
 
ประกาศโรงเรียนสตึก 

  เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

อาศยัประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ
รับนักเรียนสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เพื่อให้เด็กทุกคนไดรั้บ
การศึกษาอยา่งทัว่ถึงและไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มตามศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไ้ข
เพิ่มเติมทุกฉบบั พระราชบญัญตัิการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. ๒๕๔๕ นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกับการรับ
นกัเรียน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒   

 โรงเรียนสตึก จึงก าหนดแนวปฏิบตัิการรับนักเรียนเขา้ศึกษาต่อปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดงัน้ี 

การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑.  การก าหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  

๑.๑  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นกัเรียนที่มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
๑)  เป็นนกัเรียนที่ก  าลงัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ใน ๑๒ โรงเรียนดงัต่อไปน้ี 

โรงเรียนบา้นสตึก  โรงเรียนบา้นคูขาด  โรงเรียนบา้นยางน ้ าใส  โรงเรียนบา้นหนองเกาะ  โรงเรียนอนุบาลสตึก  
โรงเรียนบา้นหนองบวัเจา้ป่า  โรงเรียนบา้นหวัชา้ง  โรงเรียนบา้นสระกอไทร  โรงเรียนบา้นหนองม่วง  โรงเรียนบา้น
ดงยายเภา  โรงเรียนบา้นโคกก่อง  โรงเรียนทศพรวิทยา     

๑.๒  นักเรียนทั่วไป  หมายถึง  นกัเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกบันกัเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 

๒.  การก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จ านวน  ๔๐๐  คน  ก าหนดได้ ดังนี้ 
๒.๑  การรับนกัเรียนในเขตพื้นที่บริการร้อยละ ๘๐  (๓๒๐  คน)พจิารณาคดัเลือกจากผูส้มคัรจาก  

(๑) โดยค านวณคะแนนรวมที่ใชข้อ้สอบของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘๐  (๒)  คะแนน O-NET   ๕ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐ 

๒.๒  การรับนกัเรียนทัว่ไปร้อยละ ๒๐ (๘๐คน)    

๓.  คุณสมบัติของนักเรียนทีส่มัครเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๓.๑  คุณสมบติัทัว่ไปของนกัเรียนที่สมคัรเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ 

   ๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  หรือเทียบเท่า 
   ๒)  มีสญัชาติไทย(มีเลขประจ าตวัประชาชน) 
   ๓)  เป็นโสด   



 ๒ 

   ๔)  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
         ๕)  มีคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 
๒๕๕๑  ไดแ้ก่๑) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์๒) ซ่ือสัตยสุ์จริต  ๓) มีวนิยั  ๔) ใฝ่เรียนรู้  ๕) อยูอ่ยา่งพอเพยีง ๖) มุ่งมัน่
ในการท างาน  ๗) รักความเป็นไทย  ๘) มีจิตสาธารณะ 

๔.  วิธีการคดัเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๔.๑  นกัเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ ๘๐ (๓๒๐ คน)พจิารณาคดัเลือกจากผูส้มคัรจาก  

(๑) คะแนนสอบที่ใชข้อ้สอบวดัความรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๒ ใน ๕ วิชาคือ วิชา
คณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วชิาภาษาไทย  วิชาสงัคมศึกษา และวชิาภาษาองักฤษ  โดยค านวณคะแนนรวมคิด
เป็นร้อยละ ๘๐  (๒)  คะแนน O-NET ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐  

๔.๒  นกัเรียนทัว่ไป  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๒๐ (๘๐ คน)  พจิารณาคดัเลือกจากผูส้มคัรจาก  
(๑) คะแนนสอบที่ใชข้อ้สอบวดัความรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัชั้นประถมศึกษา ใน ๕ วิชา      
คือ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวทิยาศาสตร์  วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวชิาภาษาองักฤษโดยค านวณคะแนนรวม
คิดเป็นร้อยละ ๘๐    (๒)  คะแนน O-NET ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐  

๕.  หลักฐานการสมัครเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๕.๑  ใบสมคัรของโรงเรียนสตึก 
๕.๒  ส าเนาทะเบียนบา้นของนกัเรียนรับรองส าเนาถูกตอ้ง (น าฉบบัจริงมาแสดง)   
๕.๓  ส าเนาหลกัฐานระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑) หรือใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.๗)    

