
 
ประกาศโรงเรียนสตึก 

  เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

อาศยัประกาศส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ
รับนกัเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อใหเ้ด็กทุกคนไดรั้บ
การศึกษาอยา่งทัว่ถึงและไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช ๒๕๖๐  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๗๙  พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไ้ขเพิ่มเติมทุกฉบบั พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒฿๔๖  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมทุกฉบบั  ค  าสั่ง
หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๒๘/๒๕๕๙  เร่ือง  ใหจ้ดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๕  ปี  โดยไม่เก็บ
ค่าใชจ่้าย  เร่ือง  นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรับนกัเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต ๓๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   

โรงเรียนสตึก จึงก าหนดแนวปฏิบติัการรับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดงัน้ี 

การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 
๑.  การก าหนดเขตพืน้ทีบ่ริการของโรงเรียน  

๑.๑  นักเรียนในเขตพืน้ทีบ่ริการ หมายถึง นกัเรียนท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
๑)  เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ใน ๑๒ โรงเรียนดงัต่อไปน้ี 

โรงเรียนบา้นสตึก  โรงเรียนบา้นคูขาด  โรงเรียนบา้นยางน ้าใส  โรงเรียนบา้นหนองเกาะ  โรงเรียนอนุบาลสตึก  
โรงเรียนบา้นหนองบวัเจา้ป่า  โรงเรียนบา้นหวัชา้ง  โรงเรียนบา้นสระกอไทร  โรงเรียนบา้นหนองม่วง   
โรงเรียนบา้นดงยายเภา  โรงเรียนบา้นโคกก่อง  โรงเรียนทศพรวทิยา     

๑.๒  นักเรียนทัว่ไป  หมายถึง  นกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการรวมกบันกัเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการ 

๒.  การก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จ านวน  ๔๐๐  คน  ก าหนดได้ ดังนี ้
๒.๑  การรับนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการร้อยละ ๘๐  (๓๒๐  คน)พิจารณาคดัเลือกจากผูส้มคัรจาก  

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

๒.๒  การรับนกัเรียนทัว่ไปร้อยละ ๒๐ (๘๐คน)    

๓.  คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 
๓.๑  คุณสมบติัทัว่ไปของนกัเรียนท่ีสมคัรเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ 

   ๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 



 ๒ 

เทียบเท่า หรือก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  หรือเทียบเท่า 
   ๒)  มีสัญชาติไทย(มีเลขประจ าตวัประชาชน) 
   ๓)  เป็นโสด   
   ๔)  ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
         ๕)  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
๒๕๕๑  ไดแ้ก่๑) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์๒) ซ่ือสัตยสุ์จริต  ๓) มีวนิยั  ๔) ใฝ่เรียนรู้  ๕) อยูอ่ยา่งพอเพียง ๖) มุ่งมัน่
ในการท างาน  ๗) รักความเป็นไทย  ๘) มีจิตสาธารณะ 

๔.  วธีิการคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 
๔.๑  นกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ ร้อยละ ๘๐ (๓๒๐ คน)พิจารณาคดัเลือกจากผูส้มคัรจาก  

(๑) คะแนนสอบท่ีใชข้อ้สอบวดัความรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัชั้นประถมศึกษา  ใน ๕ วิชา       
คือ วชิาคณิตศาสตร์  วิชาวทิยาศาสตร์  วิชาภาษาไทย  วชิาสังคมศึกษา และวชิาภาษาองักฤษ  โดยค านวณคะแนน
รวมคิดเป็นร้อยละ ๗๐  (๒)  คะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐  

๔.๒  นกัเรียนทัว่ไป  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๒๐ (๘๐ คน)  พิจารณาคดัเลือกจากผูส้มคัรจาก  
(๑) คะแนนสอบท่ีใชข้อ้สอบวดัความรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัชั้นประถมศึกษา ใน ๕ วิชา      
คือ วชิาคณิตศาสตร์  วิชาวทิยาศาสตร์  วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวชิาภาษาองักฤษโดยค านวณคะแนนรวม
คิดเป็นร้อยละ ๗๐  (๒)  คะแนน O-NET   ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐  

