ประกาศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564 (ฉบับแกไข)
ตามหนั ง สื อ ที่ ศธ 04006/ว1245 เรื่ อ งการรั บ นั ก เรี ย นป ก ารศึ ก ษา 2564 สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ลงวั น ที่ 9 เมษายน 2564 ทางสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน แจงวา ในหวงเวลาตามประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกแขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 11)
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เปนชวงเวลาที่การดำเนินการรับนักเรียนยังไม
แลวเสร็จ ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา
2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน เปนไปดวยความเรียบรอย และเป นไปตามที่
ศูนยปฏิบัติการ ศูนยบริหารสถานการณโควิด – 19 (ศปก.ศบค.) มีขอสั่งการ/ขอเสนอแนะดังกลาว จึงขอ
เนนย้ำใหสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจงโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการรับสมัครและการจัดสอบ
คัดเลือก หรือคัดเลือ กผูสมัครเขาศึก ษาตอชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1 และชั้นมัธยมศึ กษาปที่ 4 ให เปนไปตาม
มาตรการที่ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดโควิด 19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดในแตละ
พื้นที่สถานการณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงขอแกไขรายละเอียดในการรับนักเรียนเขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564 ดังนี้
1. คุณสมบัติ
1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทาหรือ
กำลังศึกษาอยูใ นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 หรือเทียบเทา
1.2 มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
1.3 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 5 ภาคเรียน มีคาเฉลี่ย ดังนี้
- แผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร –คณิ ต ศาสตร นั ก เรี ย นโรงเรี ย นอื่ น มี ค า เฉลี่ ย ไม ต่ ำ กว า 3.00
นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี มีคาเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.75
- แผนการเรี ย นคณิ ต ศาสตร –ภาษาอั งกฤษ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นอื่ น มี ค า เฉลี่ ย ไม ต่ ำ กว า 2.75
นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี มีคาเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.50
- แผนการเรียนศิลป–ภาษา (จีน เกาหลี ญี่ปุน) นักเรียนโรงเรียนอื่นมีคาเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.50
นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี มีคาเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.25
2. วิธีการรับสมัคร

-2ผูสมัครตองยื่นความจำนงสมัครเรียนที่เว็บไซตของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
(www.kannasoot.ac.th) ไดตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. หลังจาก
วันและเวลานี้ จะตัดสิทธิก์ ารยื่นความจำนง เนื่องจากเลยกำหนดเวลารับสมัคร
ผูสมัคร ไมตองมาสมัครที่โรงเรียน ทางโรงเรียนจะใชขอมูลจากการยื่นความจำนงสมัครเรียนทาง
เว็บไซต ถือเปนการสมัคร โดยโรงเรียนจะประกาศเลขที่ผูสมัคร และหองสอบทางเว็บไซตของโรงเรียน
ตามตาราง ดังนี้
ผูสมัครยื่นความจำนงสมัครเรียนในวันที่
ประกาศบนเว็บไซตของโรงเรียนในวันที่
1-24 เมษายน 2564 ถึงเวลา 16.30 น. 25 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
25 เมษายน 2564 ถึงเวลา 16.30 น.
26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
26 เมษายน 2564 ถึงเวลา 16.30 น.
27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
27 เมษายน 2564 ถึงเวลา 16.30 น.
28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
28 เมษายน 2564 ถึงเวลา 16.30 น.
29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
3. หลักฐานการรับสมัคร
หลั ก ฐานที่ แ สดงว า สำเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ท่ี 3 ตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
หรือเทียบเทา หรือหนังสือรับรองของโรงเรียนที่แสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 5 ภาคเรียน พรอมสำเนา
หมายเหตุ : ใหนำหลักฐานมาใหในวันที่สอบคัดเลือก คือวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ผูสมัครทานใดไมนำมาจะไม
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
4. จำนวนนักเรียนที่รับ 35 คน
นักเรียนทั่วไป รับนักเรียนโดยแยกเปนแผนการเรียน ดังนี้
1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร

10

คน

2) แผนการเรียนคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ

5

คน

3) แผนการเรียนศิลป – ภาษา

20

คน

5. วันรับสมัครนักเรียน
วันที่ 1 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. ณ เว็บไซตของโรงเรียน

6. วิธกี ารคัดเลือก
คัดเลือกจากการสอบในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ซึ่งคะแนนสอบทั้งหมดเปนคะแนนจากขอสอบของโรงเรียน

-3ถาผลรวมคะแนนสอบเทากัน จะเรียงลำดับที่ไดตามแผนการเรียน ดังนี้
1. แผนการเรียนวิทย – คณิ ต จะเรียงตามคะแนนที่ สอบไดวิชาคณิ ตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
2. แผนการเรียนคณิต – อังกฤษ จะเรียงตามคะแนนที่สอบไดวิชาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร
3. แผนการเรีย นศิล ป – ภาษา จะเรียงตามคะแนนที่ สอบไดวิช าภาษาอั งกฤษ ภาษาไทย
สังคมศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ตารางสอบวันที่ 2 พฤษภาคม 2564
จำนวน

วิทย-คณิต

คณิต-อังกฤษ

ศิลป-ภาษา

(ขอ)

น้ำหนัก (%)

น้ำหนัก (%)

น้ำหนัก (%)

08.50-09.40 น.(50 นาที) คณิตศาสตร

30

30

30

10

09.45-10.25 น.(40 นาที) วิทยาศาสตร

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

เวลา

วิชา

หมายเหตุ
ใหนักเรียนใช
ปากกาสีดำหรือ
สีน้ำเงิน และ
ดินสอ 2B ใน
การสอบเทานั้น

หมายเหตุ :
1) ผูเขาสอบ และผูเขามาในบริเวณสนามสอบของโรงเรียนทุกคนตองสวมหนากากอนามัยหรือ
หนากากผา
2) เขาสอบ และผูเขามาในบริเวณสนามสอบตองคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และลางมือดวยเจล
แอลกอฮอลกอนเขาบริเวณสนามสอบทุกคน
3) ผูเขามาในบริเวณสนามสอบตองพักคอย ณ จุดที่โรงเรียนกำหนดเทานั้น
4) โรงเรียนไมมีบริการจำหนายอาหารในวันสอบ
7. ประกาศผล
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ปายประกาศของโรงเรียน และเว็บไซตของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี

8. การรายงานตัว และมอบตัว
นั ก เรีย นที่ ผ านการคั ด เลื อ กตามประกาศของโรงเรีย นทุ ก ประเภท มารายงานตั ว และมอบตั วที่
โรงเรีย นกรรณสู ต ศึ ก ษาลั ย จั งหวัด สุ พ รรณบุ รี ในวัน ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 09.00 น. โดยนำ

-4บิดา – มารดา หรือผูปกครองที่ไดรับมอบอำนาจที่เปนผูเลี้ยงดูนักเรียนมาดวย หากไมมารายงานตัวตามวัน เวลา
ที่กำหนด ถือวาสละสิทธิ์และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ไมได
9. คาใชจาย และรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา
รายการ
คาจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร
คาสาธารณูปโภคสำหรับหองเรียนปรับอากาศ
คาจางชาวตางชาติ
คาจางบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา
คาบัตรประจำตัวนักเรียน
คาวารสารโรงเรียน
คาคูมือนักเรียน
คาประกันชีวติ /อุบัติเหตุนักเรียน
คาปฐมนิเทศนักเรียน
รวมทั้งสิ้น

คาใชจาย (บาท)
300
200
600
800
100
140
150
200
350
2,840

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564
(นายนิติกรณ ฉันทวงศชนะ)
ผูอำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี

