ประกาศโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2562
......................................................................
ด้วยโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ต้องการ
รับสมัครนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเป็นไป
อย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2550 มาตรา 5 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 นโยบายรัฐบาล นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2562 โดยจาแนกเป็นดังนี้
1. ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนเพชร (Diamond Room)
2. ห้องเพาะพันธุ์ปัญญา
3. ห้องเรียนปกติ
1.ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนเพชร (Diamond Room)
1.1 จานวนนักเรียนที่รับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับจานวน 40 คน 1 ห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับจานวน 40 คน 1 ห้องเรียน
1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.2.1 ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบ่งออกเป็น
1.2.1.1 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีคุณสมบัติด้านการศึกษา ดังนี้
1) มีผลการเรียนเฉลี่ย ในระดับชั้นประถมศึกษา ไม่ตากว่
่ า 3.00
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ตากว่
่ า 3.00
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ตากว่
่ า 3.00
1.2.1.2 ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีคุณสมบัติด้านการศึกษา ดังนี้
1) มีผลการเรียนเฉลี่ย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ตากว่
่ า 3.00
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5
ไม่ตากว่
่ า 3.00
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5
ไม่ตากว่
่ า 3.00

2
1.2.2 ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งออกเป็น
1.2.2.1 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องมีคุณสมบัติด้านการศึกษา ดังนี้
1) มีผลการเรียนเฉลี่ย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ตากว่
่ า 3.00
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ตากว่
่ า 3.00
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ตากว่
่ า 3.00
1.2.2.2 ผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องมีคุณสมบัติด้านการศึกษา ดังนี้
1) มีผลการเรียนเฉลี่ย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รวม 5 ภาคเรียน)
ไม่ตากว่
่ า 3.00
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รวม 5 ภาคเรียน)
ไม่ตากว่
่ า 3.00
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รวม 5 ภาคเรียน)
ไม่ตากว่
่ า 3.00
1.3 คุณสมบัติโดยทั่วไป
1) เป็นโสด
2) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนานักเรียน
ภาคเรียนละ 6,000 บาท
1.4 สิ่งที่จะได้รับในการเรียนห้องเรียนเพชร (Diamond Room)
1) นักเรียนที่สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อได้อันดับที่ 1 ได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเรียน
ตลอดหลักสูตร
2) สอนพิเศษหลังเลิกเรียนทุกวันจันทร์ – พุธ
3) กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการก่อนสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
4) กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (สาหรับ ม.ปลาย)
5) กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
7) กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
8) กิจกรรมเข้าแข่งขันตามเวทีทางวิชาการคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
1.5 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1) ใบสมัคร รับได้ในวันสมัคร
2) หลักฐานที่แสดงคุณวุฒิทางการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 3
(สาเนาใบ ปพ.1 หรือ ใบรับรองฉบับจริง จานวน 1 แผ่น)
3) ใบรับรองแสดงผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จานวน 1 แผ่น
4) รูปถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 แผ่น
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ใช้สาหรับติดใบสมัคร 1 แผ่น และติดบัตรประจาตัวผู้สอบ 1 แผ่น)
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5) สาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จานวน 1 แผ่น
6) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จานวน 1 แผ่น
7) สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา
จานวน 1 แผ่น
8) สาเนาทะเบียนบ้านของมารดา
จานวน 1 แผ่น
หมายเหตุ
1. กรณีที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา ให้ใช้สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองแทน จานวน 1 แผ่น
2. เอกสารที่เป็นฉบับสาเนาต้องรับรองสาเนา โดยเขียนคาว่า “สาเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ
1.6 กาหนดการรับสมัคร
ที่
รายการ
1 วันรับสมัคร
2 สอบวัดความรู้
2.1 สอบข้อเขียน
2.2 สอบสัมภาษณ์
3 ประกาศผลและรายงานตัว
4 มอบตัว

วันเดือนปี
1 – 5 มีนาคม 2562

เวลา
09.00 – 16.00 น.

สถานที่
อาคารเรียน 3

9 มีนาคม 2562

09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
09.00 – 12.00 น.
09.00 – 12.00 น.

ม.1 ห้องเพชร 2
ม.4 ห้องเพชร 5
อาคารเรียน 3
ห้องโสตทัศนศึกษา

13 มีนาคม 2562
16 มีนาคม 2562

1.7 วิชาที่สอบ 100 คะแนน จาแนกเป็น
1.7.1 สอบข้อเขียนวิชาพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 80 ได้แก่
1) วิชาคณิตศาสตร์
จานวน 20 ข้อ
2) วิชาวิทยาศาสตร์
จานวน 20 ข้อ
3) วิชาภาษาอังกฤษ
จานวน 20 ข้อ
1.7.2 สอบสัมภาษณ์ (ให้นาแฟ้มสะสมงานมาประกอบด้วย) คิดเป็นร้อยละ 20 ได้แก่
1) ความพร้อมในการเรียน
2) ทักษะการคิดคานวณ
3) การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
4) ความรู้รอบตัว
1.8 การประกาศผลการสอบ
1) นักเรียนที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
2) หากนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
3) กรณีนักเรียนมารายงานตัวแต่ไม่มามอบตัว ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
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2. ห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา
2.1 จานวนนักเรียนที่รับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับจานวน 40 คน 1 ห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับจานวน 40 คน 1 ห้องเรียน
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) มีคุณวุฒิจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
2) มีคุณวุฒิจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
3) มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.75 วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.75
4) เป็นโสด
5) มีความประพฤติเรียบร้อย
6) สามารถปรับตัวให้อยู่ในกฎระเบียบของสถานศึกษาได้
7) สามารถปรับตัวให้อยู่กับผู้อื่นในสถานศึกษาได้
2.3 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1) ใบสมัคร รับได้ในวันสมัคร
2) หลักฐานที่แสดงคุณวุฒิทางการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 3
(สาเนาใบ ปพ.1 หรือ ใบรับรองฉบับจริง จานวน 1 แผ่น)
3) ใบรับรองแสดงผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จานวน 1 แผ่น หรือหลักฐานอื่น
ที่ใช้แทนผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4) รูปถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบนักเรียนไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 แผ่น
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ใช้สาหรับติดใบสมัคร 1 แผ่น และติดบัตรประจาตัวผู้สอบ 1 แผ่น)
5) สาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จานวน 1 แผ่น
6) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จานวน 1 แผ่น
7) สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา
จานวน 1 แผ่น
8) สาเนาทะเบียนบ้านของมารดา จานวน 1 แผ่น
หมายเหตุ
1. กรณีที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา ให้ใช้สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองแทน จานวน 1 แผ่น
2. เอกสารที่เป็นฉบับสาเนาต้องรับรองสาเนา โดยเขียนคาว่า “สาเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ
2.4 กาหนดการรับสมัคร
ที่
รายการ
1 วันรับสมัคร
2 สอบวัดความรู้
2.1 สอบข้อเขียน
2.2 สอบสัมภาษณ์
3 ประกาศผลและมอบตัว

วันเดือนปี
23 – 27 มีนาคม 2562

เวลา
09.00 – 16.00 น.

31 มีนาคม 2562

09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
09.00 – 12.00 น.

3 เมษายน 2562

สถานที่
อาคารเรียน 2
ม.1 อาคาร 3
ม.4 อาคาร 5
ห้อง 312
หอประชุมกันเกรา
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2.5 วิชาที่สอบ 100 คะแนน จาแนกเป็น
2.5.1 สอบข้อเขียนวิชาพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ได้แก่
1) วิชาคณิตศาสตร์ จานวน 20 ข้อ
2) วิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 20 ข้อ
3) วิชาภาษาอังกฤษ จานวน 20 ข้อ
4) วิชาสังคมศึกษา จานวน 20 ข้อ
5) วิชาภาษาไทย
จานวน 20 ข้อ
2.5.2 คะแนน O - NET คิดเป็นร้อยละ 30
2.5.3 สอบสัมภาษณ์ (แฟ้มสะสมงาน) เกณฑ์การประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน
3. ห้องเรียนปกติ
3.1 จานวนนักเรียนที่รับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับจานวน 320 คน ห้องเรียนละ 40 คน 8 ห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับจานวน 240 คน ห้องเรียนละ 40 คน 6 ห้องเรียน
โดยมีรายละเอียดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้
ห้องเรียนแผนการเรียนสายวิทย์ – คณิตฯ จานวน 80 คน 2 ห้องเรียน
ห้องเรียนแผนการเรียนสายศิลป์ - คานวณ จานวน 40 คน 1 ห้องเรียน
ห้องเรียนแผนการเรียนสายทั่วไป
จานวน 120 คน 3 ห้องเรียน
หมายเหตุ ห้องเรียนแผนการเรียนสายทั่วไป หมายถึง แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา เน้น ภาษาอังกฤษ
แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา เน้น ภาษาจีน แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา เน้น ภาษาญี่ปุ่น
แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา เน้น การงานอาชีพ แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา เน้น พลศึกษา
และแผนการเรียนศิลป์ – ภาษา เน้น ทัศนศิลป์
3.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) มีคุณวุฒิจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
2) มีคุณวุฒิจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
3) สาหรับนักเรียนที่สมัครแผนการเรียนสายวิทย์ – คณิตฯ และแผนการเรียนสายศิลป์ - คานวณ
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.75 วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.75
4) เป็นโสด
5) มีความประพฤติเรียบร้อย
6) สามารถปรับตัวให้อยู่ในกฎระเบียบของสถานศึกษาได้
7) สามารถปรับตัวให้อยู่กับผู้อื่นในสถานศึกษาได้
3.3 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1) ใบสมัคร รับได้ในวันสมัคร
2) หลักฐานที่แสดงคุณวุฒิทางการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 3
(สาเนาใบ ปพ.1 หรือ ใบรับรองฉบับจริง จานวน 1 แผ่น)
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3) สาหรับนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนสายวิทย์ – คณิตฯ และแผนการเรียน
สายศิลป์ - คานวณ ต้องมีใบรับรองแสดงผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จานวน
1 แผ่น หรือหลักฐานอื่น ที่ใช้แทนผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4) รูปถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบนักเรียนไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 แผ่น
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ใช้สาหรับติดใบสมัคร 1 แผ่น และติดบัตรประจาตัวผู้สอบ 1 แผ่น)
5) สาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จานวน 1 แผ่น
6) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จานวน 1 แผ่น
7) สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา
จานวน 1 แผ่น
8) สาเนาทะเบียนบ้านของมารดา จานวน 1 แผ่น
หมายเหตุ
1. กรณีที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา ให้ใช้สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองแทน จานวน 1 แผ่น
2. เอกสารที่เป็นฉบับสาเนาต้องรับรองสาเนา โดยเขียนคาว่า “สาเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ
3.4 กาหนดการรับสมัคร
ที่
รายการ
1 วันรับสมัคร
2 สอบวัดความรู้
2.1 สอบข้อเขียน
2.2 สอบวัดความรู้พื้นฐาน
3 ประกาศผลและมอบตัว

วันเดือนปี
23 – 27 มีนาคม 2562

เวลา
09.00 – 16.00 น.

สถานที่
อาคารเรียน 2

31 มีนาคม 2562

09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
09.00 – 12.00 น.

ม.1 อาคาร 3
ม.4 อาคาร 5
หอประชุมกันเกรา

3 เมษายน 2562

3.5 วิชาที่สอบ 100 คะแนน จาแนกเป็น
3.5.1 สอบข้อเขียนวิชาพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ได้แก่
1) วิชาคณิตศาสตร์ จานวน 20 ข้อ
2) วิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 20 ข้อ
3) วิชาภาษาอังกฤษ จานวน 20 ข้อ
4) วิชาสังคมศึกษา จานวน 20 ข้อ
5) วิชาภาษาไทย
จานวน 20 ข้อ
3.5.2 คะแนน O - NET คิดเป็นร้อยละ 30
4. สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ (ห้องเพาะพันธุ์ปัญญาและห้องเรียนปกติ)
นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร จานวน 1 ทุน
นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร จานวน 1 ทุน
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หมายเหตุ
ผู้ไม่มารายงานตัว และมอบตัวตามกาหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะเรียกผู้มีชื่อสารองเข้า
ศึกษาต่อ ตามอันดับที่ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
ขุนหาญวิทยาสรรค์ โทร. 045-679012 หรือนางเกิดศิริ ทองนวล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
โทร. 098-097-3886 หรือนางปัณฑิตา พลแก้ว หัวหน้าโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (Diamond Room) โทร. 081-072-3789 หรือนางสาวไสว อุ่นแก้ว หัวหน้าห้องเรียน
เพาะพันธุ์ปัญญา โทร. 081-389-7075
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. 2562

(นายถวิล สร่ายหอม)
ผู้อานวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

