ประกาศโรงเรียนกาแพง
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ประจาปีการศึกษา 2562
……………………………………………………..
ด้วยโรงเรียนกำแพงง จะดำเนินกำรรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 แพละ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ตำมโครงกำรห้องเรียนงิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีแพละสิ่งแพวดล้อม
ประจำปีกำรศึกษำ 2562 เงื่อให้สอดคล้องกับประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นงื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง นโยบำยแพละแพนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำต่อใน
สถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นงื้นฐำนโครงกำรห้องเรียนงิเศษวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีแพละสิ่งแพวดล้อมประจำปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนกำแพงง สำนักงำนเขตงื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 28 จึงกำหนดรำยละเอียดในกำรรับสมัคร คุณสมบัติผุ้สมัคร แพละกำรสอบ
คัดเลือกดังต่อไปนี้
1.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือ
เทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ2561
1.2 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสำระ กำรเรียนรู้ ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 แพละชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
1.3 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
แพละชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
1.4 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
แพละชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
1.5 เป็นโสดแพละมีสัญชำติไทย
1.6 มีสุขภำงแพข็งแพรง มีควำมประงฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยแพละอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
เป็นอย่ำงดี
1.7 มีควำมตั้งใจที่เข้ำร่วมโครงกำรแพละผู้ปกครองมีควำมงร้อมที่จะสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรศึกษำตลอด 3 ปี
1.8 สำมำรถปฎิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน แพละรำยละเอียดตำม
หลักสูตรห้องเรียนงิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ แพลเทคโนโลยีแพละสิ่งแพวดล้อมระดับ ม.ต้น
1.2. หลักฐานการสมัคร
1.2.1 ใบสมัครของโรงเรียนกำแพงง
1.2.2 รูปถ่ำยหน้ำตรงสวมเครื่องแพบบนักเรียนขนำด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แพผ่น
(ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)

1.2.3 สำเนำทะเบียนบ้ำน ของนักเรียน บิดำ มำรดำ (นำฉบับจริงไปแพสดง งร้อม
รับรองสำเนำ 1 ชุด)
1.2.4 หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที 6 (ปง.๑) หรือเทียบเท่ำ ฉบับจริง
งร้อมรับรองสำเนำ หรือใบรับรองกำรเป็นนักเรียน (ปง.๗) จำกโรงเรียนเดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 หรือเทียบเท่ำ ที่ระบุผลกำรเรียนดังนี้
1) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
แพละชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
2) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ในชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 4 แพละชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
3) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ในชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 4 แพละชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
1.2.5 ยื่นใยสมัครด้วยตนเองโดยแพต่งกำยชุดนักเรียน
1.3 รับสมัคร
1.3.1 รับใบสมัครแพละระเบียบกำร ระหว่ำงวันที่ 23-27 กุมภำงันธ์ 2562
เวลำ 08.30 น.-16.30 น. เว้นวันหยุดรำชกำร ที่ห้องโสตทัศนศึกษำ
1.3.2 รับสมัครวันที่ 23-27 กุมภำงันธ์ 2562 เวลำ 08.30 น.-16.30 น. ไม่เว้น
วันหยุดรำชกำรที่ห้องโสตทัศนศึกษำโรงเรียนกำแพงง
1.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 5 มีนำคม ง.ศ. 2562 ที่ป้ำยประชำสัมงันธ์
หรือ www.kp.ac.th
1.5 สอบคัดเลือก วันที่ 9 มีนำคม ง.ศ. 2562 เวลำ 08.30 น.-16.30 น.
1.6 ประกาศผล ในวันที่ 13 มีนำคม ง.ศ. 2562 ที่ป้ำยประชำสัมงันธ์ โดยจะประกำศผลผู้สอบ
ได้ลำดับที่ 1-36 ตำมคะแพนนรวม 2 วิชำ คือวิทยำศำสตร์ แพละ คณิตศำสตร์ (ในกรณีที่มีคะแพนนเท่ำกันจะ
งิจำรณำจำกผู้ที่ได้คะแพนนวิชำคณิตศำสตร์มำกกว่ำก่อนตำมลำดับ )
1.7 รายงานตัว ภำยในวันที่ 13 มีนำคม ง.ศ. 2562 เวลำ 09.30 น.-16.30 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ
1.8 มอบตัว ภำยในวันที่ 16 มีนำคม ง.ศ. 2562 เวลำ 09.30 น.-16.30 น. ณ ห้องโสตทัศน
ศึกษำ
1.9 วิชาที่จะสอบ วิชำวิทยำศำสตร์ แพละ วิชำคณิตศำสตร์
1.10 จานวนรับ รับจำนวน 36 คน
1.11 เงื่อนไขสาหรับการเรียนห้องเรียนพิเศษ
1.11.1 นักเรียนจะต้องเข้ำร่วมกิจกรรมงัฒนำผู้เรียนที่กำหนดให้นักเรียนโครงกำรห้องเรียน
งิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ แพลเทคโนโลยีแพละสิ่งแพวดล้อม กิจกรรมงิเศษเงิ่มงูนประสบกำรณ์นอก
ห้องเรียนมีดังนี้
1)ฝึกประสบกำรณ์ ณ ศูนย์วิจัย / หน่วยวิจัย/มหำวิทยำลัย
2) ค่ำยวิชำกำร
3) กำรฟังบรรยำยงิเศษ
4) กำรศึกษำดูงำน ณ ศูนย์วิจัย /แพหล่งเรียนรู้/ อื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม กิจกรรมที่ 1-4
ไม่ต่ำกว่ำ 150 ชั่วโมงต่อช่วงชั้น

5) กำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร ไม่ต่ำกว่ำ 1 ครั้งต่อระดับชั้น
1.11.2 ศึกษำค้นคว้ำหนังสือเงิ่มเติม ภำคเรียนละ 5 เล่ม
1.11.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียนเงิ่มเติมจำกโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี ปีกำรศึกษำละ 10,000 บำท
(5000 บำท /ภำคเรียน) ไม่รวมค่ำบำรุงกำรศึกษำปกติ
1.12 โครงสร้ำงหลักสูตรห้องเรียนงิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ แพลเทคโนโลยีแพละสิ่งแพวดล้อม
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนกำแพงง รำยละเอียดตำมแพนบท้ำยประกำศ
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือ
เทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ2561
2.1.2 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 5 ภำคเรียน ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
2.1.3 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 5 ภำคเรียน
ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
2.1.4 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 5 ภำคเรียน
ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
2.1.5 เป็นโสดแพละมีสัญชำติไทย
2.1.6 มีสุขภำงแพข็งแพรง มีควำมประงฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยแพละอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้เป็นอย่ำงดี
2.1.7 มีควำมตั้งใจที่เข้ำร่วมโครงกำรแพละผู้ปกครองมีควำมงร้อมที่จะสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรศึกษำตลอด 3 ปี
2.1.8 สำมำรถปฎิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน แพละรำยละเอียดตำม
หลักสูตรห้องเรียนงิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ แพลเทคโนโลยีแพละสิ่งแพวดล้อมระดับ ม.ปลำย
1.2. หลักฐานการสมัคร
2.2.1 ใบสมัครของโรงเรียนกำแพงง
2.2.2 รูปถ่ำยหน้ำตรงสวมเครื่องแพบบนักเรียนขนำด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แพผ่น
(ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)
2.2.3 สำเนำทะเบียนบ้ำน ของนักเรียน บิดำ มำรดำ (นำฉบับจริงไปแพสดง งร้อม
รับรองสำเนำ 1 ชุด)
2.2.4 หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที 3 (ปง.๑) หรือเทียบเท่ำ ฉบับจริง
งร้อมรับรองสำเนำ หรือใบรับรองกำรเป็นนักเรียน (ปง.๗) จำกโรงเรียนเดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษำปีที 3 ปีกำรศึกษำ 2561 หรือเทียบเท่ำ ที่ระบุผลกำรเรียนดังนี้
1) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 5 ภำคเรียน ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
2) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 5 ภำคเรียน
ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
3) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 5 ภำคเรียน
ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
2.2.5 ยื่นใยสมัครด้วยตนเองโดยแพต่งกำยชุดนักเรียน

2.3 รับสมัคร
2.3.1 รับใบสมัครแพละระเบียบกำร ระหว่ำงวันที่ 23-27 กุมภำงันธ์ 2562
เวลำ 08.30 น.-16.30 น. เว้นวันหยุดรำชกำร ที่ห้องโสตทัศนศึกษำ โรงเรียนกำแพงง
2.3.2 วันที่ 23-27 กุมภำงันธ์ 2562 เวลำ 08.30 น.-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรที่
ห้องโสตทัศนศึกษำ โรงเรียนกำแพงง
2.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 6 มีนำคม ง.ศ. 2562 ที่ป้ำยประชำสัมงันธ์
หรือ www.kp.ac.th
2.5 สอบคัดเลือก วันที่ 10 มีนำคม ง.ศ. 2562 เวลำ 08.30 น.-16.30 น.
2.6 ประกาศผล ในวันที่ 14 มีนำคม ง.ศ. 2562 ที่ป้ำยประชำสัมงันธ์ โดยจะประกำศผลผู้สอบ
ได้ลำดับที่ 1-36 ตำมคะแพนนรวม 2 วิชำ คือวิทยำศำสตร์ แพละ คณิตศำสตร์ (ในกรณีที่มีคะแพนนเท่ำกันจะ
งิจำรณำจำกผู้ที่ได้คะแพนนวิชำคณิตศำสตร์มำกกว่ำก่อนตำมลำดับ )
2.7 รายงานตัว ภำยในวันที่ 14 มีนำคม ง.ศ. 2562 เวลำ 09.30 น.-16.30 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ
2.8 มอบตัว ภำยในวันที่ 17 มีนำคม ง.ศ. 2562 เวลำ 09.30 น.-16.30 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ
2.9 วิชาที่จะสอบ วิชำวิทยำศำสตร์ แพละ วิชำคณิตศำสตร์
2.10 จานวนรับ รับจำนวน 36 คน
2.11เงื่อนไขสาหรับการเรียนห้องเรียนพิเศษ
2.11.1 นักเรียนจะต้องเข้ำร่วมกิจกรรมงัฒนำผู้เรียนที่กำหนดให้นักเรียนโครงกำรห้องเรียน
งิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ แพลเทคโนโลยีแพละสิ่งแพวดล้อม กิจกรรมงิเศษเงิ่มงูนประสบกำรณ์นอก
ห้องเรียนมีดังนี้
1)ฝึกประสบกำรณ์ ณ ศูนย์วิจัย / หน่วยวิจัย/มหำวิทยำลัย
2) ค่ำยวิชำกำร
3) กำรฟังบรรยำยงิเศษ
4) กำรศึกษำดูงำน ณ ศูนย์วิจัย /แพหล่งเรียนรู้/ อื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม กิจกรรมที่ 1-4
ไม่ต่ำกว่ำ 150 ชั่วโมงต่อช่วงชั้น
5) กำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร ไม่ต่ำกว่ำ 1 ครั้งต่อระดับชั้น
2.11.2 ศึกษำค้นคว้ำหนังสือเงิ่มเติม ภำคเรียนละ 5 เล่ม
2.11.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียนเงิ่มเติมจำกโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี ปีกำรศึกษำละ 10,000 บำท
(5000บำท /ภำคเรียน) ไม่รวมค่ำบำรุงกำรศึกษำปกติ
ประกำศ ณ วันที่ 24 ธันวำคม ง.ศ. 2561
ลงชื่อ
(นำยสมงร อำษำ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกำแพงง

