
ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   
หลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร ์(Gifted)  ประจ าปีการศึกษา  2560 

โรงเรียนบึงกาฬ  สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  21  
-------------------------------------------------- 

  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2553  โดยแบ่งห้องเรียนพิเศษออกเป็น 2 ประเภทนั้น  โรงเรียนบึงกาฬได้ขอเปิดห้องเรียนพิเศษโดยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เป็นห้องเรียนที่โรงเรียนมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนัก เรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาไปแล้วนั้น   
  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2560  
โรงเรียนจึงก าหนดระเบียบการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  หลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   ดังนี ้
1.  หลักสูตรและจ านวนที่รับเข้าเรียน 
  โรงเรียนบึงกาฬก าหนดรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  ประเภทห้องเรียนพิเศษหลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2560  จ านวน  2  ห้องเรียน  รวมทั้งสิ้น  72  คน   
2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  (1)  ส าเร็จการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ของปีการศึกษา  2559 
  (2)  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5  ภาคเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2  และภาคเรียนที่  1  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3                
ไม่ต่ ากว่า  2.75  และต้องมีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.75 และวิทยาศาสตร์ไม่ต่ ากว่า  2.75  โดยสถานศึกษารับรอง 
  (3)  เป็นโสด 
  (4)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
   (5)  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
   (6)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบ ารุงการศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
3.  หลักฐานการสมัคร 
  (1)  ใบสมัครโรงเรียนบึงกาฬ 
  (2)  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร  จ านวน  1  ฉบับ 
  (3)  หลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1 หรือระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาที่โรงเรียนเดิมรับรอง 
  (4)  รูปถ่าย ขนาด  1 – 1.5  นิ้ว  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  จ านวน  3  แผ่น   
4.  การคัดเลือก 
  จากคะแนนการสอบตามเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใน  5  วิชาหลัก  คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
  โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามล าดับคะแนนรวมทุกวิชา  และมีคะแนนรายวิชา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 50 หากผู้ที่สอบได้ล าดับสุดท้ายของจ านวนนักเรียนที่โรงเรียนก าหนดรับ มีคะแนนเท่ากันหลายคน  จะพิจารณาจากคะแนนสอบ
มากที่สุดเรียงไปตามล าดับรายวิชา  ดังนี้ 
    1)  วิชาคณิตศาสตร ์
    2)  วิชาวิทยาศาสตร ์
    3)  วิชาภาษาอังกฤษ 
    4)  วิชาภาษาไทย 
    5)  วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
* หมายเหตุ  ทั้งนี้หากนักเรียนไม่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนถือว่าสิ้นสุด 
 

5.  ก าหนดการ 
    รับสมัคร   วันท่ี  20-24  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  08.30 – 16.30 น. 
      ไม่เว้นวันหยดุราชการ ณ ห้องประชุมวิทยบริการ โรงเรยีนบึงกาฬ 
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    สอบคัดเลือก   วันท่ี  4  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 – 16.30 น.  
      ณ  โรงเรยีนบึงกาฬ  ตามตารางสอบดังนี ้

09.00-10.30 น. 10.40-11.40 น. 
พัก 

12.40-14.10 น. 14.20-15.20 น. 15.30-16.30 น. 
คณิตศาสตร ์
(25 คะแนน) 

สังคมศึกษา 
(15 คะแนน) 

วิทยาศาสตร ์
(25 คะแนน) 

ภาษาไทย 
(15 คะแนน) 

ภาษาอังกฤษ 
(20 คะแนน) 

     ประกาศผล   วันท่ี 10  มีนาคม  2560  ณ  โรงเรียนบึงกาฬ 
     และทางเว็บไซต์  www.bksc.ac.th 
    รายงานตัวและมอบตัว วันท่ี  12  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 – 16.30 น. 
      ณ  โรงเรยีนบึงกาฬ 
หากมีผู้สละสิทธิ์ไม่มามอบตัวตามวัน  เวลาดังกล่าว จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่ได้ส ารองตามล าดับขึ้นมาแทน 
โดยประกาศท่ีบอร์ดและทางเว็บไซต์  www.bksc.ac.th   โรงเรียนบึงกาฬ  มอบตัววันที่ 13  มีนาคม  2560 เวลา  09.00 – 16.30 น. 
6.  ประมาณการค่าใช้จ่ายของนกัเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนบึงกาฬ                   
  6.1  ค่าบ ารุงการศึกษาภาคเรียนละ  2,000  บาท  ปีการศึกษาละ  4,000  บาท 
  6.2  ค่าเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนภาคเรียนละ 2,000  บาท  ปีการศึกษาละ  4,000  บาท 
   6.2.1  ค่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   6.2.2  ค่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ  
   6.3  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังน้ี 
  6.3.1  ค่าเรียนเสริมปรับพื้นฐานความรู้      1,000   บาท 
  6.3.2  ค่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ  2 ภาคเรียน    2,000   บาท 
  6.3.3  ค่าเรียนภาษาท่ีสอง ( จีน, ญี่ปุ่น, เวียดนาม, ลาว, เกาหลี )  2  ภาคเรียน      600    บาท   
  6.3.4  ค่าประกันอุบัติเหตุ         150    บาท   
 6.3.5  ค่าสมาคมผู้ปกครอง         120 บาท 
 6.3.6  ค่าคู่มือนักเรียน และการปฐมนิเทศ        100 บาท 
 6.3.7  ค่าสมุดรักการอ่าน          25 บาท 
 6.3.8  ค่าสมุดบันทึกความดี          35 บาท 
         รวมท้ังสิ้น           4,030 บาท 
      รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (6.1+6.2+6.3) ภาคเรียนละ   8,030   บาท 
หมายเหตุ  รายการที่ 6.3.1 นักเรียน ม.1 และ ม.4 ทุกคน ต้องเรียนเสริมปรับพื้นฐานความรู้ใน 5 รายวิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ เป็นเวลา  1  สัปดาห์ 
7.  หลักฐานการมอบตัว         
  7.1  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  บิดา  มารดา และผู้ปกครอง (ถ่ายเอกสารอย่างละ  1 ฉบับ) 
 7.2  ส าเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน   1  ฉบับ 
  7.3  ส าเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1  ท่ีจบหลักสูตร  จ านวน 1 ฉบับ 
 7.4   รูปถ่ายขนาด  1 – 1.5 นิ้ว  จ านวน 1  รูป เป็นรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า สวมเสื้อนักเรียนถูกต้องตามระเบียบ 
 7.5  ช าระค่าบริการต่างๆ ตามข้อ 6 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบึงกาฬ  
 7.6  ต้องน าผู้ปกครองมาเพื่อมอบตัวนักเรียนด้วย  หากนักเรียนไม่น าผู้ปกครองมาและไม่มามอบตัวในวัน เวลาที่ก าหนด  จะถือว่า
นักเรียนสละสิทธ์ิ ในการเข้าเรียนโรงเรียนบึงกาฬ 
หมายเหตุ  ผู้ไม่มารับการทดสอบหรือไม่มาเข้าสอบคัดเลือกและผู้ไม่มามอบตัว  ตามวัน  เวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าศึกษา
โรงเรียนบึงกาฬในปีการศึกษา  2560  จะมาเรียกร้องสิทธิใดๆ  ในภายหลังไม่ได้ 
  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  ติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนบึงกาฬ  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ   
38000  หรือโทรศัพท์หมายเลข  0-4249-1118 , 09–0353-8184 

http://www.bksc.ac.th/

