
 
ประกาศโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์  

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ                
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
จึงประกาศก าหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รวม 470 คน (12 ห้องเรียน) 

กลุ่มการเรียน จ านวนห้องเรียน 
จ านวน 

นักเรียนที่รับ 
วันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก 

ห้องเรียนพิเศษ 2 (ห้องละ 35) 70 คน 
22 – 26 ก.พ. 2563 
08.30 – 16.30 น. 

7 มี.ค. 2563 
09.00 - 16.30 น. 

ห้องเรียนปกติ 10 (ห้องละ 40) 400 คน 
21 – 25 มี.ค. 2563 
08.30 – 16.30 น. 

28 มี.ค. 2563 
09.00 - 16.30 น. 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รวม 435 คน (11 ห้องเรียน) 

กลุ่มการเรียน จ านวนห้องเรียน 
จ านวน 

นักเรียนที่รับ 
วันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก 

ห้องเรียนพิเศษ 
(เน้นวิทย์ - คณิต) 

1 (ห้องละ 35) 35 คน 
22 – 26 ก.พ. 2563 
08.30 – 16.30 น. 

8 มี.ค. 2563 
09.00 - 16.30 น. 

วิทย์ – คณิต 6 (ห้องละ 40) 240 คน 

21 – 25 มีนาคม 2563 
08.30 – 16.30 น. 

29 มี.ค. 2563 
09.00 - 16.30 น. 

ศิลป์ – ภาษา 
(เน้นภาษาอังกฤษ) 

3 (ห้องละ 40) 120 คน 

ศิลป์ – ภาษา 
(เน้นภาษาจีน) 

1 (ห้องละ 40) 40 คน 

หมายเหตุ :  1. วันรับสมัครนักเรียนเดิม ระหว่างวันที่ 19 – 20 ก.พ. 2563 เวลา 12.00 – 13.00 น. 
  2. รับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการ 

รายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อฯ การประกาศผล            
การรายงานตัว และการมอบตัว ตามระเบียบการรับสมัครท้ายประกาศนี้  
 ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 

      

        
 



ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 

 

1. การรับสมัคร จ านวนที่รับ 2 ห้องเรียน รับนักเรียนทั้งชายและหญิง จ านวน 70 คน ดังนี้ 
                    1.1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                          
จ านวน 2 ห้องเรียนๆ ละ 35 คน รวม 70 คน 
     2. การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา คัดเลือกจากการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานทางการเรียน                       
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ วิชาที่สอบ 5 วิชา รวม 200 คะแนน ประกอบด้วย  

2.1 วิทยาศาสตร์ 50 คะแนน       2.2 คณิตศาสตร์  50 คะแนน        
2.3 ภาษาอังกฤษ 40 คะแนน  2.4 สังคมศึกษา  30 คะแนน   
2.5 ภาษาไทย  30 คะแนน 

หมายเหตุ : การตัดสินคะแนนเรียงตามล าดับคะแนนรวม 5 วิชา (2.1-2.5) หากคะแนนเท่ากันให้ใช้
คะแนนของวิชาล าดับที่ 1 เรียงลงมา จนถึงล าดับสุดท้าย ประกอบการตัดสิน 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
3.1 ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ 

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562  
3.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีวินัย  
3.3 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3.4 ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องช าระเงินบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษาละ  

2,500 บาท (เพ่ิมเติมจากห้องปกติ) เพ่ือเพ่ิมพูนและขยายประสบการณ์ตามโครงการฯ 
  4. หลักฐานการสมัคร  

4.1 ใบสมัครของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
4.2 พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดนักเรียน ขนาด 1 – 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป  
4.3 ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนา  
4.4 ใบแสดงผลการเรียนหรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม 

5. สถานที่รับสมัคร  
5.1 ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม 

6. วันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก วันประกาศผลและรายงานตัว และวันมอบตัว 
วันรับสมัคร    วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
วันสอบคัดเลือก    วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 - 16.30 น.  
วันประกาศผล/รายงานตัว  วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 - 16.30 น.  
วันมอบตัว   วันอังคาร ที ่17 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 - 16.30 น.  
 

 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 



ระเบียบการรับสมัครนกัเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 
1. การรับสมัคร จ านวนที่รับ 10 ห้องเรียน รับนักเรียนทั้งชายและหญิง จ านวน 400 คน ดังนี้ 

                    1.1 นักเรียนห้องเรียนปกติ จ านวน 10 ห้องเรียนๆ ละ 40 คน รวม 400 คน 
2. การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา คัดเลือกจากการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานทางการเรียน                              

โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ วิชาที่สอบ 5 วิชา รวม 100 คะแนน ประกอบด้วย  
2.1 วิทยาศาสตร์ 20 คะแนน  2.2 คณิตศาสตร์  20 คะแนน   
2.3 ภาษาอังกฤษ 20 คะแนน  2.4 สังคมศึกษา  20 คะแนน   
2.5 ภาษาไทย  20 คะแนน  

การพิจารณาคะแนน พิจารณาจากคะแนนสอบ ร้อยละ 80 และคะแนนผลสอบ O-Net ร้อยละ 20 
หมายเหตุ : การตัดสินคะแนนเรียงตามล าดับคะแนนรวม 5 วิชา (2.1-2.5) หากคะแนนเท่ากันให้ใช้

คะแนนของวิชาล าดับที่ 1 เรียงลงมา จนถึงล าดับสุดท้าย ประกอบการตัดสิน 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

3.1 ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562  

3.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีวินัย  
3.3 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 4. หลักฐานการสมัคร  
4.1 ใบสมัครของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
4.2 พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดนักเรียน ขนาด 1 – 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป  
4.3 ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนา  
4.4 ใบแสดงผลการเรียนหรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม 

5. สถานที่รับสมัคร  
5.1 ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม 

6. วันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก วันประกาศผลและรายงานตัว และวันมอบตัว 
วันรับสมัคร    วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
วันสอบคัดเลือก    วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 - 16.30 น.  
วันประกาศผล/รายงานตัว  วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563  เวลา 09.00 - 16.30 น. 
วันมอบตัว   วันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 2563  เวลา 09.00 - 16.30 น. 

 
 
 
 
 

 

นักเรียนห้องปกต ิ
 



ระเบียบการรับสมัครนกัเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 

 
1. การรับสมัคร จ านวนที่รับ 1 ห้องเรียน รับนักเรียนทั้งชายและหญิง จ านวน 35 คน ดังนี้ 

                    1.1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
จ านวน 1 ห้องเรียนๆ ละ 35 คน รวม 35 คน 
     2. การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา คัดเลือกจากการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานทางการเรียน                        
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ วิชาที่สอบ 5 วิชา รวม 200 คะแนน ประกอบด้วย  

2.1 คณิตศาสตร์ 50 คะแนน  2.2 วิทยาศาสตร์ 50 คะแนน   
2.3 ภาษาอังกฤษ 40 คะแนน  2.4 สังคมศึกษา 30 คะแนน   
2.5 ภาษาไทย 30 คะแนน  

หมายเหตุ : การตัดสินคะแนนเรียงตามล าดับคะแนนรวม 5 วิชา (2.1-2.5) หากคะแนนเท่ากันให้ใช้
คะแนนของวิชาล าดับที่ 1 เรียงลงมา จนถึงล าดับสุดท้าย ประกอบการตัดสิน 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
3.1 ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ 

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 
3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50  

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 และมีผลการเรียนรวม
เฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 

3.3 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีวินัย  
3.4 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3.5 ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องช าระเงินบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษาละ  

2,500 บาท (เพ่ิมเติมจากห้องปกติ) เพื่อเพ่ิมพูนและขยายประสบการณ์ตามโครงการฯ 
  4. หลักฐานการสมัคร  

4.1 ใบสมัครของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
4.2 พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดนักเรียน ขนาด 1 – 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป  
4.3 ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนา  
4.4 ใบแสดงผลการเรียนหรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม 

5. สถานที่รับสมัคร  
5.1 ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม 

6. วันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก วันประกาศผลและรายงานตัว และวันมอบตัว 
วันรับสมัคร    วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
วันสอบคัดเลือก    วันอาทิตย์ ที ่8 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 - 16.30 น.  
วันประกาศผล/รายงานตัว  วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 - 16.30 น.  
วันมอบตัว   วันพุธ ที ่18 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 - 16.30 น.  

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ( แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ) 
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

 



ระเบียบการรับสมัครนกัเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 
1. การรับสมัคร จ านวนที่รับ 10 ห้องเรียน รับนักเรียนทั้งชายและหญิง จ านวน 400 คน ดังนี้ 

                    1.1 นักเรียนห้องเรียนปกติ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์                        
จ านวน 6 ห้องเรียนๆ ละ 40 คน รวม 240 คน 
                    1.2 นักเรียนห้องเรียนปกติ แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา (เน้นภาษาอังกฤษ)   
จ านวน 3 ห้องเรียนๆ ละ 40 คน รวม 120 คน 
                    1.3 นักเรียนห้องเรียนปกติ แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา (เน้นภาษาจีน)   
จ านวน 1 ห้องเรียนๆ ละ 40 คน รวม 40 คน 
     2. การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา คัดเลือกจากการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานทางการเรียน โดยใช้
แบบทดสอบของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ วิชาที่สอบ 5 วิชา รวม 100 คะแนน ประกอบด้วย  

2.1 คณิตศาสตร์ 20 คะแนน  2.2 วิทยาศาสตร์ 20 คะแนน  2.3 ภาษาอังกฤษ 20 คะแนน 
 2.4 สังคมศึกษา 20 คะแนน  2.5 ภาษาไทย 20 คะแนน  
การพิจารณาคะแนน พิจารณาจากคะแนนสอบ ร้อยละ 80 และคะแนนผลสอบ O-Net ร้อยละ 20 

หมายเหตุ : การตัดสินคะแนนเรียงตามล าดับคะแนนรวม 5 วิชา (2.1-2.5) หากคะแนนเท่ากันให้ใช้
คะแนนของวิชาล าดับที่ 1 เรียงลงมา จนถึงล าดับสุดท้าย ประกอบการตัดสิน  

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
3.1 ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ 

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 
3.2 กรณีสมัครแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 และมีผลการเรียน รวมเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 

3.3 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 4. หลักฐานการสมัคร  

4.1 ใบสมัครของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
4.2 พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดนักเรียน ขนาด 1 – 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป  
4.3 ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนา  
4.4 ใบแสดงผลการเรียนหรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม 

5. สถานที่รับสมัคร  
5.1 ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม 

6. วันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก วันประกาศผลและรายงานตัว และวันมอบตัว 
วันรับสมัคร    วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
วันสอบคัดเลือก    วันอาทิตย์ ที ่29 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 - 16.30 น.  
วันประกาศผล/รายงานตัว  วันเสาร์ ที่ 4 เมษายน 2563  เวลา 09.00 - 16.30 น. 
วันมอบตัว   วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563  เวลา 09.00 - 16.30 น. 

นักเรียนห้องปกติ  
 


