ประกาศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2562 เป็นไปตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สั งกัด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ก ารศึ ก ษา 2562 โรงเรียนกรรณสู ต ศึ กษาลั ย จังหวั ด
สุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และมีความพร้อมทุ กด้านในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ได้ดาเนิ นการรับ นักเรียนที่กาลั งเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลั ย จังหวัดสุ พรรณบุรี
เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เต็มตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนสามารถที่
จะรับนักเรียนทั่วไปได้อีกจานวนหนึ่ง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงขอประกาศ
รับนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1. คุณสมบัติ
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือ
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.3 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน มีค่าเฉลี่ย ดังนี้
- แผนการเรีย นวิทยาศาสตร์–คณิ ตศาสตร์ นักเรียนทั่วไปมีค่าเฉลี่ ยไม่ต่ากว่า 3.00 นักเรียน
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.75
- แผนการเรีย นคณิ ตศาสตร์ –ภาษาอังกฤษ นักเรียนทั่วไปมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.75 นักเรียน
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50
- แผนการเรียนศิลป์–ภาษา (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) นักเรียนทั่วไปมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50 นักเรียน
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.25
2. วิธีการรับสมัคร
2.1 นักเรียนยื่นความจานงสมัครเรียนที่เว็บไซต์ของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
(http://www.kannasoot.ac.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562
2.2 นาใบสมัครจากการยื่นความจานงสมัครเรียน มาสมัครตามวัน และเวลาที่แจ้งความจานงไว้

-23. หลักฐานการรับสมัคร
3.1 หลักฐานที่แสดงว่า สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองของโรงเรียน ที่แสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน
3.2 รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 ½ นิ้ว จานวน 2 รูป
4. จานวนนักเรียนที่รับ 80 คน
4.1 นักเรียนทั่วไป รับนักเรียนโดยแยกเป็นแผนการเรียน ดังนี้
1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

40

คน

2) แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

16

คน

3) แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา

24

คน

4.2 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ หมายถึง นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และนักเรียนที่ได้คะแนน
สอบเท่ ากัน ในล าดับ สุ ด ท้าย หรือ นั กเรีย นที่อยู่ในความอนุ เคราะห์ ของผู้ บ ริจาคที่ ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน หรือ
นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส หรือนักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องได้รับ
การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ หรือนักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือ
โรงเรียนเครือข่าย หรือนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียน หรือนักเรียนที่อยู่ในอุปการะ
ของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
5. วันรับสมัครนักเรียน
วันที่ 22–27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30–16.30 น. (วันที่ 24 มีนาคม 2562 งดรับสมัคร) ณ ศูนย์สารสนเทศ

6. วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกจากการสอบในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งคะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน
ร้อยละ 70 และคะแนน O–NET ร้อยละ 30
ตารางสอบวันที่ 31 มีนาคม 2562
เวลา

วิชา

จานวน
(ข้อ)

วิทย์-คณิต

คณิต-อังกฤษ ศิลป์-ภาษา

น้าหนัก (%) น้าหนัก (%) น้าหนัก (%)

08.50-09.40 น.(50 นาที) คณิตศาสตร์

30

30

30

10

09.45-10.25 น.(40 นาที) วิทยาศาสตร์

30

30

10

10

10.30-11.00 น.(30 นาที) ภาษาอังกฤษ

30

20

30

30

11.05-11.35 น.(30 นาที)

สังคมศึกษา

30

10

15

25

11.40-12.10 น.(30 นาที)

ภาษาไทย

30

10

15

25

หมายเหตุ
ให้นักเรียนใช้ปากกา
สีดาหรือสีน้าเงิน
และดินสอ 2B ใน
การสอบเท่านั้น

-3- การคิดคะแนนสอบ จะแปลงคะแนนสอบที่ได้เป็นคะแนนมาตรฐานของแต่ละรายวิชาทุกวิชาที่สอบ
แล้วนาคะแนนมาตรฐานแต่ละรายวิชามารวมกันเป็นคะแนนสอบ
- ถ้าผลรวมคะแนนสอบ และคะแนนจาก O–NET เท่ากัน จะเรียงลาดับที่ได้ตามแผนการเรียน ดังนี้
1. แผนการเรียนวิทย์ – คณิต จะเรียงตามคะแนนที่สอบได้วิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
2. แผนการเรียนคณิต – อังกฤษ จะเรียงตามคะแนนที่สอบได้วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์
3. แผนการเรีย นศิล ป์ – ภาษา จะเรียงตามคะแนนที่ส อบได้วิช าภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
7. ประกาศผล
วันที่ 6 เมษายน 2562 ณ ป้ายประกาศของโรงเรียน และเว็บไซต์ของโรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
8. การรายงานตัว และมอบตัว
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียนมารายงานตัว และมอบตัวที่โรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 09.00 น. โดยนาบิดา – มารดา
หรือผู้ปกครองที่ได้รับมอบอานาจที่เป็นผู้เลี้ยงดูนักเรียนมาด้วย หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กาหนด ถือว่า
สละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

(นายราชันย์ ทิพเนตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี

