ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
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โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ –
คณิตศาสตร์ (EC :Exellent Classroom)

โครงการห้องเรียนความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ (EIS โครงการห้องเรียนกีฬา (SC : Sport
: English for Integrate Studies )
Classroom)

การรับสมัคร กำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 รับทั้งชำย และหญิง จำนวน 40
คน 1 ห้องเรียน รับสมัคร 9-13 ก.พ. 62 ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
หลักฐาน 1.ใบรับรอง(ปพ.7) 2.เอกสำรสำรแสดงผล
กำรเรียน 5 ภำคเรียน เฉลี่ย ไม่ต่ำกว่ำ 2.75
3.สำเนำทะเบียนบ้ำนตนเอง
4.รูปถ่ำยนักเรียน 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
ค่าสมัครสอบ คนละ 50 บำทต่อโครงกำร
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา รับสมัครนักเรียนทั่ว
ประเทศ คัดเลือกจำกกำรสอบวัดควำมพร้อมพื้นฐำน
ทำงกำรเรียน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
กุฉินำรำยณ์ วิชำที่สอบ 5 ได้แก่ วิชำ ไทย วิทย์
คณิต อังกฤษ และสังคมฯ จะต้องจ่ำยเงินบำรุง
กำรศึกษำภำคเรียนที่ 1 จำนวน 2,900 บำท และค่ำ
บำรุงกำรศึกษำทั่วไปภำคเรียนละ 700 บำท

การรับสมัคร กำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 รับ การรับสมัคร กำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้น
ทั้งชำย และหญิง จำนวน 40 คน 1 ห้องเรียนรับสมัคร 9-13 ประถมศึกษำปีที่ 6 รับสมัครนักเรียนทั้งชำยและ
ก.พ. 62 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
หญิง จำกทัว่ ประเทศ 2 ห้องเรียน จำนวน 80 คน
รับสมัคร 9-13 ก.พ. 62 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
หลักฐาน 1.ใบรับรอง(ปพ.7) 2.เอกสำรสำรแสดงผลกำรเรียน หลักฐาน 1.ใบรับรอง(ปพ.7) 2.เอกสำรสำร
5 ภำคเรียน เฉลี่ย ไม่ต่ำกว่ำ 2.75
แสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน เฉลี่ย ไม่ต่ำกว่ำ
3.สำเนำทะเบียนบ้ำนตนเอง
2.00 3.สำเนำทะเบียนบ้ำนตนเอง
4.รูปถ่ำยนักเรียน 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
4.รูปถ่ำยนักเรียน 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
ค่าสมัครสอบ คนละ 50 บำทต่อโครงกำร
ค่าสมัครสอบ คนละ 50 บำทต่อโครงกำร
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา คัดเลือกจำกกำร
คัดเลือกจำกกำรสอบวัดควำมพร้อมพื้นฐำนทำงกำรเรียน โดย ทดสอบสมรรถภำพด้ำนกีฬำ 2 ประเภท คือ
ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนกุฉินำรำยณ์ วิชำที่สอบ 5 วิชำ
1.กีฬำฟุตบอล 2. กรีฑำ นักเรียนที่เข้ำโครงกำรฯ
ได้แก่ ไทย วิทย์ คณิต อังกฤษ และสังคมฯ จะต้องจ่ำยเงิน
จะต้องจ่ำยเงินบำรุงกำรศึกษำตำมโครงกำร
บำรุงกำรศึกษำตำมโครงกำรภำคเรียนที่ 1 จำนวน 2,000
ภำคเรียนละ 1,000 บำท และเงินบำรุงกำรศึกษำ
บำทและเงินบำรุงกำรศึกษำทั่วไปภำคเรียนละ 700 บำท
ทั่วไป ภำคเรียนละ 700 บำท

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
EC
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ –
คณิตศาสตร์ (EC :Exellent Classroom)

EIS

โครงการห้องเรียนความสามารถพิเศษทาง
ภาษาอังกฤษ (EIS : English for Integrate
Studies )
การรับสมัคร กำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษำ การรับสมัคร กำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปี
ปีที่ 3 หรือเทียบเท่ำ รับทั้งชำย และหญิง จำนวน
ที่ 3หรือเทียบเท่ำ รับทั้งชำย และหญิง จำนวน 40 คน
40 คน 1 ห้องเรียน รับสมัคร 9-13 ก.พ. 62
1 ห้องเรียน รับสมัคร 9-13 ก.พ. 62
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
หลักฐาน 1.ใบรับรอง(ปพ.7) 2.เอกสำรสำรแสดงผล หลักฐาน 1.ใบรับรอง(ปพ.7) 2.เอกสำรสำรแสดงผล
กำรเรียน 5 ภำคเรียน เฉลี่ย ไม่ต่ำกว่ำ 2.75
กำรเรียน 5 ภำคเรียน เฉลี่ย ไม่ต่ำกว่ำ 2.75
3.สำเนำทะเบียนบ้ำนตนเอง
3.สำเนำทะเบียนบ้ำนตนเอง
4.รูปถ่ำยนักเรียน 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
4.รูปถ่ำยนักเรียน 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
ค่าสมัครสอบ คนละ 50 บำทต่อโครงกำร
ค่าสมัครสอบ คนละ 50 บำทต่อโครงกำร
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา รับสมัครนักเรียนทั่ว
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา รับสมัครนักเรียนทั่ว
ประเทศ คัดเลือกจำกกำรสอบวัดควำมรู้พื้นฐำน
ประเทศ คัดเลือกจำกกำรสอบวัดควำมรู้พื้นฐำน
ทำงกำรเรียน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนกุฉิ
ทำงกำรเรียน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนกุฉิ
นำรำยณ์ วิชำที่สอบ 5 วิชำ ได้แก่ ภำษำไทย วิทย์ นำรำยณ์ วิชำที่สอบ 5 วิชำ ได้แก่ อังกฤษ ภำษำไทย
คณิต อังกฤษ และสังคมฯจะต้องจ่ำยเงินบำรุง
วิทย์ คณิต และสังคมฯจะต้องจ่ำยเงินบำรุงกำรศึกษำ
กำรศึกษำภำคเรียนที่ 1 จำนวน 3,100 บำท และค่ำ ตำมโครงกำรภำคเรียนที่ 1 จำนวน 2,000 บำทและ
บำรุงกำรศึกษำทั่วไปภำคเรียนละ 700 บำท
เงินบำรุงกำรศึกษำทั่วไปภำคเรียนละ 700 บำท

