ประกาศโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563
เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียนเขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2563 เปนไป
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2563 โดยมีหลักการเพื่อใหเด็กทุกคนไดรับ
การศึ กษาเป น เวลาสิ บ สองป ตั้ งแต วัย เรี ย นจนจบการศึ กษาภาคบั งคั บ อยางมีคุณ ภาพโดยไมเก็บ คาใชจาย
เพื่อเด็กมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผานกระบวนการรับนักเรียนที่เปนธรรม สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได
และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอํานาจ และการมีสวนรวม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวั ด สุ พรรณบุ รีเป น โรงเรี ยนที่ มีอัตราการแขงขัน สูง และมี ความพรอมทุ กดานในการจัดการศึกษาระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา ได รั บ อนุ มั ติ สั ด ส ว นนั ก เรี ย นในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก าร : นั ก เรี ย นทั่ ว ไปเป น 50 : 50 เพื่ อ ให เกิ ด
ความเข าใจในวิ ธีการรับ นั กเรีย นเข าศึ กษาชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึ กษา 2563 โรงเรียนจึ งขอประกาศ
รายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติ
1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือ
กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562
1.2 มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
1.3 มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของแตละประเภทที่รับสมัคร
1.4 เพศชาย หรือหญิง
2. ประเภท
2.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน หมายถึง นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามขอ 1 และนักเรียน
ที่มีชื่ อในทะเบี ยนบานที่ อยูในเขตพื้น ที่บ ริการของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อยางน อย 2 ป
นั บ ถึ งวัน ที่ 16 พฤษภาคม 2563 (ต องเข ามาอยูกอนวัน ที่ 16 พฤษภาคม 2561) และตองอาศั ย อยู จ ริงกับ บิ ดา
มารดา หรือผูปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่เปนเจาบานหรือเจาของบาน โดยใหเจา
บ า นหรื อ เจ า ของบ า นรั บ รองการอาศั ย อยู จ ริ ง กรณี ที่ นั ก เรี ย นมิ ไ ด อ ยู กั บ บิ ด า มารดา หรื อ ผู ป กครองตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่เปนเจาบานหรือเจาของบาน แตอาศัยและเรียนอยูจริงในเขตพื้นที่

-2บริการ ใหมีการพิสูจนขอเท็จจริงบันทึกเปนเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และใหเจาบานหรือ
เจาของบานรับรองการอาศัยอยูจริง
หรื อ นั ก เรี ย นที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข อ 1 และนั ก เรี ย นที่ เป น บุ ต รของข าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษาของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก
1. ตําบลรั้วใหญ

2. ตําบลทาพี่เลี้ยง

3. ตําบลทาระหัด

4. ตําบลดอนมะสัง

5. ตําบลพิหารแดง

6. ตําบลดอนตาล

7. ตําบลทับตีเหล็ก

8. ตําบลไผขวาง

9. ตําบลสนามชัย

10. ตําบลดอนกํายาน

11. ตําบลโพธิ์พระยา

12. ตําบลโคกโคเฒา

13. ตําบลบานโพธิ์หมู 3 และ 7
2.2 ประเภททั่วไป หมายถึง นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามขอ 1 และนักเรียนที่อาศัยอยูนอกเขตพื้นที่
บริการของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
2.3 ประเภทความสามารถพิ เ ศษ หมายถึ ง นั ก เรี ย นที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข อ 1 และนั ก เรี ย นมี
ความสามารถพิเศษ ดานดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฎศิลป หรือนักเรียนที่มีกิจกรรมรวมกับวงโยธวาทิต หรือกิจกรรม
อื่นๆ มีผลงาน รางวัลระดับภาค ระดับชาติ หรือเทียบเทา
2.4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ หมายถึง นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามขอ 1 และนักเรียนที่อยูในอุปการะ
ของผูบริจาคที่ดินและสิ่งกอสรางเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและขอตกลงรวมกันมากอน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ณ วั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ 2562 หรื อ นั ก เรี ย นที่ เป น ผู ย ากไร แ ละด อ ยโอกาส หรื อ นั ก เรี ย นที่ เป น บุ ต รผู เสี ย สละ
เพื่อชาติ หรือผูประสบภัยพิบัติท่ีตองไดรับการสงเคราะหดูแลเปนพิเศษ หรือนักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครู และ
บุคลากรในโรงเรียน
3. วิธีการรับสมัคร
3.1 นักเรียนยื่นความจํานงสมัครเรียนที่เว็บไซตของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
(http://www.kannasoot.ac.th) ไดตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2563
3.2 นําใบสมัครจากการยื่นความจํานงสมัครเรียน พรอมหลักฐาน มาสมัครตามวัน และเวลาที่รับสมัคร
4. หลักฐานการรับสมัคร
4.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
กรณีที่ 1 ผูสมัครอาศัยอยูกับบิดา มารดา หรือผูปกครองตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ที่เปนเจาบานหรือเจาของบาน
1) รูปถายแตงเครื่องแบบนักเรียนหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 1 ½ นิ้ว จํานวน 2 รูป

-32) ทะเบียนบานตัวจริง พรอมสําเนาของนักเรียน ของบิดา มารดา หรือผูปกครองที่เปนเจาบาน
หรือเจาของบาน
3) หลักฐานที่แสดงวา สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูช ั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 มาแสดง
ประกอบการรับสมัคร
กรณีที่ 2 ผูสมัครมิไดอยูกับบิดา มารดา หรือผูปกครองตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ที่เปนเจาบานหรือเจาของบาน แตอาศัยและเรียนอยูจริงในเขตพื้นที่บริการ
1) รูปถายแตงเครื่องแบบนักเรียนหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 1 ½ นิ้ว จํานวน 2 รูป
2) ทะเบียนบานตัวจริง พรอมสําเนาของนักเรียน ของเจาบานหรือเจาของบานที่ผูสมัครอยูดวย
3) หนังสือรับรองของเจาบานหรือเจาของบาน
4) หลักฐานที่แสดงวา สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทาจากโรงเรียนที่อยูในเขตพื้นที่บริการ หรือกําลังศึกษาอยูช ั้นประถมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2562 ซึ่งอยูในโรงเรียนที่อยูในเขตพื้นที่บริการ พรอมสําเนา
กรณีที่ 3 ผูสมัครเปนบุตรของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
1) รูปถายแตงเครื่องแบบนักเรียนหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 1 ½ นิ้ว จํานวน 2 รูป
2) หนังสือรับรองจากโรงเรียน
3) หลักฐานที่แสดงวา สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูช ั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 มาแสดง
ประกอบการรับสมัคร
4.2 ประเภทนักเรียนทั่วไป
1) รูปถายแตงเครื่องแบบนักเรียนหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 1 ½ นิ้ว จํานวน 2 รูป
2) หลักฐานที่แสดงวา สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูช นั้ ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 มาแสดง
ประกอบการรับสมัคร
4.3 ประเภทความสามารถพิเศษ
1) รูปถายแตงเครื่องแบบนักเรียนหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 1 ½ นิ้ว 2 รูป
2) หลักฐานที่แสดงวามีความสามารถพิเศษ พรอมสําเนา เชน เกียรติบัตร หนังสือรับรอง
3) หลักฐานที่แสดงวา สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูช ั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 มาแสดง
ประกอบการรับสมัคร
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1) รูปถายแตงเครื่องแบบนักเรียนหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 1 ½ นิ้ว 2 รูป
2) ทะเบียนบานตัวจริง พรอมสําเนาของนักเรียน
3) หลักฐานที่แสดงวามีคุณสมบัติตามเงื่อนไขพิเศษ เชน เอกสาร หนังสือรับรอง
4) หลักฐานที่แสดงวา สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูช ั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 มาแสดง
ประกอบการรับสมัคร
5. วันรับสมัครนักเรียน
5.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน/ประเภทนักเรียนทั่วไป/ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 21–25
มีนาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ศูนยสารสนเทศ
5.2 ประเภทความสามารถพิเศษวันที่ 21–22 มีนาคม 2563 เวลา 8.30–16.30 น. ณ ศูนยสารสนเทศ
6. วิธีการคัดเลือก
6.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน/ประเภทนักเรียนทั่วไป/ประเภทเงื่อนไขพิเศษ คัดเลือก
จากการสอบในวันที่ 28 มีนาคม 2563 ซึ่งคะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียนรอยละ 70 และคะแนน O–NET
รอยละ 30
ตารางสอบวันที่ 28 มีนาคม 2563
เวลา

วิชา

จํานวนขอ

หมายเหตุ

08.50-09.40 น. (50 นาที)

คณิตศาสตร

30

ใหนักเรียนใชปากกา

09.45-10.15 น. (30 นาที)

วิทยาศาสตร

30

สีดําหรือสีน้ําเงิน

10.20-10.50 น. (30 นาที)

ภาษาไทย

30

และดินสอ 2B

10.55-11.25 น. (30 นาที)

สังคมศึกษา

30

ในการสอบเทานั้น

11.30-12.00 น. (30 นาที)

ภาษาอังกฤษ

30

- ถาผลรวมคะแนนสอบ และคะแนน O–NET เทากัน จะเรียงลําดับคะแนนที่สอบไดวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
6.2 ประเภทความสามารถพิเศษ คัดเลือกจากการทดสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา
09.00 น. เปนตนไป ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนตองเตรียมอุปกรณที่ใชในการทดสอบ
มาเอง
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7.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

225 คน

7.2 ประเภทนักเรียนทั่วไป

200 คน

7.3 ประเภทความสามารถพิเศษ

15 คน

7.4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

10 คน

8. ประกาศผล
8.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน/ประเภทนักเรียนทั่วไป/ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
วันที่ 1 เมษายน 2563 ณ ปายประกาศ และเว็บไซตของโรงเรียน
8.2 ประเภทความสามารถพิเศษ วันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ปายประกาศ และเว็บไซตของโรงเรียน
9. การรายงานตัว และมอบตัว
นักเรียนที่ผานการคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียนทุกประเภท มารายงานตัว และมอบตัวที่โรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 08.30 - 09.00 น. โดยนําบิดา – มารดา หรือ
ผูป กครองที่ ได รั บ มอบอํ านาจที่ เป น ผูเลี้ย งดูนักเรียนมาดวย หากไมมารายงานตั ว ตามวัน เวลาที่ กําหนด ถือวา
สละสิทธิ์และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ไมได
10. คาใชจาย และรายละเอียดการเก็บเงินบํารุงการศึกษา
รายการ
การสอนคอมพิวเตอร
การสอนภาษาตางประเทศ
บุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา
บัตรประจําตัวนักเรียน
วารสารโรงเรียน
อาหารกลางวัน
คูมือนักเรียน
ประกันอุบัติเหตุ
ปฐมนิเทศนักเรียน
รวมทั้งสิ้น

คาใชจาย (บาท)
500
600
800
200
140
2,000
150
200
500
5,090

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
(นายราชันย ทิพเนตร)
ผูอํานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี