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

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ซ่ึงติดรูปถ่ายของผูส้มคัร รับรองส าเนาถูกตอ้ง(ให้น 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 าหนดการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑   

  ๖.๒  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  สอบคัดเลอืกและใช้คะแนน O-NET 
รับสมัคร   ๒๕ – ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๑ 
                                           เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ไม่เวน้วนัหยดุราชการ 

     ณ ชั้นล่างอาคาร  ๔  โรงเรียนสตึก 
สอบคัดเลอืก   ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐ น.เป็นตน้ไป 
ประกาศผลและรายงานตัว ๔  เมษายน ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง     ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 



 ๓ 

๗.  หลกัฐานประกอบการมอบตัวพร้อมส าเนาเอกสาร  ดงัน้ี 
๗.๑  ส าเนาทะเบียนบา้น  ท่ีปรากฏช่ือนกัเรียน  รับรองส าเนาถูกตอ้ง ๑ ชุด 
๗.๒  ส าเนาทะเบียนบา้น  ท่ีปรากฏช่ือบิดา  รับรองส าเนาถูกตอ้ง ๑ ชุด 
๗.๓  ส าเนาทะเบียนบา้น  ท่ีปรากฏช่ือมารดา  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 าเนาหนา้ประวติัการไดรั้บวคัซีนท่ีมีหวัตาราง“บนัทึกการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคขั้น
พื้นฐาน” (สมุดสีชมพ ู/ ถา้มี) 

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

๘.  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัเงินบ ารุงการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  
๘.๑  ค่าบ ารุงการศึกษาตามท่ีโรงเรียนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน   
๘.๒  ค่าสวสัดิการรายบุคคลตามความตอ้งการจ าเป็นในการบริหารจดัการ 
๘.๓  ค่าใชจ่้ายตามขอ้ ๘.๑ – ๘.๒  จะตอ้งช าระในวนัมอบตวั 

 การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ 
 ๑.  การก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จ านวน  ๔๐๐  คน  ก าหนดได้ ดังนี ้

 ๑.๑  การรับนกัเรียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๓  จากโรงเรียนสตึกท่ีมีศกัยภาพเหมาะสมร้อยละ 
๘๐  (๓๒๐ คน) 

 ๑.๒  การรับนกัเรียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๓ จากโรงเรียนอ่ืน  รวมถึงนกัเรียน ม.๓  ท่ีจบ 
จากโรงเรียนสตึกท่ียงัไม่เขา้เกณฑศ์กัยภาพเหมาะสมไม่เกินร้อยละ๒๐  (๘๐  คน)โดยพิจารณาจาก ๑) คะแนน
สอบท่ีใชข้อ้สอบวดัความรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ใน ๕ วชิา  คือ  
วชิาคณิตศาสตร์ วชิาวทิยาศาสตร์ วชิาภาษาไทย วชิาสังคมศึกษา และวชิาภาษาองักฤษ  โดยค านวณคะแนนรวม
คิดเป็นร้อยละ ๗๐  (๒)  คะแนน O-NET  ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐ 

๒.  คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ 
  ๒.๑  คุณสมบัติทัว่ไปของนักเรียนทีส่มัครเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ 
  ๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือ
ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  หรือเทียบเท่า 
  ๒)  มีสัญชาติไทย  (มีเลขประจ าตวัประชาชน) 
  ๓)  เป็นโสด 
  ๔)  ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 



 ๔ 

  ๕)  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  
ไดแ้ก่๑) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์๒) ซ่ือสัตยสุ์จริต  ๓) มีวินยั  ๔) ใฝ่เรียนรู้  ๕) อยูอ่ยา่งพอเพียง ๖) มุ่งมัน่ในการ
ท างาน  ๗) รักความเป็นไทย  ๘) มีจิตสาธารณะ 

  ๒.๒  คุณสมบัตินักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓  ของโรงเรียนสตึกทีม่ีศักยภาพเหมาะสม  
เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๔  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 ๑)  มีผลการเรียนเฉล่ียในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน)  ไม่นอ้ย
กวา่ ๒.๐๐  และผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องโรงเรียน 
 ๒) เป็นนกัเรียนท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มงานพิจารณาวา่เป็นนกัเรียนท่ีจะพฒันา
และส่งเสริมศกัยภาพต่อในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  และผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องโรงเรียน 
 ๓)  กรณีจ านวนนกัเรียนท่ีมีคุณสมบติัตาม ขอ้ ๑) และขอ้ ๒) รวมกนัแลว้ เกินจ านวนท่ีรับได ้
จะพิจารณาคะแนนรวมจากการสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) และผา่นการประเมินคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคข์องโรงเรียน 
 ๔)  กรณีจ านวนนกัเรียนท่ีมีศกัยภาพเหมาะสม  ไม่ครบร้อยละ ๘๐  (๓๒๐ คน)                     
จะคดัเลือกเพิม่เติม โดยพิจารณาคะแนนรวมจากการสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  และผา่น
การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องโรงเรียน 
 ๕)  เป็นนกัเรียนท่ีมีคุณสมบติัทัว่ไปของนกัเรียนท่ีสมคัรเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  ตามท่ี
ประกาศไวใ้นแนวปฏิบติัการรับนกัเรียนน้ี 

  ๒.๓  คุณสมบัตินักเรียนทีจ่บช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓   จากโรงเรียนอืน่ รวมถึงนักเรียนทีจ่บจาก
โรงเรียนสตึกทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์ศักยภาพเหมาะสม สอบคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อ 
 เป็นนกัเรียนท่ีมีคุณสมบติัทัว่ไปของนกัเรียนท่ีสมคัรเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  ตามท่ี 
ประกาศไวใ้นแนวปฏิบติัการรับนกัเรียนน้ีโดยพิจารณาจาก ๑) คะแนนสอบท่ีใชข้อ้สอบวดัความรู้ตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มธัยมศึกษาปีท่ี ๓  ใน ๕ วชิาคือ วชิาคณิตศาสตร์ วชิาวทิยาศาสตร์ วชิาภาษาไทย   วิชา
สังคมศึกษา และวชิาภาษาองักฤษ โดยค านวณคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๐(๒) คะแนน O-NET  ๔ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐  จนครบตามแผนการรับนกัเรียน 

๓.  การก าหนดหลกัสูตรและการก าหนดแผนการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๔ 
หลกัสูตรท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  จ  านวน  ๑๐  หอ้งเรียนจ านวน  ๔๐๐  คน  

 ๓.๑  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  จ  านวน  ๗  หอ้งเรียนจ านวน  ๒๘๐  คน 
 ๓.๒  แผนการเรียนศิลป์     จ  านวน  ๓  ห้องเรียนจ านวน   ๑๒๐  คน 

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

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 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  หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช ๒๕๕๐  ไดแ้ก่ ๑) รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ๒) ซ่ือสัตยสุ์จริต  ๓) มีวนิยั         
๔) ใฝ่เรียนรู้  ๕) อยูอ่ยา่งพอเพียง  ๖) มุ่งมัน่ในการท างาน  ๗) รักความเป็นไทย  ๘) มีจิตสาธารณะ 

 ๕.  ก าหนดการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔   

๕.๑  นักเรียนทีจ่บช้ัน  ม.๓ โรงเรียนสตึก ทีม่ีศักยภาพเหมาะสม 
 ประกาศรายช่ือ    ๙   มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 รับสมัคร    ๒๕ – ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  
      เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ไม่เวน้วนัหยดุราชการ 

        ณ  ชั้นล่างอาคาร  ๔  โรงเรียนสตึก 
  สอบวดัความรู้เพือ่จัดช้ันเรียน  ๑  เมษายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นตน้ไป 
  ประกาศผลและรายงานตัว  ๕  เมษายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง  ๘  เมษายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐น. 

หมายเหตุ  นกัเรียน ม.๓ โรงเรียนสตึกท่ีมีศกัยภาพเหมาะสมทุกคน ใหม้ายืน่ใบสมคัรพร้อมหลกัฐาน 
เพื่อเลือกแผนการเรียนก่อนการสอบวดัความรู้จดัชั้นเรียน ในวนัและเวลาของการรับสมคัร 

๕.๒ นักเรียนทีจ่บช้ัน ม.๓ โรงเรียนทัว่ไป และทีจ่บ ม.๓ โรงเรียนสตึก 
ทีไ่ม่อยู่ในเกณฑ์ศักยภาพเหมาะสมคัดเลอืกโดยการเรียงตามล าดับผลการสอบวดัความสามารถทางวชิาการของ
โรงเรียนและคะแนนรวม (O-NET) 

รับสมัคร    ๒๕ – ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ไม่เวน้วนัหยดุราชการ 
ณ ชั้นล่างอาคาร  ๔  โรงเรียนสตึก 

สอบคัดเลอืก    ๑  เมษายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นตน้ไป 
ประกาศผลและรายงานตัว  ๕ เมษายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นตน้ไป 
มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง  ๘  เมษายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๖.  หลกัฐานประกอบการมอบตัวพร้อมส าเนาเอกสาร  ดงัน้ี 
๖.๑  ส าเนาทะเบียนบา้น  ท่ีปรากฏช่ือนกัเรียน  รับรองส าเนาถูกตอ้ง ๑ ชุด 
๖.๒  ส าเนาทะเบียนบา้น  ท่ีปรากฏช่ือบิดา  รับรองส าเนาถูกตอ้ง ๑ ชุด 
๖.๓  ส าเนาทะเบียนบา้น  ท่ีปรากฏช่ือมารดา  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.  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัเงินบ ารุงการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ 
๗.๑ค่าบ ารุงการศึกษาตามท่ีโรงเรียนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน   
๗.๒  ค่าสวสัดิการรายบุคคลตามความตอ้งการจ าเป็นในการบริหารจดัการ 
๗.๓  ค่าใชจ่้ายตามขอ้ ๗.๑ –๗.๒ จะตอ้งช าระในวนัมอบตวั 

หมายเหตุ  รายละเอียดเพิม่เติม 
๑. นกัเรียนตอ้งปฏิบติัตามก าหนดการรับสมคัรอยา่งเคร่งครัด ไดแ้ก่ สมัคร สอบคัดเลอืก 

รายงานตัว และมอบตัว ตามทีโ่รงเรียนก าหนดด้วยตนเอง  มิฉะน้ันจะถือว่าสละสิทธ์ิทันที 
๒. นกัเรียนท่ีสมคัรเขา้ศึกษาต่อโรงเรียนสตึกทุกประเภทตอ้งเขา้สอบวดัความรู้ 

เพื่อการคดัเลือกและการจดัชั้นเรียนทุกคน 
๓. การประกาศผลทุกรายการสามารถดูไดท้าง  www.satuk.ac.th  และป้ายประชาสัมพนัธ์ 
๔. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้  งานวชิาการ  โรงเรียนสตึก 

ศูนยรั์บนกัเรียน โทร ๐ ๔๔๖๘ ๑๑๒๔     โทรสาร  ๐ ๔๔๖๘ ๑๑๒๒  

  ประกาศ    ณ  วนัท่ี  ๑๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

                (นายสราวธุ  ทรงประโคน) 
                           ผูอ้  านวยการโรงเรียนสตึก 

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

