ประกาศโรงเรียนอํามาตย์พานิชนุกูลจังหวัดกระบี่
เรื่องการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2561
--------------------------------------ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดจุดเน้นให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ (Student with special Needs) โรงเรียนอํามาตย์พานิชนุกูล
จึงได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และด้านภาษา
โดยกําหนดแนวทางการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. ห้องเรียนพิเศษที่เปิดรับสมัคร
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 2 โครงการ ได้แก่
1. ห้องเรียนพิเศษ English Programme English Programme(EP) โครงการการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme : EP)
2. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Enrichment Programme of Science
Mathematics Technology and Environment: SMTE)
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี 2 โครงการ คือ
1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Enrichment Programme of Science
Mathematics Technology and Environment))
2. ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ
(Intensive EnglishProgramme : IEP)

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2561
1. ห้องเรียนพิเศษ English Programme(EP) โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme : EP)
1.1 พืน้ ทีบ่ ริการของโรงเรียน
ไม่จํากัดเขตพื้นที่บริการ เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกเขต
พื้นที่ที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
1.2 จํานวนนักเรียนที่รับ 60 คน
1.3 คุณสมบัติของนักเรียน
1. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ไม่ต่ํากว่า 3.00

3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4. สุขภาพอนามัยแข็งแรง
5. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
1.4 กําหนดวันและเวลา
1. รับสมัครวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์เวลา 2561 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2. สอบคัดเลือก วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.
3. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
4. การมอบตัว วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
หมายเหตุ : ติดต่อระเบียบการรับสมัครล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ณ สํานักงานห้องเรียนพิเศษ EP อาคาร 2 ชั้น 2 โทรศัพท์ 075-620490,
075-611181 ต่อ 104 หรือ 089-7255450, 086-2816437 หรือ 088-7574278
2. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม (Enrichment Programme of Science
Mathematics Technology and Environment: SMTE)
2.1 พื้นทีบ่ ริการของโรงเรียน
ไม่จํากัดเขตพื้นที่บริการ เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกเขต
พื้นที่ เพื่อเป็นฐานกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศอันเป็นพื้นฐาน
ในการวิจัยระดับสูง
2.2 จํานวนนักเรียนที่รบั 30 คน
2.3 คุณสมบัติของนักเรียน
1. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (พื้นฐาน) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ํากว่า 2.75
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ํากว่า 2.75
4. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจําตัวประชาชน
5. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
7. ผูป้ กครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
2.4 กําหนดวันและเวลา
1. รับสมัครวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2. สอบคัดเลือก วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.
3. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
4.การมอบตัว วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น.
หมายเหตุ : ติดต่อระเบียบการรับสมัครล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม ณ สํานักงานวิชาการอาคารอํานวยการชัน้ 2 โทรศัพท์ 075-611181 ต่อ 119 หรือ 099- 4066586

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2561
1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Enrichment Programme of Science Mathematics
Technology and Environment: SMTE)
1.1 พืน้ ทีบ่ ริการของโรงเรียน
ไม่จํากัดเขตพื้นที่บริการ เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกเขต
พื้นที่ เพื่อเป็นฐานกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศอันเป็นพื้นฐาน
ในการวิจัยระดับสูง
1.2 จํานวนนักเรียนที่รบั 30 คน
1.3 คุณสมบัติของนักเรียน
1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (พื้นฐาน) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ํากว่า 2.75
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ํากว่า 2.75
4. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจําตัวประชาชน
5. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
7. ผู้ปกครองมีความพร้อมทีจ่ ะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
1.4 กําหนดวันและเวลา
1. รับสมัครวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2. สอบคัดเลือก วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.
3. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
4. การมอบตัว วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
หมายเหตุ : ติดต่อระเบียบการรับสมัครล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม ณ สํานักงานวิชาการอาคารอํานวยการชัน้ 2 โทรศัพท์ 075-611181 ต่อ 119 หรือ 099-4066586
2. ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ
(Intensive EnglishProgramme : IEP)
2.1 แผนการเรียนทีเ่ ปิดรับ
- แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-อังกฤษ จํานวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 36 คน
2.2 กลุ่มนักเรียนที่รบั
1) กลุ่มนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Programme (EP)
2) กลุ่มนักเรียนทั่วไป
หมายเหตุ : จํานวนที่รับสมัครจะแจ้งให้ทราบในวันรับสมัคร

2.3 คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนดังนี้
2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (พื้นฐาน) ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ํากว่า 2.75
2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (พืน้ ฐาน) ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ํากว่า 2.75
2.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ํากว่า 2.75
2.4 มีสญ
ั ชาติไทย และมีเลขประจําตัวประชาชน
2.5 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.6 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
2.7 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
2.4 กําหนดวันและเวลา
1. รับสมัครวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2. สอบคัดเลือก วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.
3. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
4. การมอบตัว วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
หมายเหตุ : ติดต่อระเบียบการรับสมัครล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม ณ สํานักงานวิชาการอาคารอํานวยการชัน้ 2 โทรศัพท์ 075-611181 ต่อ 119 หรือ 099-4066586
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

(นายจํารัส บัวเกตุ)
ผู้อํานวยการโรงเรียนอํามาตย์พานิชนุกูล

