
 

 

 

ประกาศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุร ี

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

เรื่อง  การรับนักเรยีนเขาศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ปการศึกษา 2564 (ฉบับแกไข) 

 

   ตามหนังสือที่  ศธ 04006/ว1245 เรื่องการรับนักเรียนปการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                 

ข้ันพื้นฐาน แจงวา ในหวงเวลาตามประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกแขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 11) 

ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เปนชวงเวลาที่การดำเนินการรับนักเรียนยังไม

แลวเสร็จ  ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 ดังน้ัน เพือ่ใหการดำเนินการรับนักเรยีน ปการศึกษา 

2564  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามที่            

ศูนยปฏิบัติการ ศูนยบริหารสถานการณโควิด – 19 (ศปก.ศบค.) มีขอสั่งการ/ขอเสนอแนะดังกลาว จึงขอ  

เนนย้ำใหสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจงโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการรับสมัครและการจัดสอบ

คัดเลือก หรือคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหเปนไปตาม

มาตรการที่ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดโควิด 19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดในแตละ

พื้นที่สถานการณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา              

ข้ันพื้นฐาน จึงขอแกไขรายละเอียดในการรับนักเรียนเขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2564 ดังน้ี   

1.  คุณสมบัต ิ

1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธกิารหรือเทียบเทาหรือ          

กำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 หรือเทียบเทา 

1.2 มีความประพฤตเิรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

1.3 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 5 ภาคเรียน มีคาเฉลี่ย ดังน้ี 

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร นักเรียนโรงเรียนอื่นมีคาเฉลี่ยไมต่ำกวา 3.00 

นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี มีคาเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.75   

- แผนการเรียนคณิตศาสตร–ภาษาอังกฤษ นักเรียนโรงเรียนอื่นมีคาเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.75 

นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี มีคาเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.50   

- แผนการเรียนศิลป–ภาษา (จีน เกาหลี ญี่ปุน) นักเรียนโรงเรียนอื่นมีคาเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.50 

นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี มีคาเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.25 

 

2.  วิธีการรับสมัคร 
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     ผูสมัครตองยื่นความจำนงสมัครเรียนที่เว็บไซตของโรงเรียนกรรณสูตศกึษาลัย จังหวดัสุพรรณบุรี 

(www.kannasoot.ac.th) ไดตั้งแตวันที่ 1 เมษายน  2564 ถึงวันที ่28 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. หลังจาก 

วันและเวลาน้ี จะตัดสิทธิก์ารยื่นความจำนง เน่ืองจากเลยกำหนดเวลารับสมัคร 

     ผูสมัคร ไมตองมาสมคัรที่โรงเรียน ทางโรงเรียนจะใชขอมูลจากการยื่นความจำนงสมัครเรียนทาง

เว็บไซต ถือเปนการสมัคร โดยโรงเรียนจะประกาศเลขที่ผูสมัคร และหองสอบทางเว็บไซตของโรงเรียน                     

ตามตาราง ดังน้ี  

ผูสมัครยื่นความจำนงสมคัรเรียนในวันที ่ ประกาศบนเว็บไซตของโรงเรียนในวันที ่

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   

หลักฐานที่แสดงวา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ                   

หรือเทียบเทา หรือหนังสือรับรองของโรงเรียนที่แสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 5 ภาคเรียน พรอมสำเนา 

หมายเหตุ :  ใหนำหลักฐานมาใหในวันที่สอบคัดเลือก คือวันที ่2 พฤษภาคม 2564 ผูสมคัรทานใดไมนำมาจะไม

ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

  4.  จำนวนนักเรียนท่ีรับ 35 คน 

     นักเรียนทั่วไป รับนักเรียนโดยแยกเปนแผนการเรียน ดังน้ี  

1)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  10     คน 

2)  แผนการเรียนคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ   5   คน 

3)  แผนการเรียนศิลป – ภาษา     20   คน 

5.  วันรับสมัครนักเรยีน   

วันที่ 1 ถึงวันที ่28  เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. ณ เว็บไซตของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 6.  วิธีการคัดเลือก    

     คัดเลือกจากการสอบในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงคะแนนสอบทั้งหมดเปนคะแนนจากขอสอบของโรงเรียน 
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ถาผลรวมคะแนนสอบเทากัน จะเรียงลำดับที่ไดตามแผนการเรียน ดังน้ี 

1.  แผนการเรียนวิทย – คณิต  จะเรียงตามคะแนนที่สอบไดวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  

ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  สังคมศึกษา 

2.  แผนการเรียนคณิต – อังกฤษ  จะเรียงตามคะแนนที่สอบไดวิชาคณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  

ภาษาไทย  สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร  

3.  แผนการเรียนศิลป – ภาษา  จะเรียงตามคะแนนที่สอบไดวิชาภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย               

สังคมศึกษา  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  

    ตารางสอบวันท่ี 2 พฤษภาคม 2564 

เวลา วิชา 
จำนวน 

(ขอ) 

วิทย-คณติ 

น้ำหนัก (%) 

คณติ-อังกฤษ 

น้ำหนัก (%) 

ศิลป-ภาษา 

น้ำหนัก (%) 
หมายเหตุ   

 08.50-09.40 น.(50 นาที) 

 09.45-10.25 น.(40 นาที) 

10.30-11.00 น.(30 นาที) 

11.05-11.35 น.(30 นาที) 

11.40-12.10 น.(30 นาที) 

คณติศาสตร 

วิทยาศาสตร 

ภาษาอังกฤษ 

สังคมศึกษา 

ภาษาไทย 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

20 

10 

10 

30 

10 

30 

15 

15 

10 

10 

30 

25 

25 

ใหนักเรียนใช

ปากกาสีดำหรือ   

สีน้ำเงิน และ

ดินสอ 2B  ใน

การสอบเทาน้ัน 

 

หมายเหตุ :  

1) ผูเขาสอบ และผูเขามาในบริเวณสนามสอบของโรงเรยีนทุกคนตองสวมหนากากอนามัยหรือ

หนากากผา 

2) เขาสอบ และผูเขามาในบริเวณสนามสอบตองคดักรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และลางมือดวยเจล

แอลกอฮอลกอนเขาบริเวณสนามสอบทุกคน 

3) ผูเขามาในบริเวณสนามสอบตองพักคอย ณ จดุที่โรงเรียนกำหนดเทาน้ัน 

4) โรงเรียนไมมีบริการจำหนายอาหารในวันสอบ 

7.  ประกาศผล  

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ปายประกาศของโรงเรียน และเว็บไซตของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

8.  การรายงานตัว และมอบตัว 

นักเรียนที่ผานการคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียนทุกประเภท มารายงานตัว และมอบตัวที่

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 09.00 น. โดยนำ            
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บิดา – มารดา หรือผูปกครองที่ไดรับมอบอำนาจที่เปนผูเลี้ยงดูนักเรียนมาดวย หากไมมารายงานตัวตามวัน เวลา                   

ที่กำหนด ถือวาสละสิทธิ์และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ไมได 

9.  คาใชจาย และรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 

รายการ คาใชจาย (บาท) 

คาจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร 300 

คาสาธารณูปโภคสำหรับหองเรียนปรับอากาศ 200 

คาจางชาวตางชาต ิ 600 

คาจางบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศกึษา 800 

คาบัตรประจำตัวนักเรียน 100 

คาวารสารโรงเรียน 140 

คาคูมือนักเรียน 150 

คาประกันชีวติ/อุบัติเหตนัุกเรียน 200 

คาปฐมนิเทศนักเรียน 350 

รวมท้ังสิ้น 2,840 
 

   ประกาศ  ณ  วันที ่ 19 เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
 

(นายนิติกรณ   ฉันทวงศชนะ) 

ผูอำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  

จังหวัดสุพรรณบุร ี

 


	ประกาศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

