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การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 
ปการศึกษา  2564 

 1.  หลักสูตร 
  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเกาะสมุย   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551   รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4  จำนวน 230  คน  จำแนกตามแผนการเรยีน  
ดังนี้ 

1.1  แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ  (หองโครงการ)    
      จำนวน  30  คน 

  1.2  แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร จำนวน  40  คน   
  1.3  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร จำนวน  40  คน 
  1.4  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย- สังคม จำนวน  40  คน 
  1.5  แผนการเรียนพาณิชยกรรม   จำนวน  40  คน 
  1.6  แผนการเรียนสามัญท่ัวไป   จำนวน  40  คน 

 2.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
       2.1.1  จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3) ตามหลักสูตรของ                               
                                  กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา  หรือกำลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   
                                   ในปการศึกษา  2563 
       2.1.2  ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไมต่ำกวา  2.00 
       2.1.3  เปนโสด 
       2.1.4 มีความประพฤติเรียบรอย 
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะแผนการเรียน 
       2.2.1 แผนการเรียนวิทย – คณิต – ภาษาอังกฤษ (หองโครงการ)  
                                  มีผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ำกวา 3.00 
       2.2.2  แผนการเรียนวิทย – คณิต ผลการเรียนเฉลี่ยวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  
                                  ไมต่ำกวา  2.50 ผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกจะตองมีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร 
                                  และวิทยาศาสตรไมต่ำกวา 30 % หรือคะแนนรวมไมต่ำกวา 50% 
       2.2.3  แผนการเรียนอังกฤษ – คณิต  ผลการเรียนเฉลี่ยอังกฤษ คณิตศาสตร                             
                                  ไมต่ำกวา 2.50 ผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกจะตองมีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร 
                                  และภาษาอังกฤษ  ไมต่ำกวา  30  % หรือคะแนนรวมไมต่ำกวา 50% 
       2.2.4  แผนการเรียนอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคมฯ  ผลการเรียนเฉลี่ยอังกฤษ  
                                  ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ ไมต่ำกวา 2.50  ผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกจะตองมี 
                                  คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมฯ ไมต่ำกวา 30 %                    
                                  หรือคะแนนรวมไมต่ำกวา 50% 
       2.2.5  แผนการเรียนพาณิชยกรรม  ไมกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตองไดคะแนนรวม 
                                   ไมต่ำกวา 50% 

2.3  คุณสมบัติพิเศษ (ประเภทโควตา)   
       2.3.1  เปนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนตามเง่ือนไขโควตา 
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       2.3.2  มีผลการเรียน 3.90 ข้ึนไป ไดรับการยกเวนคาบำรุงการศึกษา 
                                   ภาคเรียนท่ี1/2564   
       2.3.3  นักเรียนมีความสามารถพิเศษ ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรตางๆ ระดับประเทศ 
      (มีหลักฐานประกอบ) 

3.  หลักฐานการสมัคร 
  3.1  ใบสมัครของโรงเรียนเกาะสมุย 
  3.2  รูปถายชุดนักเรียนขนาด  34  ซม.(ถายไมเกิน  6  เดือน) สำหรับติดใบสมัคร 
  3.3  หลักฐานการจบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปท่ี  3) หรือเทียบเทา  หรือ 
         ใบรับรองการเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  ปการศึกษา  2563 

4.  กำหนดการรับสมัคร  การสอบ   การประกาศผล  การมอบตัว 
  รับสมัครนักเรียนหองโครงการ       นักเรียนตองมาสมัครดวยตนเอง ระหวางวันท่ี                                  
                                                                19-23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 -16.30 น. ไมเวน  
                                                                วันหยุดราชการ  ณ  โรงเรียนเกาะสมุย 

สอบคัดเลือก    วันท่ี  4  เมษายน 2564 เวลา  09.00 – 14.50  น.  
                      ณ  โรงเรียนเกาะสมุย 

ประกาศผล                             วันท่ี  11  เมษายน  2564 เวลา  09.00  น. 
มอบตัว   วันท่ี  23   เมษายน  2564 เวลา  09.00 -16.30 น. 

            ณ  หอประชุมโรงเรียนเกาะสมุย 
 
รับสมัครนักเรียนท่ัวไป  สมัครผานระบบออนไลน ระหวางวันท่ี               
                                          24 - 28 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต ......... 
สอบคัดเลือก   วันท่ี  2 พฤษภาคม  2564 เวลา  09.00 – 14.50  น. 

                     ณ  โรงเรียนเกาะสมุย 
ประกาศผล                            วันท่ี  6  พฤษภาคม  2564   เวลา  09.00  น. 

  มอบตัว    วันท่ี  9  พฤษภาคม  2564   เวลา  09.00-16.30  น. 
                                                               ณ  หอประชุมโรงเรียนเกาะสมุย 

5.  ขอกำหนดในการพิจารณารับเขาเรยีน   
      การพิจารณานักเรียนเขาเรียนในแตละแผนการเรียน  มีขอกำหนด  ดังนี้ 
       5.1  พิจารณาจากคะแนนรวมทุกรายวิชา  จะตองไดไมต่ำกวา  50 % 
       5.2  แผนการเรียนคณิต – วิทย  กรณีท่ีนักเรียนมีคะแนนเทากัน  จะพิจารณานักเรียนท่ีมี 
                      ผลการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีสูงกวา 
       5.3  พิจารณาจากผลการสอบ O – NET  ปปจจุบัน 
       5.4  พิจารณาจากความสามารถพิเศษกรณีท่ีคะแนนสอบไมถึงเกณฑ 
       5.5  ความประพฤติเรียบรอย  
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6.  รายวิชาท่ีสอบ /ตารางสอบ 
       วิชาท่ีสอบ 5 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และสังคม
ศึกษา พรอมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันและเวลาท่ีเขาสอบ เพ่ือยืนยันตัวตนหนาหองสอบ ใน
วันท่ี 2 พฤษภาคม 2564  

เวลา 09.00 – 09.50 10.00 – 10.50 11.00 – 11.50 13.00 – 13.50 14.00 – 14.50 

วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 
 

7.  หลักฐานท่ีตองนำมาในวันมอบตัวนกัเรียน 
  บิดาหรือมารดา หรือผูปกครองท่ีมีรายชื่ออยูในทะเบียนบานเดียวกับนักเรียน หรือผูท่ี
นักเรียนอาศัยอยูดวย เปนผูมอบตัวนักเรียนไวกับโรงเรียน โดยตองมีหลักฐานการมอบตัว  ดังนี้ 
  6.1  ใบมอบตัวตามแบบของโรงเรียนเกาะสมุย  1  ฉบับ 
  6.2  ปพ. 1  (ฉบับจริง) พรอมสำเนา   1  ฉบับ 
  6.3  แบบกรอกประวัตินักเรียน    1  ฉบับ 
  6.4  ทะเบียนบานนักเรียน (ฉบับจริง) พรอมสำเนา  1  ฉบับ 
  6.5  ทะเบียนบานบิดา (ฉบับจริง) พรอมสำเนา  1  ฉบับ 
  6.6  ทะเบียนบานมารดา (ฉบับจริง) พรอมสำเนา  1  ฉบับ 
  6.7  ทะเบียนบานผูปกครอง (ฉบับจริง) พรอมสำเนา   1  ฉบับ 
  6.8  สำเนาสูติบัตร     1  ฉบับ 
  6.9  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)   1 ฉบับ 

8.  การปฐมนิเทศ 
     นักเรียนตองเขารับการปฐมนิเทศพรอมกันวันท่ี 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 -15.30 น.    
ณ หอประชุมโรงเรียนเกาะสมุย  

         9.  กำหนดการเปดภาคเรียน     วันท่ี  17  พฤษภาคม  2564 

 

 

 

 

 

 

 