SC
โครงการห้องเรียนกีฬา (SC : Sport Classroom)

การรับสมัคร กำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 3 หรือเทียบเท่ำ รับสมัครนักเรียนทั้งชำยและหญิง
จำกทั่วประเทศ 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน
รับสมัคร 9-13 ก.พ. 62 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
หลักฐาน 1.ใบรับรอง(ปพ.7) 2.เอกสำรสำรแสดงผล
กำรเรียน 5 ภำคเรียน เฉลี่ย ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
3.สำเนำทะเบียนบ้ำนตนเอง
4.รูปถ่ำยนักเรียน 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
ค่าสมัครสอบ คนละ 50 บำทต่อโครงกำร
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา คัดเลือกจำกกำรทดสอบ
สมรรถภำพด้ำนกีฬำ 2 ประเภท คือ 1.กีฬำฟุตบอล
2. กรีฑำ นักเรียนที่เข้ำโครงกำรฯ จะต้องจ่ำยเงินบำรุง
กำรศึกษำตำมโครงกำร ภำคเรียนละ 1,000 บำท
และเงินบำรุงกำรศึกษำทั่วไป ภำคเรียนละ 700 บำท

สิทธิพิเศษ
1.ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 นักเรียนที่สอบได้ลาดับที่ 1-3 เท่านั้น (แต่ต้องชำระค่ำเล่ำเรียนเหมือนนักเรียนทั่วไปตำมที่โรงเรียน
กำหนด โดยต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป หำกผลกำรเรียนต่ำกว่ำที่โรงเรียนกำหนด จะขำดคุณสมบัติกำรรับทุนทันที)
2.ทุน จานวน 500 บาท สำหรับนักเรียนที่สอบเข้ำเรียนต่อได้ในลำดับที่ 1-10 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (สอบในวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2562)
3.ทุน จานวน 500 บาท สำหรับนักเรียนที่สอบเข้ำเรียนต่อได้ในลำดับที่ 1-10 สำหรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป (สอบในวันที่ 9 มีนำคม 2562)
4.ทุนการศึกษาให้คนละ 500 บาท(สำหรับนักเรียนในเขตอำเภอกุฉินำรำยณ์ และต้องลงทะเบียนเรียนเท่ำนั้น)
4.1นักเรียนที่มีผลกำรเรียนดีลำดับที่ 1-3 สำหรับโรงเรียนที่นักเรียน ป.6 และ ม.3 จำนวน 21 คนขึ้นไปที่เรียนต่อโรงเรียนกุฉินำรำยณ์)
4.2นักเรียนที่มีผลกำรเรียนดีลำดับที่ 1-2 สำหรับโรงเรียนที่นักเรียน ป.6 และ ม.3 จำนวน 11-20 คนที่เรียนต่อโรงเรียนกุฉินำรำยณ์)
4.3นักเรียนที่มีผลกำรเรียนดีลำดับที่ 1 สำหรับโรงเรียนที่นักเรียน ป.6 และ ม.3 จำนวน 1-10 คนที่เรียนต่อโรงเรียนกุฉินำรำยณ์)
4.4 สำหรับนักเรียนที่อยู่นอกเขตทุนกำรศึกษำโรงเรียนจะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม โดยใช้เกณฑ์เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.50 ขึ้นไป
โดยโรงเรียนกุฉินำรำยณ์ จะพิจำรณำจำก GPA ของโรงเรียนเดิม โดยจะได้รับทุนกำรศึกษำในวันไหว้ครู
5.รับกระเป๋านักเรียน 1 ใบ และเสื้อกีฬา 1 ตัว มูลค่า 500 บาท
6.โรงเรียนจะนานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
6.1 ด้านวิชาการ : ค่ำยโอลิมปิค เข้ำแล็ปในมหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ฯ โรงเรียนจุฬำภรณ์มุกดำหำร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย โรงเรียนวำปีปทุม
โรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์ และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เห็นสมควร
6.2 ด้านกีฬากรีฑา : โรงเรียนจะนำนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนร่วมแข่งขันกีฬำกรีฑำในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับ
จังหวัด ระดับภำค ระดับชำติและระดับนำนำชำติ
6.3 โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ : ด้ำนดนตรี ศิลปะ และด้ำนอื่น ๆ
6.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)

