
 

 

ประกาศโรงเรียนกันทรลกัษ์วิทยา 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ห้องเรียนพิเศษ 

            วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนา     
            ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ปีการศึกษา ๒๕๖3 

 

  ด้วยโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28                      
จะด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียน 
จึงก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร และการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   
 1.  จ านวนที่รับ 
  รับจ านวน  36  คน 
    2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร 
      2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   2.1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖2  

   2.1.2 มีผลการเรียน ดังนี้ 
   1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5                       

(รวม 4 ภาคเรียน) หรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่  3.00  ขึ้นไป 
   2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์                                      

ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 หรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่  3.00  ขึ้นไป 
   2.1.3 เป็นโสด และมีสัญชาติไทย 
   2.1.4 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   2.1.5 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
  2.1.6 มีความตั้งใจเข้าโครงการ และผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน  
  2.1.7 สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน และรายละเอียดตามหลักสูตร 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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      2.2 หลักฐานการสมัคร 
  2.2.1 แบบบันทึกข้อมูลการสมัครเข้าเรียนของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว 

  2.2.2  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อนักเรียนอาศัยอยู่  พร้อมส าเนา  ๑  ฉบับ                                       
(ผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง)  

    2.2.3 ส าเนา ปพ.๑ : ป (กรณีจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) หรือใบรับรองฉบับจริงจาก
โรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  ๒๕๖2 ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ย  2                               
ปีการศึกษา (ป.4-ป.5) และผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ตั้งแต่  3.00  ขึ้นไป 

        2.2.4 รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า                           
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จ านวน ๒  แผ่น (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)      

   2.2.5 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยแต่งกายด้วยชุดนักเรียน  

 3. ก าหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 
การสมัคร : กรอกข้อมูลและพิมพ์แบบบันทึกข้อมูลการสมัครเข้าเรียนทางเว็บไซต์  
                       www.klws.ac.th  หรือ http://gpa.klws.ac.th  หรือสมัครด้วยตนเอง 
รับสมัคร    : วันที่  ๒2-๒6  กุมภาพันธ์  ๒๕๖3  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ                    
                  ณ ห้องกันทรมณี  อาคาร  5                                                                        
สอบคัดเลือก : วันเสาร์ที่  7  มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ประกาศผล   : วันที่  11  มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
รายงานตัว : วันที่  11  มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
มอบตัว  : วันที่  14  มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

 4. วิชาที่สอบคัดเลือก 
  วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

 5. ตารางสอบคัดเลือก   วันเสาร์ที่  7  มีนาคม  2563 

 

เวลา วิชา คะแนน 
09.00-11.00 น. คณิตศาสตร์ 50 
13.00-15.00 น. วิทยาศาสตร์ 50 

 6. ถ้าไม่มารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  
7. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์  087-8796065  

 
เงื่อนไขส าหรับการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  

นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ก าหนดให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ  
และกิจกรรมพิเศษเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน  ดังนี้ 
  1. ค่ายปฐมนิเทศและพัฒนาอัจฉริยภาพตามความสามารถของผู้เรียน ร่วมกับโรงเรียนใน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่าย สพม. ๒๘ จ านวน  ๘  
โรงเรียน  

http://www.klws.ac.th/
http://gpa.klws.ac.th/
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  2. ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพตามความสามารถของผู้เรียน  ร่วมกับโรงเรียนในโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่าย สพม. ๒๘ จ านวน  ๘  โรงเรียน  
  3. ฝึกปฏิบัติการการจัดท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 
  4. ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์วิจัย/ แหล่งเรียนรู้/ อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  
  5. การน าเสนอผลงานทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 1 ครั้งต่อระดับชั้น ร่วมกับเครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
  ๖. โครงการติวเข้มสอนเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพตามความสามารถของผู้เรียน   
  7. ค่าใช้จ่ายในการเรียนเพ่ิมเติมจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี                                           
ภาคเรียนละ 10,000 บาท/ภาคเรียน (ปีการศึกษาละ 20,000  บาทต่อปี) ไม่รวมค่าใช้จ่ายปกติ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
 1.  จ านวนที่รับ 
  รับจ านวน  30  คน 
    2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร 
      2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   2.1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  ๒๕๖2 หรือเทียบเท่า 

   2.1.2 มีผลการเรียน ดังนี้ 
   1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3   

รวม 5 ภาคเรียน หรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตั้งแต่  3.00  ขึ้นไป 
   2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 

และ 3 รวม 5 ภาคเรียน หรอืเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตั้งแต่  3.00  ขึ้นไป 
   3) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 

และ 3 รวม 5 ภาคเรียน หรอืเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตั้งแต่  3.00  ขึ้นไป 
  2.1.3 เป็นโสด และมีสัญชาติไทย 
  2.1.4 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  2.1.5 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
  2.1.6 มีความตั้งใจเข้าโครงการ และผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน  
  2.1.7 สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน และรายละเอียดตามหลักสูตร 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

          2.2 หลักฐานการสมัคร 
  2.2.1 แบบบันทึกข้อมูลการสมัครเข้าเรียนของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว 

  2.2.2  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา  ๑  ฉบับ (ผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง)  
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    2.2.3 ส าเนา ปพ.๑ : บ ที่แสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 (ผลการเรียน 5 ภาคเรียน) หรือส าเนา ปพ.1 :  บ ที่แสดงการจบหลักสูตร  

       2.2.4 รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า                           
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จ านวน ๒  แผ่น (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)      

  2.2.5 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยแต่งกายด้วยชุดนักเรียน  

 3. ก าหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 
การสมัคร : กรอกข้อมูลและพิมพ์แบบบันทึกข้อมูลการสมัครเข้าเรียนทางเว็บไซต์  
                      www.klws.ac.th  หรือ http://gpa.klws.ac.th  หรือสมัครด้วยตนเอง 
รับสมัคร    : วันที่  ๒2-๒6  กุมภาพันธ์  ๒๕๖3  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ                    
                  ณ ห้องกันทรมณี  อาคาร  5                                                                        
สอบคัดเลือก : วันอาทิตย์ที่  8  มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ประกาศผล   : วันที่  12  มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
รายงานตัว : วันที่  12  มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
มอบตัว  : วันที่  14  มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

 4. วิชาที่สอบคัดเลือก 
  วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

 5. ตารางสอบคัดเลือก   วันอาทิตย์ที่  8  มีนาคม  ๒๕๖3   

 

เวลา วิชา คะแนน 
09.00-11.00 น. คณิตศาสตร์ 50 
13.00-15.00 น. วิทยาศาสตร์ 50 

6. ถ้าไม่มารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  
7. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์  087-8796065  

 
เงื่อนไขส าหรับการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดให้ส าหรับนักเรียนในโครงการ 
ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพิเศษเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
นอกห้องเรียน  ดังนี้ 
  1. ค่ายปฐมนิเทศและพัฒนาอัจฉริยภาพตามความสามารถของผู้เรียน ร่วมกับเครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ านวน  ๒๘  โรงเรียน  
  2. ฝึกเทคนิคทักษะปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
สิ่งแวดล้อม  ณ ศูนย์วิจัย/ หน่วยงานวิจัย/ มหาวิทยาลัย 
  3. ฝึกปฏิบัติการการจัดท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 
  4. ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์วิจัย/ แหล่งเรียนรู้/ อื่นๆ ตามความเหมาะสม  

http://www.klws.ac.th/
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  5. การน าเสนอผลงานทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 1 ครั้งต่อระดับชั้น ร่วมกับเครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  

๖. โครงการติวเข้มสอนเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพตามความสามารถของผู้เรียน   
  7. ค่าใช้จ่ายในการเรียนเพ่ิมเติมจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนละ                                   
10,000  บาท/ภาคเรียน (ปีการศึกษาละ 20,000  บาทต่อปี) ไม่รวมค่าใช้จ่ายปกติ 

 
ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   
 1.  จ านวนที่รับ 
  รับจ านวน  25  คน 
    2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร 
      2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   2.1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
   2.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 หรือจบชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต ่ 2.50 ขึ้นไป  
    2.1.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4             
และ 5 หรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่  2.50 ขึ้นไป 

   2.1.4 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
 2.1.5 เป็นโสด และมีสัญชาติไทย 

   2.1.6 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   2.1.7 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
   2.1.8 มีความตั้งใจเข้าโครงการ และผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน  
   2.1.9 สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน และรายละเอียดตามหลักสูตร 
ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 

           2.2 หลักฐานการสมัคร 
   2.2.1 แบบบันทึกข้อมูลการสมัครเข้าเรียนของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว 

                2.2.2  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อนักเรียนอาศัยอยู่  พร้อมส าเนา  ๑  ฉบับ                                       
(ผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง)  

     2.2.3 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.๑ : ป) หรือหลักฐานก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  ๒๕๖2 ทีร่ับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวม  และผลการเรียนเฉลี่ยรวม
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 ปีการศึกษา(ป.4-ป.5)  ตั้งแต่  2.50 ขึ้นไป 

        2.2.4 รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด                  
1 นิ้วครึ่ง จ านวน ๒  แผ่น (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)      

   2.2.5 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยแต่งกายด้วยชุดนักเรียน  
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 3. ก าหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 
การสมัคร : กรอกข้อมูลและพิมพ์แบบบันทึกข้อมูลการสมัครเข้าเรียนทางเว็บไซต์  
                      www.klws.ac.th  หรือ http://gpa.klws.ac.th หรือสมัครด้วยตนเอง  
รับสมัคร    : วันที่  ๒2-๒6  กุมภาพันธ์  ๒๕๖3  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
                       ณ ห้องกันทรมณี  อาคาร  5 
สอบคัดเลือก : วันเสาร์ที่  7  มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ประกาศผล   : วันที่  11  มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
รายงานตัว : วันที่  11  มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
มอบตัว  : วันที่  14 มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

4. วิชาที่สอบคัดเลือก 
  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์ 
ทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ 

 5. ตารางสอบคัดเลือก   วันเสาร์ที่  7   มีนาคม  2563 

 

เวลา วิชา คะแนน 
09.00-11.00 น. ฉบับที่ 1 

    - ภาษาไทย 
    - คณิตศาสตร์ 
    - ภาษาอังกฤษ 

 (90) 
30 
30 
30 

11.00-12.00 น. ฉบับที่ 2 
    - วิทยาศาสตร์ 
    - สังคมศึกษา 

(60) 
30 
30 

13.00-16.30 น. สอบสัมภาษณ์ 50 

6. ถ้าไม่มารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน และเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์  
7. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช หมายเลขโทรศัพท์   

089-2832983 หรอืหมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรยีน  045-661617   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   
 1.  จ านวนที่รับ 
  รับจ านวน  25  คน 
    2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร 
      2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   2.1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
   2.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 รวม                        
5 ภาคเรียน หรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้ังแต ่ 2.50 ขึ้นไป   
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 2.1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2  
และ 3 รวม  5 ภาคเรียน ตั้งแต่  2.50 ขึ้นไป 

     2.1.4 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
 2.1.5 เป็นโสด และมีสัญชาติไทย 

   2.1.6 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   2.1.7 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
   2.1.8 มีความตั้งใจเข้าโครงการ และผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน  
   2.1.9 สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน และรายละเอียดตามหลักสูตร 
ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 

    2.2 หลักฐานการสมัคร 
   2.2.1 แบบบันทึกข้อมูลการสมัครเข้าเรียนของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว 

   2.2.2  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อนักเรียนอาศัยอยู่  พร้อมส าเนา  ๑  ฉบับ                                       
(ผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง)  

     2.2.3 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.๑ : บ) หรือหลักฐานก าลังศึกษา
อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  ๒๕๖2 ที่รับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวม  และผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ตั้งแต่  2.50 ขึ้นไป 

        2.2.4 รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า                      
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จ านวน ๒  แผ่น (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)      

   2.2.5 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยแต่งกายด้วยชุดนักเรียน  

 3. ก าหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 
การสมัคร : กรอกข้อมูลและพิมพ์แบบบันทึกข้อมูลการสมัครเข้าเรียนทางเว็บไซต์  
                      www.klws.ac.th  หรือ http://gpa.klws.ac.th  หรือสมัครด้วยตนเอง  
รับสมัคร    : วันที่  ๒2-๒6  กุมภาพันธ์  ๒๕๖3  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.                               
                       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องกันทรมณี  อาคาร  5 
สอบคัดเลือก : วันอาทิตย์ที่  8  มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ประกาศผล   : วันที่  12  มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
รายงานตัว : วันที่  12  มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
มอบตัว  : วันที่  14  มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

 4. วิชาที่สอบคัดเลือก 
  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์ 
ทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ 
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 5. ตารางสอบคัดเลือก   วันอาทิตย์ที่  8  มีนาคม  2563 
 

เวลา วิชา คะแนน 
09.00-11.00 น. ฉบับที่ 1 

    - ภาษาไทย 
    - คณิตศาสตร์ 
    - ภาษาอังกฤษ 

 (90) 
30 
30 
30 

11.00-12.00 น. ฉบับที่ 2 
    - วิทยาศาสตร์ 
    - สังคมศึกษา 

(60) 
30 
30 

13.00-16.30 น. สอบสัมภาษณ์ 50 

6. ถ้าไม่มารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน และเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์  
7. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช หมายเลขโทรศัพท์   

089-2832983 หรอืหมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรยีน  045-661617   
 
เงื่อนไขส าหรับการเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค                                 
(Education Hub) 
 1. นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 
 2. นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน ดังนี้ 
      2.1 ค่ายภาษาอังกฤษในประเทศ 
  2.2 ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
  2.3 ค่ายภาษาอังกฤษต่างประเทศ 
  2.4 ค่ายเตรียมความพร้อมสอบภาษาอังกฤษกับสถาบันทดสอบระดับนานาชาติ 
  2.5 ค่าย Multi-lingual Program Camp (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) 
  2.6 ค่าย Academic Festival (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
 3. อ่านหนังสือ/เรื่องสั้นภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  ภาคเรียนละ  3 เล่ม 
 4. การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษกับสถาบันทดสอบระดับนานาชาติ (ชั้นมัธยมศึกษา               
ปีที่ ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  
 5. ค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มเติมจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษาละ  ๔0,000  บาทต่อปี  
(๒0,000  บาท/ภาคเรียน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายปกติ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการร่วมกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  13  กุมภาพันธ์  2563   
 
              
                                                                 (นายเอกธนัช  เหลาสิงห์) 
        รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  
   


