
 

 
ประกาศโรงเรียนสตึก 

เรื่อง  การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

อาศัยประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพโรงเรียนสตึก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๒ ได้รับอนุมัติจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๓๒ ได้ก าหนดให้รับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เพ่ือให้การด าเนินการรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส  เสมอภาค  และเป็นธรรม โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงก าหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษตาม
โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ดังนี้ 

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   
๑.  คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์   
๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  

หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  หรือเทียบเท่า 
  ๑.๒  มีผลการเรยีน ดังนี ้
 ๑)  ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
 ๒)  ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
 ๓)  ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
 ๑.๓  กรณีท่ีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑.๒  ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันตั้งแต่
ระดับประเทศตามข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ 
       ๑) รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
       ๒) รางวัลเหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ 

๑.๔  มีสัญชาติไทย (มีเลขประจ าตัวประชาชน) 
๑.๕  เป็นโสด 

  ๑.๖  ไม่เป็นโรคทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  ๑.๗  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  
ได้แก่  ๑) รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์    ๒) ซื่อสัตย์สุจริต    ๓) มีวินัย     ๔) ใฝ่เรียนรู้     ๕) อยู่อย่างพอเพียง                
๖) มุ่งม่ันในการท างาน    ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ 
  ๑.๘  มีความตั้งใจเข้าร่วมโครงการ และผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

 ๒.  เอกสาร/หลักฐานการสมัคร 



 ๒ 

๒.๑  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ส าหรับการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ของโรงเรียนสตึก 

๒.๒  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่แสดงผลการเรียนระดับชั้น ป.๔- ป.๕ ตามข้อ ๑.๒ 
ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้สมัคร โดยมีผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามรับรอง 

๒.๓  ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน รับรองส าเนาถูกต้อง  (ให้น าฉบับจริงมาแสดง)   
๒.๔  รูปถ่ายหน้าตรง (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) ขนาด  ๑.๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตา   

ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 

๓.  จ านวนที่รับสมัครและการสอบคัดเลือก 
 จ านวน  ๑  ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน  ๓๐  คน 

 ๔.  ก าหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร ์
ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี เวลา รายการ สถานที ่

๑ ๒๔–๒๘ ก.พ.๖๑ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. รับสมัครนักเรียน ห้องวิชาการ 
๒ ๑๐  มี.ค. ๒๕๖๑ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. สอบคัดเลือก อาคาร ๓  (๓๒๒) 
๓ ๑๕  มี.ค. ๒๕๖๑ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประกาศผล หน้าอาคาร  ๑ 
๔ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. รายงานตัว/มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง ห้องโสตทัศนศึกษา 

๕.  วิชาที่สอบคัดเลือก 
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชาที่สอบ 
วันเสาร์ที่ 

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

๖. เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน     
๖.๑ การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชา โดยเรียงล าดับจาก

มากไปหาน้อย ตามจ านวนที่รับได้  
๖.๒  กรณีคะแนนรวมตามข้อ ๖.๑ เท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาจากนักเรียนที่สอบได้คะแนน

มากกว่าในแต่ละวิชาตามล าดับ ดังนี้   ๑) วิชาวิทยาศาสตร์  ๒)  วิชาคณิตศาสตร์ 
๖.๓ กรณีนักเรียนมีคะแนนตามข้อ ๖.๒ เท่ากัน จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๒ วิชา ได้แก่ 

๑) วิชาวิทยาศาสตร์  ๒)วิชาคณิตศาสตร์   
๖.๔  กรณีนักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย ตามข้อ ๖.๓ เท่ากัน จะพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยที่มากกว่าใน

วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ตามล าดับ 

๗.  หลักฐานประกอบการมอบตัวพร้อมส าเนาเอกสาร  ดังนี้ 
๗.๑  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ที่ปรากฏชื่อนักเรียน    ๑  ชุด 
๗.๒  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ที่ปรากฏชื่อบิดา   ๑  ชุด  
๗.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ที่ปรากฏชื่อมารดา      ๑  ชุด 
๗.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ผู้ปกครอง กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา- มารดา  ๑  ชุด 
๗.๕  ส าเนา  ปพ.๑  พร้อมฉบับจริง  

๘.  ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
๘.๑  ค่าบ ารุงการศึกษาตามที่โรงเรียนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 



 ๓ 

๘.๒  ค่าสวัสดิการรายบุคคลตามความต้องการจ าเป็นในการบริหารจัดการ 
๘.๓  เงินบ ารุงการศึกษาตามโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   

คนละ  ๓,๐๐๐  บาท/ภาคเรียน 
๘.๔  ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๘.๑ – ๘.๓  จะต้องช าระในวันมอบตัว 

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   
๑.  คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์   

๑.๑  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า   
หรอืก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  หรือเทียบเท่า 
  ๑.๒  มีผลการเรียน ดังนี้ 

๑)  ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
๒)  ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๕ ภาคเรียน       

ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
๓)  ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๕ ภาคเรียน       

ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
๑.๓  กรณีท่ีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑.๒  ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันตั้งแต่

ระดับประเทศ  ตามข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ 
         ๑) รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
         ๒) รางวัลเหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ 

๑.๔  มีสัญชาติไทย (มีเลขประจ าตัวประชาชน) 
๑.๕  เป็นโสด 

  ๑.๖  ไม่เป็นโรคทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  ๑.๗  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  
ได้แก่  ๑) รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์    ๒) ซื่อสัตย์สุจริต    ๓) มีวินัย     ๔) ใฝ่เรียนรู้     ๕) อยู่อย่างพอเพียง                
๖) มุ่งม่ันในการท างาน    ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ 
  ๑.๘  มีความตั้งใจเข้าร่วมโครงการ และผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

 ๒.  เอกสาร/หลักฐานการสมัคร 
๒.๑  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ส าหรับการ

พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสตึก 
๒.๒ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่แสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     

๕ ภาคเรียน  ตามข้อ ๑.๒ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้สมัคร โดยมีผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามรับรอง (ยกเว้น
นักเรียนโรงเรียนสตึก ให้ใช้หลักฐานที่โรงเรียนเตรียมไว้) 

๒.๓  ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน รับรองส าเนาถูกต้อง  (ให้น าฉบับจริงมาแสดง)   
๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรง (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) ขนาด  ๑.๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตา     

ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 

๓.  จ านวนที่รับสมัครและการสอบคัดเลือก  จ านวน  ๑  ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน  ๓๐  คน       

 ๔.  ก าหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร ์



 ๔ 

ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี เวลา รายการ สถานที ่
๑ ๒๔–๒๘ ก.พ.๖๑ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. รับสมัครนักเรียน ห้องวิชาการ 
๒ ๑๐  มี.ค. ๒๕๖๑ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. สอบคัดเลือก อาคาร ๓  (๓๒๓) 
๓ ๑๕  มี.ค. ๒๕๖๑ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประกาศผล หน้าอาคาร  ๑ 
๔ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. รายงานตัว/มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง ห้องโสตทัศนศึกษา 

๕.  วิชาที่สอบคัดเลือก 
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชาที่สอบ 
วันเสาร์ที ่

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

๖. เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน     
๖.๑ การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชา โดยเรียงล าดับจาก

มากไปหาน้อย ตามจ านวนที่รับได้  
๖.๒  กรณีคะแนนรวมตามข้อ ๖.๑ เท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาจากนักเรียนที่สอบได้คะแนน

มากกว่าในแต่ละวิชาตามล าดับ ดังนี้   ๑) วิชาวิทยาศาสตร์  ๒)  วิชาคณิตศาสตร์ 
๖.๓ กรณีนักเรียนมีคะแนนตามข้อ ๖.๒ เท่ากัน จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๒ วิชา ได้แก่ 

๑) วิชาวิทยาศาสตร์  ๒)วิชาคณิตศาสตร์   
๖.๔  กรณีนักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย ตามข้อ ๖.๓ เท่ากัน จะพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยที่มากกว่าใน

วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ตามล าดับ 

๗.  หลักฐานประกอบการมอบตัวพร้อมส าเนาเอกสาร  ดังนี้ 
๗.๑  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ที่ปรากฏชื่อนักเรียน    ๑  ชุด 
๗.๒  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ที่ปรากฏชื่อบิดา   ๑  ชุด  
๗.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ที่ปรากฏชื่อมารดา      ๑  ชุด 
๗.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ผู้ปกครอง กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา -  มารดา  ๑  ชุด 
๗.๕  ส าเนา  ปพ.๑  พร้อมฉบับจริง  

๘.  ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตสาสตร์ 
๘.๑  ค่าบ ารุงการศึกษาตามที่โรงเรียนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน   
๘.๒  ค่าสวัสดิการรายบุคคลตามความต้องการจ าเป็นในการบริหารจัดการ 
๘.๓  เงินบ ารุงการศึกษาตามโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   

คนละ  ๕,๐๐๐  บาท/ภาคเรียน 
๘.๔  ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๘.๑ – ๘.๓  จะต้องช าระในวันมอบตัว 

หมายเหตุ  รายละเอียดเพิ่มเติม 
๑. นักเรียนต้องปฏิบัติตามก าหนดการรับสมัครอย่างเคร่งครัด ได้แก่ สมัคร สอบคัดเลือก รายงานตัว 

และมอบตัว ตามที่โรงเรียนก าหนดด้วยตนเอง  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที 
  ๒.การประกาศผลทุกรายการสามารถดูได้ทาง www.satuk.ac.th และป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
  ๓.สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  งานวิชาการ  โรงเรียนสตึก 

โทร ๐ ๔๔๖๘ ๑๑๒๔     โทรสาร  ๐ ๔๔๖๘ ๑๑๒๒   

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


 ๕ 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

        (นายสราวุธ  ทรงประโคน) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตึก 

 
 
  
  
  


