
 
ประกาศโรงเรียนสตึก 

  เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

-------------------------------------------------------------------- 
อาศัยประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

รับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๗๙  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  ค าส่ัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๒๘/๒๕๕๙  เรื่อง  ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๕  ปี  โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย  เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

โรงเรียนสตึก จึงก าหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ 

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑.  การก าหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  

๑.๑  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้
๑)  เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ใน ๑๒ โรงเรียนดังต่อไปนี ้

โรงเรียนบ้านสตึก  โรงเรียนบ้านคูขาด  โรงเรียนบ้านยางน้ าใส  โรงเรียนบ้านหนองเกาะ  โรงเรียนอนุบาลสตึก  
โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า  โรงเรียนบ้านหัวช้าง  โรงเรียนบ้านสระกอไทร  โรงเรียนบ้านหนองม่วง   
โรงเรียนบ้านดงยายเภา  โรงเรียนบ้านโคกก่อง  โรงเรียนทศพรวิทยา     

๑.๒  นักเรียนทั่วไป  หมายถึง  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 

๒.  การก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จ านวน  ๔๐๐  คน  ก าหนดได้ ดังนี้ 
๒.๑  การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการร้อยละ ๘๐  (๓๒๐  คน)พิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครจาก  

(๑) โดยค านวณคะแนนรวมท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน  ๕  วิชาหลัก  คิดเป็นร้อยละ ๗๐  (๒)  คะแนน O-NET           
๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐ 

๒.๒  การรับนักเรียนทั่วไปร้อยละ ๒๐ (๘๐คน)    

๓.  คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๓.๑  คุณสมบัติทั่วไปของนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 



 ๒ 

 ๑)  ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  หรือเทียบเท่า 
   ๒)  มีสัญชาติไทย(มีเลขประจ าตัวประชาชน)  
   ๓)  เป็นโสด   
   ๔)  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
         ๕)  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑  ได้แก่๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซ่ือสัตย์สุจริต  ๓) มีวินัย  ๔) ใฝ่เรียนรู้  ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่น
ในการท างาน  ๗) รักความเป็นไทย  ๘) มีจิตสาธารณะ 

๔.  วิธีการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๔.๑  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ ๘๐ (๓๒๐ คน)พิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครจาก  

(๑) คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช้ันประถมศึกษา  ใน ๕ วิชา       
คือ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ  โดยค านวณคะแนน
รวมคิดเป็นร้อยละ ๗๐  (๒)  คะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐  

๔.๒  นักเรียนทั่วไป  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ (๘๐ คน)  พิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครจาก  
(๑) คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช้ันประถมศึกษา ใน ๕ วิชา      
คือ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษโดยค านวณคะแนนรวม
คิดเป็นร้อยละ ๗๐  (๒)  คะแนน O-NET   ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐  

๕.  หลักฐานการสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๕.๑  ใบสมัครของโรงเรียนสตึก 
๕.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนรับรองส าเนาถูกต้อง (น าฉบับจริงมาแสดง)   
๕.๓  ส าเนาหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑) หรือใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.๗)    

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ซ่ึงติดรูปถ่ายของผู้สมัคร รับรองส าเนาถูกต้อง(ให้น าฉบับจริงมาแสดง)   
๕.๔  เอกสารการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
๕.๕  รูปถ่ายหน้าตรง (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) ขนาด  ๑.๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า   

ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 

 ๖.  ก าหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   

  ๖.๒  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET 
รับสมัคร   ๒๓ – ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๒ 
                                           เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

     ณ ชั้นล่างอาคาร  ๔  โรงเรียนสตึก 
สอบคัดเลือก   ๕  มีนาคม   ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 
ประกาศผลและรายงานตัว ๗   เมษายน ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 



 ๓ 

มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง     ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๗.  หลักฐานประกอบการมอบตัวพร้อมส าเนาเอกสาร  ดังนี้ 
๗.๑  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าน าบัตรระชาชน    ที่ปรากฏชื่อนักเรียน  รับรองส าเนาถูกต้อง 

  ๑ ชุด 
๗.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าน าบัตรระชาชน    ที่ปรากฏชื่อบิดา  รับรองส าเนาถูกต้อง  
 ๑ ชุด 
๗.๓  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าน าบัตรระชาชน    ที่ปรากฏชื่อมารดา  รับรองส าเนาถูกต้อง  
 ๑ ชุด 
๗.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองและส าน าบัตรระชาชน  กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา- มารดา  

รับรองส าเนาถูกต้อง ๑ ชุด 
๗.๕ ส าเนาเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) รับรองส าเนาถูกต้อง ๑ ชุด (น าฉบับจริงมาแสดง) 

  ๗.๖  ส าเนาหน้าประวัติการได้รับวัคซีนที่มีหัวตาราง“บันทึกการได้รับวัคซีนป้องกันโรคขั้น
พื้นฐาน” (สมุดสีชมพู / ถ้ามี) 

๗.๗  รูปถ่ายหน้าตรง (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) ขนาด  ๑.๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า   
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๑  รูป 

๘.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินบ ารุงการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
๘.๑  ค่าบ ารุงการศึกษาตามท่ีโรงเรียนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน   
๘.๒  ค่าสวัสดิการรายบุคคลตามความต้องการจ าเป็นในการบริหารจัดการ 
๘.๓  ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๘.๑ – ๘.๒  จะต้องช าระในวันมอบตัว 

 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
 ๑.  การก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จ านวน  ๔๐๐  คน  ก าหนดได้ ดังนี้ 

 ๑.๑  การรับนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จากโรงเรียนสตึกที่มีศักยภาพเหมาะสมร้อยละ 
๘๐  (๓๒๐ คน) 

 ๑.๒  การรับนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ จากโรงเรียนอ่ืน  รวมถึงนักเรียน ม. ๓  ที่จบ 
จากโรงเรียนสตึกที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ศักยภาพเหมาะสมไม่เกินร้อยละ๒๐  (๘๐  คน)โดยพิจารณาจาก ๑) คะแนน
สอบท่ีใช้ข้อสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ใน ๕ วิชา  คือ  
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ  โดยค านวณคะแนนรวม
คิดเป็นร้อยละ ๗๐  (๒)  คะแนน O-NET  ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐ 

๒.  คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
  ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไปของนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  



 ๔ 

  ๑ )  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือ
ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  หรือเทียบเท่า 
  ๒)  มีสัญชาติไทย  (มีเลขประจ าตัวประชาชน)  
  ๓)  เป็นโสด  
  ๔)  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  ๕)  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
ได้แก่๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซ่ือสัตย์สุจริต  ๓) มีวินัย  ๔) ใฝ่เรียนรู้  ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการ
ท างาน  ๗) รักความเป็นไทย  ๘) มีจิตสาธารณะ 

  ๒.๒  คุณสมบัตินักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ของโรงเรียนสตึกที่มีศักยภาพเหมาะสม  
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 ๑)  มีผลการเรียนเฉล่ียในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน)  ไม่น้อย
กว่า ๒.๐๐  และผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
 ๒) เป็นนักเรียนที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มงานพิจารณาว่าเป็นนักเรียนที่จะพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  และผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
 ๓)  กรณีจ านวนนักเรียนที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ ๑) และข้อ ๒) รวมกันแล้ว เกินจ านวนที่รับได้ 
จะพิจารณาคะแนนรวมจากการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) และผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
 ๔)  กรณีจ านวนนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม  ไม่ครบร้อยละ ๘๐  (๓๒๐ คน)                     
จะคัดเลือกเพิ่มเติม โดยพิจารณาคะแนนรวมจากการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  และผ่าน
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
 ๕)  เป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติทั่วไปของนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ตามท่ี
ประกาศไว้ในแนวปฏิบัติการรับนักเรียนนี้ 

  ๒.๓  คุณสมบัตินักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   จากโรงเรียนอื่น รวมถึงนักเรียนที่จบจาก
โรงเรียนสตึกที่ไม่ผ่านเกณฑ์ศักยภาพเหมาะสม สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 เป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติทั่วไปของนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ตามท่ี  
ประกาศไว้ในแนวปฏิบัติการรับนักเรียนนีโ้ดยพิจารณาจาก ๑) คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบวัดความรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที ่๓  ใน ๕ วิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย   วิชา
สังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ โดยค านวณคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๐(๒) คะแนน O-NET  ๔ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐  จนครบตามแผนการรับนักเรียน 

๓.  การก าหนดหลักสูตรและการก าหนดแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จ านวน  ๑๐  ห้องเรียนจ านวน  ๔๐๐  คน  

 ๓.๑  แผนการเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  จ านวน  ๖  ห้องเรียน  จ านวน  ๒๔๐  คน 



 ๕ 

 ๓.๒  แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ    จ านวน  ๑  ห้อง  ๔๐  คน  
 ๓.๓  แผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น    จ านวน  ๑  ห้อง  ๔๐  คน  
 ๓.๔  แผนการเรียนศิลป์-สังคม    จ านวน  ๑  ห้อง  ๔๐  คน  
 ๓.๕  แผนการเรียนศิลป์-ธุรกิจ    จ านวน  ๑  ห้อง  ๔๐  คน  

๔.  หลักฐานการสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๔.๑  ใบสมัครของโรงเรียนสตึก 
๔.๒  ส าเนาหลักฐาน ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑) หรือใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.๗)    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ซ่ึงติดรูปถ่ายของผู้สมัคร รับรองส าเนาถูกต้อง  (ให้น าฉบับจริงมาแสดง) 
๔.๓  เอกสารการรายงานผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน รับรองส าเนาถูกต้อง (ให้น าฉบับจริงมาแสดง)   
๔.๕  รูปถ่ายหน้าตรง (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) ขนาด  ๑.๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  

ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 
๔.๖  หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๐  ได้แก ่๑) รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ๒) ซ่ือสัตย์สุจริต  ๓) มีวินัย         
๔) ใฝ่เรียนรู้  ๕) อยู่อย่างพอเพียง  ๖) มุ่งมั่นในการท างาน  ๗) รักความเป็นไทย  ๘) มีจิตสาธารณะ 

 ๕.  ก าหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   

๕.๑  นักเรียนที่จบชั้น  ม.๓ โรงเรียนสตึก ที่มีศักยภาพเหมาะสม 
 ประกาศรายชื่อ    ๑๕   มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 รับสมัคร    ๒๓– ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  
      เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

        ณ  ชั้นล่างอาคาร  ๔  โรงเรียนสตึก 
  สอบวัดความรู้เพื่อจัดชั้นเรียน  ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 
  ประกาศผลและรายงานตัว  ๖   เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง  ๙   เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐น. 

หมายเหตุ  นักเรียน ม.๓ โรงเรียนสตึกที่มีศักยภาพเหมาะสมทุกคน ให้มายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน 
เพื่อเลือกแผนการเรียนก่อนการสอบวัดความรู้จัดชั้นเรียน ในวันและเวลาของการรับสมัคร 

๕.๒ นักเรียนที่จบชั้น ม.๓ โรงเรียนทั่วไป และที่จบ ม.๓ โรงเรียนสตึก 
ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ศักยภาพเหมาะสมคัดเลือกโดยการเรียงตามล าดับผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการของ
โรงเรียนและคะแนนรวม (O-NET) 

รับสมัคร    ๒๓ – ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ ชั้นล่างอาคาร  ๔  โรงเรียนสตึก 



 ๖ 

สอบคัดเลือก    ๓๑   มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 
ประกาศผลและรายงานตัว  ๖  เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง  ๙   เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๖.  หลักฐานประกอบการมอบตัวพร้อมส าเนาเอกสาร  ดังนี้ 
๖.๑  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าน าบัตรประชาชน  ท่ีปรากฏชื่อนักเรียน  รับรองส าเนาถูกต้อง  
  ๑ ชุด 
๖.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าน าบัตรประชาชน    ที่ปรากฏชื่อบิดา  รับรองส าเนาถูกต้อง  
 ๑ ชุด 
๖.๓  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าน าบัตรประชาชน    ที่ปรากฏชื่อมารดา  รับรองส าเนาถูกต้อง 
  ๑ ชุด 
๖.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าน าบัตรประชาชน    ผู้ปกครอง กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา- มารดา  

รับรองส าเนาถูกต้อง ๑ ชุด 
๖.๕  ส าเนาเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) รับรองส าเนาถูกต้อง ๑ ชุด  

(น าฉบับจริงมาแสดง) 
๖.๖  รูปถ่ายหน้าตรง (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) ขนาด  ๑.๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด าถ่าย

มาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 

๗.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินบ ารุงการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๗.๑ค่าบ ารุงการศึกษาตามท่ีโรงเรียนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน   
๗.๒  ค่าสวัสดิการรายบุคคลตามความต้องการจ าเป็นในการบริหารจัดการ 
๗.๓  ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๗.๑ –๗.๒ จะต้องช าระในวันมอบตัว 

หมายเหตุ  รายละเอียดเพิ่มเติม 
๑. นักเรียนต้องปฏิบัติตามก าหนดการรับสมัครอย่างเคร่งครัด ได้แก่ สมัคร สอบคัดเลือก 

รายงานตัว และมอบตัว ตามที่โรงเรียนก าหนดด้วยตนเอง  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทันท ี
๒. นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตึกทุกประเภทต้องเข้าสอบวัดความรู ้

เพื่อการคัดเลือกและการจัดชั้นเรียนทุกคน 
๓. การประกาศผลทุกรายการสามารถดูได้ทาง  www.satuk.ac.th  และป้ายประชาสัมพันธ์ 
๔. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการ  โรงเรียนสตึก 

ศูนย์รับนักเรียน โทร ๐ ๔๔๖๘ ๑๑๒๔     โทรสาร  ๐ ๔๔๖๘ ๑๑๒๒  

  ประกาศ    ณ  วันที่   ๑๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

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


 ๗ 

                 (นายโกศล  เสนาปักธงไชย) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตึก 


