
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนธงธานี 
เร่ือง การรับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) 

ประจ าปีการศึกษา   2563 
………………………………………… 

         ด้วยโรงเรียนธงธานี ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ (Gifted Program Science-Math : GPS) เพื่อพัฒนาต่อยอดเยาวชนต้นแบบของชาติให้เป็นผู้น า
ท่ีมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถเผชิญ กับความ
เปล่ียนแปลงได้อย่างรู้เท่าทันและความชาญฉลาด มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ 
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนธงธานีจึงก าหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ดังนี้ 
 
 

 
1. รายละเอียดการรับสมัคร รับสมัครนักเรียนท่ัวประเทศ โดยแยกเป็นดังนี้ 
 

(1.1) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Gifted Program) 
จ านวน 1 ห้อง นักเรียน 20 คน 

 
2. การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา รับสมัครนักเรียนท่ัวประเทศ คัดเลือกจากการสอบวัดความพร้อม
พื้นฐานทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนธงธานี วิชาท่ี สอบ 6 วิชา รวม 200 คะแนน 
ดังนี้ 

(2.1) วิชาคณิตศาสตร์  50 คะแนน  เวลา 30 นาที 
(2.2) วิชาวิทยาศาสตร์  50 คะแนน  เวลา 30 นาที 
(2.3) วิชาภาษาอังกฤษ  30 คะแนน  เวลา 30 นาที 
(2.4) วิชาสังคมศึกษา   25 คะแนน  เวลา 30 นาที  
(2.5) วิชาภาษาไทย  25 คะแนน  เวลา 30 นาที 
(2.6) วิชาความถนัดทางการเรียน 20 คะแนน  เวลา 30 นาที 
 

3. การตัดสิน   เรียงตามล าดับคะแนนรวม 6 วิชา หากคะแนนเท่ากัน ให้ใช้คะแนนของวิชาล าดับ ท่ี 1 
เรียงลงมา จนถึงล าดับสุดท้าย ในการตัดสินจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 

 
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

(4.1) ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
หรือ ก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 

(4.2) มีผลการเรียนเฉล่ียในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ไม่ต่ ากว่า 3.00  
(4.3) เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อย 
(4.4) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 



 - ๒ - 
 
(4.5) ผู้ปกครองนักเรียนท่ีเข้าโครงการห้องเรียนพเิศษฯ จะต้องจ่ายเงินบ ารุงการศึกษาภาคเรียนละ 

4,000 บาท ค่าบ ารุงกิจกรรมเรียนว่ายน้ า 1,000 บาท และเงินกองทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพิม่พูน
และขยายประสบการณ์ ตามท่ี โครงการ ฯ ก าหนดไว้ตลอด 3 ปี เป็น จ านวนเงิน 1,000 บาท   
 
5. หลักฐานการสมัคร 

(5.1) ใบสมัครของโรงเรียนธงธาน ี
(5.2) ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา และมารดา 
(5.3) หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าหรือหลักฐานท่ีแสดงว่าก าลังศึกษา

อยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 
(5.4) ใบรับรองผลการเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากสถานศึกษาต้นสังกัด 
(5.5) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

 
6. วันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก วันประกาศผลวันรายงานตัว  และวันมอบตัว 

วันรับสมัคร   วันท่ี 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563     เวลา 09.00 – 16.00 น.  
วันสอบคัดเลือก   วันศุกร์  ท่ี     6  มีนาคม 2563      เวลา 09.00 – 12.00 น.  
วันประกาศผล   วันศุกร์  ท่ี     6  มีนาคม 2563      เวลา 15.00 – 16.00 น.  
วันรายงานตัว   วันจันทร์ ท่ี    9  มีนาคม 2563      เวลา 09.00 – 12.00 น.  
วันมอบตัว       วันจันทร์ ท่ี    9  มีนาคม 2563      เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 
7. สถานที่รับสมัคร ห้องวิชาการ อาคารเรียน 2 โรงเรียนธงธาน ี

 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี   11   กุมภาพันธ์   2563                                       

                         
                       

                     
                          (นายสุบิน   แสงสระคู) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนธงธาน ี
 


