หนังสือรับรอง
3) หลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ตามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 มาแสดง
ประกอบการรับสมัคร
5. วันรับสมัครนักเรียน
5.1 ประเภทความสามารถพิเศษวันที่ 22–23 มีนาคม 2562 เวลา 8.30–16.30 น. ณ ศูนย์สารสนเทศ
5.2 ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน/ประเภทนักเรียนทั่วไป 22–27 มีนาคม 2562
เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์สารสนเทศ (วันที่ 24 มีนาคม 2562 งดรับสมัคร)
6. วิธีการคัดเลือก
6.1 ประเภทความสามารถพิเศษ คัดเลือกจากการทดสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา
09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนต้องเตรียมเครื่องดนตรี หรืออุปกรณ์
ที่ใช้ประกอบการทดสอบมาเอง
6.2 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ประกาศ
6.3 ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน/ประเภทนักเรียนทั่วไป คัดเลือกจากการสอบในวันที่ 30
มีนาคม 2562 ซึง่ คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 70 และคะแนน O–NET ร้อยละ 30
ตารางสอบวันที่ 30 มีนาคม 2562
เวลา

วิชา

จานวนข้อ

หมายเหตุ

08.50-09.40 น. (50 นาที)

คณิตศาสตร์

30

ให้นักเรียนใช้ปากกา

09.45-10.15 น. (30 นาที)

วิทยาศาสตร์

30

สีดาหรือสีน้าเงิน

10.20-10.50 น. (30 นาที)

ภาษาไทย

30

และดินสอ 2B

10.55-11.25 น. (30 นาที)

สังคมศึกษา

30

ในการสอบเท่านั้น

11.30-12.00 น. (30 นาที)

ภาษาอังกฤษ

30

-4- การคิดคะแนนสอบ จะแปลงคะแนนสอบที่ได้เป็นคะแนนมาตรฐานของแต่ละรายวิช า
ทุกวิชาที่สอบ แล้วนาคะแนนมาตรฐานแต่ละรายวิชามารวมกันเป็นคะแนนสอบ
- ถ้าผลรวมคะแนนสอบ และคะแนน O–NET เท่ากัน จะเรียงลาดับคะแนนที่สอบได้วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
7. จานวนนักเรียนที่รับ 400 คน
7.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

10 คน

7.2 ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

160 คน

7.3 ประเภทนักเรียนทั่วไป

230 คน

8. ประกาศผล
8.1 ประเภทความสามารถพิเศษ วันที่ 27 มีนาคม 2562
8.2 ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน/ประเภทนักเรียนทั่วไป วันที่ 3 เมษายน 2562
ณ ป้ายประกาศของโรงเรียน และเว็บไซต์ของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
9. การรายงานตัว และมอบตัว
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียนทุกประเภท มารายงานตัว และมอบตัวที่โรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 09.00 น. โดยนาบิดา – มารดา หรือ
ผู้ป กครองที่ได้รั บ มอบอานาจที่เป็ น ผู้เลี้ย งดูนักเรียนมาด้วย หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่ กาหนด ถือว่า
สละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

(นายราชันย์ ทิพเนตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี

