ประกาศโรงเรียนกุฉินารายณ์
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
........................................……………..
เพื่อให้เป็นตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและ
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกุฉินารายณ์ จึงกาหนดรายละเอียดการรับสมัคร
คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ดังต่อไปนี้

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. ประเภทและจานวนรับโครงการห้องเรียนพิเศษ 5 ห้องเรียน จานวน 188 คน แยกเป็น
1.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (EC :Exellent Classroom) 1 ห้องเรียน รับทั้ง
ชาย และหญิง จานวน 36 คน ม.1/10
1.2 โครงการห้องเรียนความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ (EIS : English for Integrate Studies )
1 ห้องเรียน รับทั้งชายและหญิง จานวน 36 คน ม.1/9
1.3 โครงการห้องเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมนายร้อย (Pre - Cadet Gifted Program)
1 ห้องเรียน รับเฉพาะชาย จานวน 36 คน ม.1/8
1.4 โครงการห้องเรียนกีฬา (SC : Sport Classroom) 2 ห้องเรียน รับทั้งชายและหญิง จานวน 80 คน
ม.1/6-7
2. รายละเอียดการรับสมัคร รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ โดยแยกเป็นดังนี้
2.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (EC :Exellent Classroom)
(1) การรับสมัคร รับทั้งชาย และหญิง จานวน 36 คน 1 ห้องเรียน
(2) การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ คัดเลือกจากการสอบวัดความพร้อมพื้นฐาน
ทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนกุฉินารายณ์ วิชาที่สอบ 5 วิชา รวม 100 คะแนน เวลาใช้สอบ 2 ชั่วโมง
ดังนี้
(2.1) วิชาคณิตศาสตร์
30 คะแนน
(2.2) วิชาวิทยาศาสตร์
30 คะแนน
(2.3) วิชาภาษาอังกฤษ
20 คะแนน
(2.4) วิชาสังคมศึกษา
10 คะแนน

2

(2.5) วิชาภาษาไทย
10 คะแนน
(3) การตัดสิน เรียงตามลาดับคะแนนรวม 5 วิชา หากคะแนนเท่ากัน ให้ใช้คะแนนของวิชาลาดับที่ 1 เรียง
ลงมา จนถึงลาดับสุดท้าย ในการตัดสิน
(4) คุณสมบัติของผู้สมัคร
(4.1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
(4.2) มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00 และ
ต้องเกรดเฉลี่ยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
(4.3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
(4.4) ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าโครงการฯ จะต้องจ่ายเงินบารุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 จานวน
2,900 บาท และค่าบารุงการศึกษาทั่วไปภาคเรียนละ 700 บาท
(5) หลักฐานการรับสมัคร
(5.1) ใบสมัครของโรงเรียนกุฉินารายณ์
(5.2) รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน)
(5.3) ใบรับรองผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
จากสถานศึกษาต้นสังกัด
(5.4) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา 1 ชุด
(6) วันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก วันประกาศผล วันรายงานตัว และวันมอบตัว
วันรับสมัคร
วันที่ 22 – 28 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันสอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.
วันประกาศผล
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น.
วันรายงานตัว(ชาระเงิน)
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
วันปฐมนิเทศ
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
(7) สถานที่รับสมัคร หอประชุมโรงเรียนกุฉินารายณ์
2.2 โครงการห้องเรียนความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ (EIS : English for Integrate Studies )
(1) การรับสมัคร รับทั้งชายและหญิง จานวน 36 คน 1 ห้องเรียน
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(2) การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ คัดเลือกจากการสอบวัดความพร้อม
พื้นฐานทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนกุฉินารายณ์ วิชาที่สอบ 5 วิชา รวม 100 คะแนน เวลาสอบ
2 ชั่วโมง สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน รวม 120 คะแนน ดังนี้
(2.1) วิชาภาษาอังกฤษ
40
คะแนน
(2.2) วิชาคณิตศาสตร์
20
คะแนน
(2.3) วิชาวิทยาศาสตร์
20
คะแนน
(2.4) วิชาสังคมศึกษา
10
คะแนน
(2.5) วิชาภาษาไทย
10
คะแนน
(2.6) สอบสัมภาษณ์
20
คะแนน
(3) การตัดสิน เรียงตามลาดับคะแนนรวม 5 วิชาบวกกับคะแนนสอบสัมภาษณ์ หากคะแนน
เท่ากัน ให้ใช้คะแนนของวิชาลาดับที่ 1 เรียงลงมา จนถึงลาดับสุดท้าย ในการตัดสิน
(4) คุณสมบัติของผู้สมัคร
(4.1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
(4.2) มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00
(4.3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
(4.4) ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าโครงการฯ จะต้องจ่ายเงินบารุงการศึกษาตามโครงการภาคเรียนที่ 1
จานวน 2,000 บาทและเงินบารุงการศึกษาทั่วไปภาคเรียนละ 700 บาท
(5) หลักฐานการรับสมัคร
(5.1) ใบสมัครของโรงเรียนกุฉินารายณ์
(5.2) รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน)
(5.3) ใบรับรองผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
จากสถานศึกษาต้นสังกัด
(5.4) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา 1 ชุด
(6) วันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก วันประกาศผล วันรายงานตัว และวันมอบตัว
วันรับสมัคร
วันที่ 22 – 28 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันสอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.
วันประกาศผล
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น.
วันรายงานตัว(ชาระเงิน)
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
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วันปฐมนิเทศ
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
(7) สถานที่รับสมัคร หอประชุมโรงเรียนกุฉินารายณ์
2.3 นักเรียนโครงการห้องเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมนายร้อย (Pre - Cadet Gifted
Program) 1 ห้องเรียน รับดังต่อไปนี้
(1) การรับสมัคร รับสมัครเฉพาะนักเรียนชายจากทั่วประเทศ 1 ห้องเรียน จานวน 36 คน
(2) การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา คัดเลือกจากการสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน การสอบ
สัมภาษณ์ และการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
(2.1) การสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนกุฉินารายณ์
วิชาที่สอบ 5 วิชา รวม 100 คะแนน เวลาใช้สอบ 2 ชั่วโมง ดังนี้
(2.1.1) วิชาคณิตศาสตร์
30 คะแนน
(2.1.2) วิชาวิทยาศาสตร์
30 คะแนน
(2.1.3) วิชาภาษาอังกฤษ
20 คะแนน
(2.1.4) วิชาสังคมศึกษา
10 คะแนน
(2.1.5) วิชาภาษาไทย
10 คะแนน
(2.2) การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
(2.2.1) บุคลิกภาพ
10 คะแนน
(2.2.2) เจตคติต่ออาชีพตารวจ ทหาร
5 คะแนน
(2.2.3) ท่วงทีวาจา ปฏิภาณ ไหวพริบ
5 คะแนน
(2.3) การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย คะแนนเต็ม 30 คะแนน
(2.3.1) วิ่งระยะทาง 100 เมตร
10 คะแนน
(2.3.2) ลุกนั่ง 30 วินาที
10 คะแนน
(2.3.3) ยืนกระโดดไกล
10 คะแนน
(3) การตัดสิน ใช้คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย รวมกับคะแนน
สอบข้อเขียน เรียงตามลาดับคะแนนรวมทั้งหมด หากคะแนนเท่ากัน ให้ใช้คะแนนของการสอบวิชาลาดับที่ 1 เรียงลง
มา จนถึงลาดับสุดท้าย ในการตัดสิน
(4) คุณสมบัติของผู้สมัคร
(4.1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
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(4.2) มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00
(4.3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
(4.4) ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าโครงการฯ จะต้องจ่ายเงินบารุงการศึกษาตามโครงการ ภาคเรียนที่ 1
จานวน 3,600 บาท และบารุงการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนละ 700 บาท
(4.5) มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกาเนิด
(4.6) เป็นผู้มีอวัยวะสมประกอบ เหมาะสมกับการเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนาย
ร้อยทั้ง 4 เหล่า ในอนาคต
(4.7) เป็นผู้ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านสายตา เช่น สายตาสั้น หรือตาบอดสี
(4.8) มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบอาชีพตารวจ และทหาร
(5) หลักฐานการรับสมัคร
(5.1) ใบสมัครของโรงเรียนกุฉินารายณ์
(5.2) รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน)
(5.3) ใบรับรองผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
3.00 จากสถานศึกษาต้นสังกัด
(5.4) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา 1 ชุด
(5.5) ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน เท่านั้น (คลินิกไม่ได้) เกี่ยวกับสุขภาพ
และสายตา
(6) วันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก วันประกาศผล วันรายงานตัว และวันมอบตัว
วันรับสมัคร
วันที่ 22 – 28 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันสอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.
วันประกาศผล
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น.
วันรายงานตัว(ชาระเงิน)
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
วันปฐมนิเทศ
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
(7) สถานที่รับสมัคร หอประชุมโรงเรียนกุฉินารายณ์
2.4 โครงการห้องเรียนกีฬา (SC : Sport Classroom) รับดังต่อไปนี้
(1) การรับสมัคร รับสมัครนักเรียนทั้งชายและหญิง จากทั่วประเทศ 2 ห้องเรียน จานวน 80 คน
(2) การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา คัดเลือกจากการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
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2.1 การทดสอบสมรรถภาพทางด้านกีฬาฟุตบอล
2.2 การทดสอบสมรรถภาพทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล
2.3 การทดสอบสมรรถภาพทางด้านกีฬาตะกร้อ
2.4 การทดสอบสมรรถภาพทางด้านกรีฑา
(3) การตัดสิน ใช้คะแนนจากการทดสอบสมรรถภาพด้านกีฬาหรือกรีฑาของร่างกาย เรียงลาดับที่ 1-80
ในการตัดสิน
(4) คุณสมบัติของผู้สมัคร
(4.1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
(4.2) มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 2.00
(4.3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
(4.4) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
(4.5) ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าโครงการฯ จะต้องจ่ายเงินบารุงการศึกษาตามโครงการ ภาคเรียนละ
1,000 บาท และเงินบารุงการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนละ 700 บาท
(4.6) มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกาเนิด
(4.7) เป็นผู้ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านสายตา เช่น สายตาสั้น หรือตาบอดสี
(5) หลักฐานการรับสมัคร
(5.1) ใบสมัครของโรงเรียนกุฉินารายณ์
(5.2) รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน)
(5.3) ใบรับรองผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
2.00 จากสถานศึกษาต้นสังกัด
(5.4) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา 1 ชุด
(5.5) ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน เท่านั้น (คลินิกไม่ได้) เกี่ยวกับสุขภาพ
และสายตา
(6) วันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก วันประกาศผล วันรายงานตัว และวันมอบตัว
วันรับสมัคร
วันที่ 22 – 28 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันสอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.
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วันประกาศผล
วันรายงานตัว(ชาระเงิน)
วันปฐมนิเทศ

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น.
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.

(7) สถานที่รับสมัคร หอประชุมโรงเรียนกุฉินารายณ์
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การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. ประเภทและจานวนรับโครงการห้องเรียนพิเศษ 4 ห้องเรียน จานวน 152 คน แยกเป็น
1.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (EC :Exellent Classroom) 1 ห้องเรียน รับทั้ง
ชาย และหญิง จานวน 36 คน ม.4/6
1.2 โครงการห้องเรียนความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ (EIS : English for Integrate Studies )
1 ห้องเรียน รับทั้งชายและหญิง จานวน 36 คน ม.4/5
1.3 โครงการห้องเรียนกีฬา (SC : Sport Classroom) 2 ห้องเรียน รับทั้งชายและหญิง จานวน 80 คน
ม.4/3-4
2. รายละเอียดการรับสมัคร รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ โดยแยกเป็นดังนี้
2.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (EC :Exellent Classroom)
(1) การรับสมัคร รับทั้งชาย และหญิง จานวน 36 คน 1 ห้องเรียน
(2) การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ คัดเลือกจากการสอบวัดความพร้อมพื้นฐาน
ทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนกุฉินารายณ์ วิชาที่สอบ 5 วิชา รวม 100 คะแนน เวลาใช้สอบ 2 ชั่วโมง
ดังนี้
(2.1) วิชาคณิตศาสตร์
30 คะแนน
(2.2) วิชาวิทยาศาสตร์
30 คะแนน
(2.3) วิชาภาษาอังกฤษ
20 คะแนน
(2.4) วิชาสังคมศึกษา
10 คะแนน
(2.5) วิชาภาษาไทย
10 คะแนน
(3) การตัดสิน เรียงตามลาดับคะแนนรวม 5 วิชา หากคะแนนเท่ากัน ให้ใช้คะแนนของวิชาลาดับที่ 1 เรียง
ลงมา จนถึงลาดับสุดท้าย ในการตัดสิน
(4) คุณสมบัติของผู้สมัคร
(4.1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
(4.2) มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ากว่า 3.00 และต้อง
เกรดเฉลี่ยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
(4.3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
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(4.4) ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าโครงการฯ จะต้องจ่ายเงินบารุงการศึกษาตามโครงการ ภาคเรียนที่ 1
จานวน 3,100 บาท และเงินบารุงการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนละ 700 บาท
(5) หลักฐานการรับสมัคร
(5.1) ใบสมัครของโรงเรียนกุฉินารายณ์
(5.2) รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน)
(5.3) ใบรับรองผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
จากสถานศึกษาต้นสังกัด
(5.4) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา 1 ชุด
(6) วันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก วันประกาศผล วันรายงานตัว และวันมอบตัว
วันรับสมัคร
วันที่ 22 – 28 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันสอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.
วันประกาศผล
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น.
วันรายงานตัว(ชาระเงิน)
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
วันปฐมนิเทศ
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
(7) สถานที่รับสมัคร หอประชุมโรงเรียนกุฉินารายณ์
2.2 โครงการห้องเรียนความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ (EIS : English for Integrate Studies )
(1) การรับสมัคร รับทั้งชายและหญิง จานวน 36 คน 1 ห้องเรียน
(2) การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ คัดเลือกจากการสอบวัดความพร้อมพื้นฐาน
ทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนกุฉินารายณ์ วิชาที่สอบ 5 วิชา รวม 100 คะแนน เวลาสอบ 2 ชั่วโมง
สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน รวม 120 คะแนน ดังนี้
(2.1) วิชาภาษาอังกฤษ
40
คะแนน
(2.2) วิชาคณิตศาสตร์
20
คะแนน
(2.3) วิชาวิทยาศาสตร์
20
คะแนน
(2.4) วิชาสังคมศึกษา
10
คะแนน
(2.5) วิชาภาษาไทย
10
คะแนน
(2.6) สอบสัมภาษณ์
20
คะแนน
(3) การตัดสิน เรียงตามลาดับคะแนนรวม 5 วิชาบวกกับคะแนนสอบสัมภาษณ์ หากคะแนนเท่ากัน ให้
ใช้คะแนนของวิชาลาดับที่ 1 เรียงลงมา จนถึงลาดับสุดท้าย ในการตัดสิน
(4) คุณสมบัติของผู้สมัคร
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(4.1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
(4.2) มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ากว่า 3.00
(4.3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
(4.4) ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าโครงการฯ จะต้องจ่ายเงินบารุงการศึกษาตามโครงการภาคเรียนที่ 1
จานวน 2,000 บาท และค่าบารุงการศึกษาทั่วไปภาคเรียนที่ 1 จานวน 700 บาท
(5) หลักฐานการรับสมัคร
(5.1) ใบสมัครของโรงเรียนกุฉินารายณ์
(5.2) รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน)
(5.3) ใบรับรองผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
จากสถานศึกษาต้นสังกัด
(5.4) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา 1 ชุด
(6) วันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก วันประกาศผล วันรายงานตัว และวันมอบตัว
วันรับสมัคร
วันที่ 22 – 28 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันสอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.
วันประกาศผล
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น.
วันรายงานตัว(ชาระเงิน)
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
วันปฐมนิเทศ
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
(7) สถานที่รับสมัคร หอประชุมโรงเรียนกุฉินารายณ์
2.4 โครงการห้องเรียนกีฬา (SC : Sport Classroom) รับดังต่อไปนี้
(1) การรับสมัคร รับสมัครนักเรียนทั้งชายและหญิง จากทั่วประเทศ 2 ห้องเรียน จานวน 80 คน
(2) การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา คัดเลือกจากการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
2.1 การทดสอบสมรรถภาพทางด้านกีฬาฟุตบอล
2.2 การทดสอบสมรรถภาพทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล
2.3 การทดสอบสมรรถภาพทางด้านกีฬาตะกร้อ
2.4 การทดสอบสมรรถภาพทางด้านกรีฑา
(3) การตัดสิน ใช้คะแนนจากการทดสอบสมรรถภาพด้านกีฬาหรือกรีฑาของร่างกาย เรียงลาดับที่
1-80 ในการตัดสิน
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(4) คุณสมบัติของผู้สมัคร
(4.1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
(4.2) มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ากว่า 2.00
(4.3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
(4.4) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
(4.5) ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าโครงการฯ จะต้องจ่ายเงินบารุงการศึกษาตามโครงการภาคเรียนละ
1,000 บาท และค่าบารุงการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 จานวน 700 บาท
(4.6) มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกาเนิด
(4.8) เป็นผู้ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านสายตา เช่น สายตาสั้น หรือตาบอดสี
(5) หลักฐานการรับสมัคร
(5.1) ใบสมัครของโรงเรียนกุฉินารายณ์
(5.2) รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน)
(5.3) ใบรับรองผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
จากสถานศึกษาต้นสังกัด
(5.4) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา 1 ชุด
(5.5) ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน เท่านั้น (คลินิกไม่ได้) เกี่ยวกับสุขภาพ
และสายตา
(6) วันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก วันประกาศผล วันรายงานตัว และวันมอบตัว
วันรับสมัคร
วันที่ 22 – 28 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันสอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.
วันประกาศผล
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น.
วันรายงานตัว(ชาระเงิน)
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
วันปฐมนิเทศ
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
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(7) สถานที่รับสมัคร หอประชุมโรงเรียนกุฉินารายณ์

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน)
ผู้อานวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์

