ประกาศโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนว สสวท. และ สอวน.
เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562 เป็นไป
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และมีความพร้อมทุกด้านในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ได้รับอนุมัติให้จัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยานิ วัฒ นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงประกาศการรับนักเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิธี
การรับนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ ตามแนว สสวท. และ สอวน. ชั้นมัธยมศึกษา
ปี่ที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจึงขอประกาศรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทางการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
จัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยยึด
ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ เพื่ อ ให้ ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ างเต็ ม ตามศั ก ยภาพเป็ น รายบุ ค คล เน้ น ทั ก ษะการคิ ด ระดั บ สู ง
ด้านกระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ โดยให้มีความสามารถในการ
สืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และมีคุณธรรมจริยธรรม
2. คุณสมบัติ
2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.4 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
2.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
2.6 มีผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.50
3. วิธีการรับสมัคร
3.1 นั กเรียนยื่น ความจานงสมัครเรียนที่เว็บไซต์ของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลั ย จังหวัด
สุพรรณบุรี (http://www.kannasoot.ac.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
3.2 น าใบสมั ค รจากการยื่ น ความจ านงสมั ค รเรี ย น มาสมั ค รตามวั น และเวลาที่ แ จ้ ง
ความจานงไว้

-24. หลักฐานการรับสมัคร
4.1 หลักฐานทีแ่ สดงว่า สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองของโรงเรียนที่แสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–5
ซึง่ แสดงระดับคุณภาพและคะแนนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
4.2 รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 ½ นิ้ว จานวน 2 รูป
5. จานวนนักเรียนที่รับ 72 คน
6. วันรับสมัครนักเรียน
วันที่ 23–27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ศูนย์สารสนเทศ
7. วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกจากการสอบในวันที่ 9 มีนาคม 2562
เวลา
วิชา
09.00 - 11.00 น.
คณิตศาสตร์
11.10 - 11.40 น.
ภาษาอังกฤษ
13.00 - 15.00 น.
วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ
ให้นักเรียนใช้ปากกาสีดา
หรือสีน้าเงิน และดินสอ 2B
ในการสอบเท่านั้น

หมายเหตุ : จากมหกรรมวิชาการ เปิดบ้าน MASTER&IDOL “KS EXPO 2018” ในการแข่งขัน
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพภาษาอังกฤษ และอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ได้เกียรติบัตรระดับต่อไปนี้
จะได้รับสิทธิ์เพิ่มคะแนนในการสอบ วิชาที่แข่งขัน ดังนี้ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ร้อยละ 10 , เกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน ร้อยละ 5 และเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง ร้อยละ 3
8. ประกาศผล
วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ป้ายประกาศของโรงเรียน และเว็บไซต์ของโรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
9. การรายงานตัว และมอบตัว
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียนมารายงานตัว และมอบตัวที่โรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 09.00 น. โดยนาบิดา – มารดา
หรือผู้ปกครองที่ได้รับมอบอานาจที่เป็นผู้เลี้ยงดูนักเรีย นมาด้วย หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กาหนด ถือว่า
สละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562
(นายราชันย์ ทิพเนตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี