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ซ่ึงติดรูปถ่ายของผูส้มคัร รับรองส าเนาถูกตอ้ง(ใหน้ าฉบบัจริงมาแสดง)   
๕.๔  เอกสารการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
๕.๕  รูปถ่ายหนา้ตรง (แต่งเคร่ืองแบบนกัเรียน) ขนาด  ๑.๕ น้ิว ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแวน่ตาด า   

ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 

 ๖.  ก าหนดการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑   

  ๖.๒  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  สอบคดัเลือกและใช้คะแนน O-NET 
รับสมัคร   ๒๗-๓๐  มีนาคม ๒๕๖๐ 
                                           เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ไม่เวน้วนัหยดุราชการ 

     ณ ชั้นล่างอาคาร  ๔  โรงเรียนสตึก 
สอบคดัเลือก   ๘  เมษายน   ๒๕๖๐ เวลา  ๐๙.๐๐ น.เป็นตน้ไป 
ประกาศผลสอบ   ๑๑  เมษายน ๒๕๖๐ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
รายงานตัว/มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง    ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

   

 



 ๓ 

๗.  หลักฐานประกอบการมอบตัวพร้อมส าเนาเอกสาร  ดงัน้ี 
๗.๑  ส าเนาทะเบียนบา้น  ที่ปรากฏช่ือนกัเรียน  รับรองส าเนาถูกตอ้ง ๑ ชุด 
๗.๒  ส าเนาทะเบียนบา้น  ที่ปรากฏช่ือบิดา  รับรองส าเนาถูกตอ้ง ๑ ชุด 
๗.๓  ส าเนาทะเบียนบา้น  ที่ปรากฏช่ือมารดา  รับรองส าเนาถูกตอ้ง ๑ ชุด 
๗.๔  ส าเนาทะเบียนบา้นผูป้กครอง กรณีไม่ไดอ้ยูก่บับิดา- มารดา  รับรองส าเนาถูกตอ้ง ๑ ชุด 
๗.๕ ส าเนาเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) รับรองส าเนาถูกตอ้ง ๑ ชุด (น าฉบบัจริงมาแสดง) 

  ๗.๖  ส าเนาหนา้ประวตัิการไดรั้บวคัซีนที่มีหวัตาราง“บนัทึกการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคขั้น
พื้นฐาน” (สมุดสีชมพ ู/ ถา้มี) 

๗.๗  รูปถ่ายหนา้ตรง (แต่งเคร่ืองแบบนกัเรียน) ขนาด  ๑.๕ น้ิว ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแวน่ตาด า   
ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๑  รูป 

๘.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินบ ารุงการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
๘.๑  ค่าบ ารุงการศึกษาตามที่โรงเรียนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน   
๘.๒  ค่าสวสัดิการรายบุคคลตามความตอ้งการจ าเป็นในการบริหารจดัการ 
๘.๓  ค่าใชจ่้ายตามขอ้ ๘.๑ – ๘.๒  จะตอ้งช าระในวนัมอบตวั 

 การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 ๑.  การก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จ านวน  ๔๐๐  คน  ก าหนดได้ ดังนี้ 

 ๑.๑  การรับนกัเรียนที่จบชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๓  จากโรงเรียนสตึกที่มีศกัยภาพเหมาะสมร้อยละ 
๘๐  (๓๒๐ คน) 

 ๑.๒  การรับนกัเรียนที่จบชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๓ จากโรงเรียนอ่ืน  รวมถึงนกัเรียน ม.๓  ที่จบ 
จากโรงเรียนสตึกที่ยงัไม่เขา้เกณฑศ์กัยภาพเหมาะสมไม่เกินร้อยละ๒๐  (๘๐  คน)โดยพิจารณาจาก ๑) คะแนน
สอบที่ใชข้อ้สอบวดัความรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ใน ๕ วิชา  คือ  
วชิาคณิตศาสตร์ วิชาวทิยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วชิาสงัคมศึกษา และวชิาภาษาองักฤษ  โดยค านวณคะแนนรวม
คิดเป็นร้อยละ ๘๐  (๒)  คะแนน O-NET  ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐ 

๒.  คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
  ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไปของนักเรียนที่สมัครเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
  ๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือ
ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  หรือเทียบเท่า 
  ๒)  มีสญัชาติไทย  (มีเลขประจ าตวัประชาชน) 
  ๓)  เป็นโสด 
  ๔)  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 



 ๔ 

  ๕)  มีคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑  
ไดแ้ก่๑) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์๒) ซ่ือสตัยสุ์จริต  ๓) มีวนิยั  ๔) ใฝ่เรียนรู้  ๕) อยูอ่ยา่งพอเพยีง ๖) มุ่งมัน่ในการ
ท างาน  ๗) รักความเป็นไทย  ๘) มีจิตสาธารณะ 

  ๒.๒  คุณสมบัตินักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ของโรงเรียนสตึกที่มีศักยภาพเหมาะสม  
เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 ๑)  มีผลการเรียนเฉล่ียในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน)  ไม่นอ้ย
กวา่ ๒.๐๐  และผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องโรงเรียน 
 ๒) เป็นนกัเรียนที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มงานพจิารณาวา่เป็นนกัเรียนที่จะพฒันา
และส่งเสริมศกัยภาพต่อในชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔  และผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องโรงเรียน 
 ๓)  กรณีจ านวนนกัเรียนที่มีคุณสมบตัิตาม ขอ้ ๑) และขอ้ ๒) รวมกนัแลว้ เกินจ านวนที่รับได ้
จะพจิารณาคะแนนรวมจากการสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) และผา่นการประเมินคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงคข์องโรงเรียน 
 ๔)  กรณีจ านวนนกัเรียนที่มีศกัยภาพเหมาะสม  ไม่ครบร้อยละ ๘๐  (๓๒๐ คน)                     
จะคดัเลือกเพิม่เติม โดยพจิารณาคะแนนรวมจากการสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  และผา่น
การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องโรงเรียน 
 ๕)  เป็นนกัเรียนที่มีคุณสมบติัทัว่ไปของนกัเรียนที่สมคัรเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔  ตามที่
ประกาศไวใ้นแนวปฏิบติัการรับนกัเรียนน้ี 

  ๒.๓  คุณสมบัตินักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓   จากโรงเรียนอ่ืน รวมถึงนักเรียนที่จบจาก
โรงเรียนสตึกที่ไม่ผ่านเกณฑ์ศักยภาพเหมาะสม สอบคดัเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 เป็นนกัเรียนที่มีคุณสมบติัทัว่ไปของนกัเรียนที่สมคัรเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔  ตามที่ 
ประกาศไวใ้นแนวปฏิบติัการรับนกัเรียนน้ีโดยพิจารณาจาก ๑) คะแนนสอบที่ใชข้อ้สอบวดัความรู้ตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มธัยมศึกษาปีที่ ๓  ใน ๕ วิชาคือ วชิาคณิตศาสตร์ วชิาวทิยาศาสตร์ วชิาภาษาไทย   วชิา
สงัคมศึกษา และวชิาภาษาองักฤษ โดยค านวณคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๐(๒) คะแนน O-NET  ๕ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐  จนครบตามแผนการรับนกัเรียน 

๓.  การก าหนดหลักสูตรและการก าหนดแผนการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
หลกัสูตรที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  จ  านวน  ๑๐  ห้องเรียนจ านวน  ๔๐๐  คน  

 ๓.๑  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  จ  านวน  ๘  หอ้งเรียนจ านวน  ๓๒๐  คน 
 ๓.๒  แผนการเรียนศิลปศาสตร์   จ  านวน  ๒  หอ้งเรียนจ านวน  ๘๐  คน 

๔.  หลักฐานการสมัครเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๔.๑  ใบสมคัรของโรงเรียนสตึก 
๔.๒  ส าเนาหลกัฐาน ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑) หรือใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.๗)    

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓  ซ่ึงติดรูปถ่ายของผูส้มคัร รับรองส าเนาถูกตอ้ง  (ใหน้ าฉบบัจริงมาแสดง) 



 ๕ 

๔.๓  เอกสารการรายงานผลการสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
๔.๔  ส าเนาทะเบียนบา้นนกัเรียน รับรองส าเนาถูกตอ้ง (ใหน้ าฉบบัจริงมาแสดง)   
๔.๕  รูปถ่ายหนา้ตรง (แต่งเคร่ืองแบบนกัเรียน) ขนาด  ๑.๕ น้ิว ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแวน่ตาด า  

ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 
๔.๖  หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนที่มีคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช ๒๕๕๐  ไดแ้ก่๑) รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ๒) ซ่ือสตัยสุ์จริต  ๓) มีวนิยั         
๔) ใฝ่เรียนรู้  ๕) อยูอ่ยา่งพอเพยีง  ๖) มุ่งมัน่ในการท างาน  ๗) รักความเป็นไทย  ๘) มีจิตสาธารณะ 

 ๕.  ก าหนดการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔   

๕.๑  นักเรียนที่จบช้ัน  ม.๓ โรงเรียนสตึก ที่มีศักยภาพเหมาะสม 
 ประกาศรายช่ือ    ๒๐  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 รับสมัคร    ๒๗ – ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  
      เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ไม่เวน้วนัหยดุราชการ 

        ณ  ชั้นล่างอาคาร  ๔  โรงเรียนสตึก 
  สอบวัดความรู้เพ่ือจัดช้ันเรียน  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นตน้ไป 
  ประกาศผลสอบ    ๕  เมษายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 รายงานตัว/มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง ๖  เมษายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. 

หมายเหตุ  นกัเรียน ม.๓ โรงเรียนสตึกที่มีศกัยภาพเหมาะสมทุกคน ใหม้ายืน่ใบสมคัรพร้อมหลกัฐาน 
เพือ่เลือกแผนการเรียนก่อนการสอบวดัความรู้จดัชั้นเรียน ในวนัและเวลาของการรับสมคัร 

๕.๒ นักเรียนที่จบช้ัน ม.๓ โรงเรียนทั่วไป และที่จบ ม.๓ โรงเรียนสตึก 
ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ศักยภาพเหมาะสมคดัเลือกโดยการเรียงตามล าดับผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการของ
โรงเรียนและคะแนนรวม (O-NET) 

รับสมัคร    ๒๗ – ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ไม่เวน้วนัหยดุราชการ 
ณ ชั้นล่างอาคาร  ๔  โรงเรียนสตึก 

สอบคดัเลือก    ๒  มีนาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นตน้ไป 
ประกาศผลสอบ    ๕  เมษายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นตน้ไป 
รายงานตัว/มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง ๖  เมษายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๖.  หลักฐานประกอบการมอบตัวพร้อมส าเนาเอกสาร  ดงัน้ี 
๖.๑  ส าเนาทะเบียนบา้น  ที่ปรากฏช่ือนกัเรียน  รับรองส าเนาถูกตอ้ง ๑ ชุด 
๖.๒  ส าเนาทะเบียนบา้น  ที่ปรากฏช่ือบิดา  รับรองส าเนาถูกตอ้ง ๑ ชุด 
๖.๓  ส าเนาทะเบียนบา้น  ที่ปรากฏช่ือมารดา  รับรองส าเนาถูกตอ้ง ๑ ชุด 
๖.๔  ส าเนาทะเบียนบา้น  ผูป้กครอง กรณีไม่ไดอ้ยูก่บับิดา- มารดา  รับรองส าเนาถูกตอ้ง ๑ ชุด 



 ๖ 

๖.๕  ส าเนาเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) รับรองส าเนาถูกตอ้ง ๑ ชุด (น าฉบบัจริงมา
แสดง) 

๖.๖  รูปถ่ายหนา้ตรง (แต่งเคร่ืองแบบนกัเรียน) ขนาด  ๑.๕ น้ิว ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแวน่ตาด าถ่าย
มาแลว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 

๗.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินบ ารุงการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๗.๑ค่าบ ารุงการศึกษาตามที่โรงเรียนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน   
๗.๒  ค่าสวสัดิการรายบุคคลตามความตอ้งการจ าเป็นในการบริหารจดัการ 
๗.๓  ค่าใชจ่้ายตามขอ้ ๗.๑ –๗.๒ จะตอ้งช าระในวนัมอบตวั 

หมายเหตุ  รายละเอียดเพิ่มเติม 
๑. นกัเรียนตอ้งปฏิบติัตามก าหนดการรับสมคัรอยา่งเคร่งครัด ไดแ้ก่ สมัคร สอบคดัเลือก 

รายงานตัว และมอบตัว ตามที่โรงเรียนก าหนดด้วยตนเอง  มิฉะน้ันจะถือว่าสละสิทธ์ิทันที 
๒. นกัเรียนที่สมคัรเขา้ศึกษาต่อโรงเรียนสตึกทุกประเภทตอ้งเขา้สอบวดัความรู้ 

เพือ่การคดัเลือกและการจดัชั้นเรียนทุกคน 
๓. การประกาศผลทุกรายการสามารถดูไดท้าง  www.satuk.ac.th  และป้ายประชาสมัพนัธ ์
๔. สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดท้ี่  งานวชิาการ  โรงเรียนสตึก 

ศูนยรั์บนกัเรียน โทร ๐ ๔๔๖๘ ๑๑๒๔     โทรสาร  ๐ ๔๔๖๘ ๑๑๒๒  

   ประกาศ    ณ  วนัที่  ๖  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

       

                                  (นายสราวธุ  ทรงประโคน) 
                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนสตึก 

http://www.satuk.ac.th/

