ประกาศโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป'การศึกษา ๒๕๕๘
เพื่ อ ให- เด็ ก ทุ ก คนได- รั บ การศึ ก ษาอย0 า งทั่ ว ถึ งและได- รั บ การพั ฒ นาอย0 า งเต็ ม ตามศั ก ยภาพ
สอดคล- อ งกั บ เจตนารมณ6 ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห0 งราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติการศึกษาแห0 งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก-ไขเพิ่ มเติมทุกฉบับ พระราชบัญ ญั ติการศึกษา
ภาคบั งคั บ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ที่ แก- ไขเพิ่ มเติ มทุ กฉบั บ กฎกระทรวงกํ าหนดหลั กเกณฑ6 และวิธี การกระจายอํ านาจการบริหารและการจั ด
การศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เรื่อง กระจายอํ านาจ
การบริ ห ารและการจั ด การศึ กษาของเลขาธิ การคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ นฐานไปยั งคณะกรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
นโยบายรัฐ บาล นโยบายกระทรวงศึ กษาธิ การ ความต- องการของประชาชน และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป'การศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ จึงกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ป'การศึกษา
๒๕๕๘ ไว-ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู-สมัคร และหลักฐานการสมัคร
๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๑
๑.๑.๑ คุณสมบัติ
๑) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป'ที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท0า หรือกําลังศึกษาอยู0ในชั้นประถมศึกษาป'ที่ ๖ ป'การศึกษา ๒๕๕๗ หรือเทียบเท0า
๒) เปFนโสด
๑.๑.๒ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบแจ-งความจํานงสมัครเข-าเรียนโดยเข-าเว็บไซต6 http://www.bangkok2.org
กรอกข-อมูลให-ครบถ-วน แล-วพิมพ6ใบแจ-งความจํานง เพื่อนําไปยื่นสมัคร ณ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
๒) สําเนาทะเบียนบ-านของนักเรียนและผู-ปกครอง (ให-นําฉบับจริงมาแสดงพร-อม
กับสําเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาป'ที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท0า หรือ
หลักฐานที่แสดงว0ากําลังศึกษาอยู0ชั้นประถมศึกษาป'ที่ ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา) ป'การศึกษา ๒๕๕๗
๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) หากไม0มีหลักฐาน
ผลการสอบ O-NET ก็สามารถยื่นสมัครได- แต0จะไม0มีคะแนนในส0วนที่คํานวณคะแนนจาก O-NET
๕) รูปถ0ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (แต0งเครื่องแบบนักเรียน)
๖) หลักฐานอื่นๆ (ถ-ามี) เช0น การเปลี่ยนชื่อ , ชื่อสกุล (ให- นําฉบับ จริงมาแสดง
พร-อมสําเนาเอกสาร ๑ ชุด) หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกําหนด
-/ ๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๔....

๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๔
๑.๒.๑ คุณสมบัติ
๑) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท0า หรือกําลังศึกษาอยู0ในชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๓ ป'การศึกษา ๒๕๕๗ หรือเทียบเท0า
๒) เปFนโสด
๑.๒.๒ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัคร กรอกข-อมูลให-ครบถ-วน เพื่อนํามายื่นสมัคร ณ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
๒) สําเนาทะเบียนบ-านของนักเรียนและผู-ปกครอง (ให-นําฉบับจริงมาแสดงพร-อม
กับสําเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๓ (ปพ.๑) หรือเทียบเท0า หรือ
หลักฐานที่แสดงว0ากําลังศึกษาอยู0ชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๓ (ใบรับรองผลการศึกษา) ป'การศึกษา ๒๕๕๗
๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) หากไม0มีหลักฐาน
ผลการสอบ O-NET ก็สามารถยื่นสมัครได- แต0จะไม0มีคะแนนในส0วนที่คํานวณคะแนนจาก O-NET
๕) รูปถ0ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (แต0งเครื่องแบบนักเรียน)
๖) หลักฐานอื่นๆ (ถ-ามี) เช0น การเปลี่ยนชื่อ , ชื่อสกุล (ให- นําฉบับ จริงมาแสดง
พร-อมสําเนาเอกสาร ๑ ชุด) หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกําหนด
๒. กําหนดวันรับสมัคร คัดเลือก สอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว
๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๑
รับสมัคร
วันที่ ๒๐ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม0เว-นวันหยุดราชการ
ณ อาคาร ๑ อาคารจิตโอภาส
ประกาศผลและรายงานตัว

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ อาคาร ๑ อาคารจิตโอภาส

มอบตัว

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมจามจุรี อาคาร ๕ อาคารจิตประจบ

สอบจัดห-องเรียน

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ อาคาร ๔ อาคารจิตจํานง

๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๔
๑) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๓ ของโรงเรียนของโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
การรับสมัครและประกาศผลให-เปFนไปตามกําหนดการของโรงเรียน
รายงานตัว
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห-องแนะแนว
มอบตัว

ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห-องวิชาการ
-/ ๒) นักเรียนที่จบชัน้ มัธยมศึกษาป'ที่ ๓......

๒) นั กเรี ยนที่ จบชั้ นมั ธยมศึ กษาป' ที่ ๓ จากโรงเรี ยนอื่ น และโรงเรี ยนเดิ มที่ ใช- การสอบ
คัดเลือกและใช-คะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม0เว-นวันหยุดราชการ
ณ อาคาร ๑ อาคารจิตโอภาส
สอบคัดเลือก วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ๔ อาคารจิตจํานง
โดยใช-แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
ประกาศผล
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘
เวลา๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
รายงานตัว
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร ๑ อาคารจิตโอภาส
มอบตัว
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุมจามจุรี อาคาร ๕ อาคารจิตประจบ
๒.๓ ช0วงเวลาการรับนักเรียน
ให-นั บ วันเริ่มต-น คื อ วันแรกของการรับสมั ครนักเรียน และวันสิ้นสุด คือ วันมอบตั ว
นักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ป'การศึกษา ๒๕๕๘
๓. วิธีการรับนักเรียน
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กําหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ป'การศึกษา ๒๕๕๘ ใน
แต0ละระดับ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๓.๑ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๑
๓.๑.๑ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัครเข-า
เรียนทุกคน กรณีที่มีผู-สมัครในเขตพื้นที่บริการเกินจํานวนที่รับได-จะใช-วิธีจับฉลาก ถ-ายังไม0เต็มจะดําเนินการ
รับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ กรณีที่มีผู-สมัครเกินจํานวนที่รับได-จะใช-วิธีการจับฉลาก
๓.๑.๒ เมื่อการรับนักเรียนเสร็จสิ้น โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมจัดสอบเพื่อจัด
ห-องเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยกําหนดเกณฑ6พิจารณาจัดห-องเรียนจาก (๑) คะแนนสอบที่ใชข-อสอบของโรงเรียนร-อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ร-อยละ ๒๐ โดยคํานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใชข-อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเปFนร-อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ๘ กลุ0มสาระการเรียนรู- คิดคะแนน
เปFนร-อยละ ๒๐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนป'การศึกษา ๒๕๕๘ ให-โรงเรียนดําเนินการ ดังนี้
๑) โรงเรี ยนต- องออกข- อสอบให- อยู0 ในกรอบเนื้ อหาของหลั กสู ต รการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน และเนื้อหาไม0เกินชั้นประถมศึกษาป'ที่ ๖ ใน ๕ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร6 วิทยาศาสตร6 ภาษาไทย
สั งคมศึ กษา และภาษาอั งกฤษ โดยให- มี ระดั บ ความยากง0 ายพอเหมาะสํ าหรั บ เด็ กทั่ วไปจะสามารถทํ าไดโดยไม0จําเปFนต-องกวดวิชาเพิ่มเติม รวมทั้ง ให-ประกาศผลการสอบจัดห-องเรียนเรียงตามลําดับคะแนนรวมใน ๕
วิชาหลัก โดยรวมกับคะแนน O-NET
๒) โรงเรี ย นควบคุ ม ดู แ ลกระบวนการสอบจั ด ห- อ งเรี ย นให- เ ปF น ไปด- ว ย
ความโปร0งใส ถูกต-อง และยุติธรรม
-/ ๓.๒ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๔…

๓.๒ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๔
๓.๒.๑ การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๓ ที่มี
ศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข- าเรียน โดยโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานกํ าหนดเกณฑ6
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจากคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาป'
ที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๓ ภาคเรียนที่หนึ่ง) ไม0ต่ํากว0า ๒.๐๐
ในกรณีที่คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวมต่ํากว0า ๒.๐๐ แต0สูงกว0า ๑.๕๐ โรงเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเกณฑ6พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจาก
(๑) จั ดสอบประมวลความรู- หากผ0 านเกณฑ6 ให- ถื อว0 าเปF นนั กเรี ยนที่ มี ศักยภาพ
เหมาะสม
(๒) ประเมิ นความสามารถพิ เศษ เช0 น ดนตรี กี ฬา ศิ ลปะ เปF นต- น โดยกํ าหนด
หลักเกณฑ6การพิจารณาความสามารถพิเศษให-ชัดเจน
๓.๒.๒ การรับนักเรียนทั่วไป
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข-าเรียน
ด-วย แต0ต-องไม0เกินร-อยละ ๒๐ ของแผนการรับนักเรียน
ในการกํ าหนดแผนการรั บนั กเรี ยน โรงเรี ยนได- กํ าหนดแผนการรั บนั กเรี ยนใหสามารถรับนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๓ จากโรงเรียนเดิมตามเกณฑ6
ที่ กําหนดคิ ดเปF นไม0น- อยกว0 าร-อยละ ๘๐ ของแผนการรับนั กเรียน และรับนักเรียนทั่ วไปอีกไม0เกิ นร-อยละ ๒๐
ของแผนการรับนักเรียน ในกรณี ที่รับนักเรียนตามข-อ ๑) และ ข-อ ๒) แล-ว ยังรับนักเรียนได-ไม0ครบตามแผนการรับ
นักเรียน โรงเรียนจะนําสัดส0วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปจนครบจํานวนที่ประกาศรับ ทั้งนี้โรงเรียนมีโครงการ
ช0วยเหลือนักเรียนให-มีศักยภาพเหมาะสมตามที่กําหนด และจัดการแนะแนวการศึกษาต0ออย0างกว-างขวาง
โดยที่นักเรียนทุกคนจะต-องได-รับการช0วยเหลือ ดูแล แก-ไขปcญหา อย0างจริงจัง
๓.๒.๓ กรณีรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข-าเรียนชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๔ ได-กําหนดเกณฑ6
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู- ส มั ค รจาก (๑) คะแนนสอบที่ ใช- ข- อ สอบของโรงเรี ย น ร- อ ยละ ๘๐ (๒) คะแนน
O-NET ร- อ ยละ ๒๐ โดยคํ านวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ ใช- ข- อสอบของโรงเรี ยน คิ ดคะแนนเปF น
ร-อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ๘ กลุ0มสาระการเรียนรู- คิดคะแนนเปFนร-อยละ ๒๐
๓.๒.๔ การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช0น ดนตรี
กี ฬา ศิ ลปะ เปF นต- น โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให-รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ
๓.๒.๕ การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว0าโรงเรียนมีความจําเปFนจะต-องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข-าเรียน โดยไดกําหนดหลักเกณฑ6และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษไว-แล-ว ในกรณีต0อไปนี้
๑) นักเรียนที่ได-คะแนนสอบเท0ากันในลําดับสุดท-าย
๒) นักเรียนที่มีข-อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
๓) นักเรียนที่เปFนผู-ยากไร-และด-อยโอกาส
๔) นักเรียนที่เปFนบุตรผู-เสียสละเพื่อชาติหรือผู-ประสบภัยพิบัติที่ต-อง
ได-รับการสงเคราะห6ดูแลเปFนพิเศษ
-/ ๕) นักเรียนโควตาตามข-อตกลง…

๕)
๖)
๗)

นักเรียนโควตาตามข-อตกลงของโรงเรียนคู0พัฒนา หรือโรงเรียน
เครือข0าย
นักเรียนที่เปFนบุตรข-าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
นักเรียนที่อยู0ในอุปการะของผู-ทําคุณประโยชน6ให-กับโรงเรียน
อย0างต0อเนื่อง

๔. การใช-คะแนน O-NET
๔.๑ นักเรียนต-องนําผลคะแนน O-NET ป' การศึกษา ๒๕๕๗ ไปยื่นให-โรงเรียนที่ มีความประสงค6
จะสมัครเข-าเรียน
๔.๒ ในกรณี ที่ นั กเรียนไม0 มีผลคะแนน O-NET ป' การศึ กษา ๒๕๕๗ ให- อนุ โลมใช- ในป' การศึ กษา
ที่นักเรียนมีอยู0
๔.๓ ในกรณี ที่นั กเรีย นไม0 มี ผ ลคะแนน O-NET ป' การศึ กษา ๒๕๕๗ หรือป' อื่น ๆ ให- ถือว0 า
คะแนน O-NET เปFนศูนย6
๕. จํานวนการรับนักเรียนต0อห-อง
โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๔ ห-องละ ๔๐ คน หากมี
ความจําเปFนต-องรับเกินนั้น รับได-ไม0เกินห-องละ ๕๐ คน
๕.๑ จํานวนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๑
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๑ ป'การศึกษา ๒๕๕๘
จํานวน ๑๒ ห-อง ห-องละ ๔๐ คน รวมทั้งสิ้น ๔๘๐ คน
๕.๒ จํานวนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๔
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๔ ป'การศึกษา ๒๕๕๘
จํานวน ๘ ห-อง ห-องละ ๔๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓๒๐ คน แยกเปFนแผนการเรียนดังนี้
๑) แผนการเรียนวิทยาศาสตร6และคณิตศาสตร6
๒) แผนการเรียนคณิตศาสตร6และภาษาอังกฤษ
๓) แผนการเรียนภาษาไทย สังคมศึกษา และบริหารธุรกิจ
๔) แผนการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
๕) แผนการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุdน
๖) แผนการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
๗) แผนการเรียนอุตสาหกรรมศิลปfและคหกรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ6 พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางพัชรินทร6 ร0วมรักษ6)
รองผู-อํานวยการ รักษาราชการแทน
ผู-อํานวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

