
 

 

ระเบียบการสมัคร 
นักเรียนห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมผู้มคีวามสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
โรงเรียนสตึก 

อาศยัประกาศโรงเรียนสตึก เร่ือง การรับนกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมผูมี้
ความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๐  โรงเรียนจึงก าหนดระเบียบ
การสมคัรนกัเรียนหอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ดงัน้ี 

๑.  คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์   
คณติศาสตร์  

๑.๑  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
หรือก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  หรือเทียบเท่า 
  ๑.๒  มีผลการเรียน ดงัน้ี 
 ๑) ผลการเรียนเฉล่ียรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐  
 ๒) ผลการเรียนเฉล่ียรายวชิาวทิยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐ 
 ๓) ผลการเรียนเฉล่ียรายวชิาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐ 
 ๑.๓  กรณีที่ผูส้มคัรขาดคุณสมบตัิตามขอ้ ๑.๒  ตอ้งไดรั้บรางวลัจากการประกวดหรือแข่งขนัตั้งแต่
ระดบัประเทศ  ตามขอ้หน่ึงขอ้ใดดงัต่อไปน้ี 
        ๑) รางวลัเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
       ๒) รางวลัเหรียญทองการแข่งขนัตอบปัญหาทางวทิยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ 

๑.๔  มีสญัชาติไทย (มีเลขประจ าตวัประชาชน) 
๑.๕  เป็นโสด 

  ๑.๖  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  ๑.๗  มีคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช ๒๕๕๑  
ไดแ้ก่  ๑) รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์   ๒) ซ่ือสตัยสุ์จริต    ๓) มีวนิยั     ๔) ใฝ่เรียนรู้     ๕) อยูอ่ยา่งพอเพยีง  ๖) มุ่งมัน่
ในการท างาน  ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ 
  ๑.๘  มีความตั้งใจเขา้ร่วมโครงการ และผูป้กครองมีความพร้อมที่จะใหก้ารสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู ่
 ๒.  เอกสาร/หลกัฐานการสมัคร 

๒.๑  ใบสมคัรเขา้รับการคดัเลือกนกัเรียนหอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ส าหรับ
การพฒันาและส่งเสริมผูมี้ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์ของโรงเรียนสตึก 



 ๒ 

๒.๒  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่แสดงผลการเรียนระดบัชั้น ป.๔- ป.๕ ตามขอ้ 
๑.๒ ซ่ึงติดรูปถ่ายของผูส้มคัร โดยมีผูบ้ริหารหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายลงนามรับรอง 

๒.๓  ส าเนาทะเบียนบา้นนกัเรียน รับรองส าเนาถูกตอ้ง  (ใหน้ าฉบบัจริงมาแสดง)   
๒.๔  รูปถ่ายหนา้ตรง (แต่งเคร่ืองแบบนกัเรียน) ขนาด  ๑.๕ น้ิว ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแวน่ตา   

ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 
๓.  จ านวนที่รับสมัครและการสอบคัดเลือก 
 จ านวน  ๑  หอ้งเรียน  จ  านวนนกัเรียน  ๓๐  คน       

 ๔.  ก าหนดการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณติศาสตร์ 

ล าดับที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา รายการ สถานที ่
๑ ๒๐–๒๔ก.พ.๖๐ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. รับสมคัรนกัเรียน หอ้งวชิาการ 

๒ ๔  มี.ค. ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐  เป็นตน้ไป สอบคดัเลือก อาคาร ๓ 

๓ ๙  มี.ค. ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประกาศผลสอบ หนา้อาคาร  ๑ 

๔ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. รายงานตวั/มอบตวั หอ้งโสตทศันศึกษา 

๕.  วิชาที่สอบคดัเลือก 

วัน/เดือน/ปี เวลา วิชาที่สอบ 
วนัเสาร์ที่ 

๔ มี.ค. ๒๕๖๐ 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 

 
๖. เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน     

๖.๑ การพจิารณารับนกัเรียน จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวชิา โดยเรียงล าดบัจาก
มากไปหานอ้ย ตามจ านวนที่รับได ้ 

๖.๒  กรณีคะแนนรวมตามขอ้ ๖.๑ เท่ากนั โรงเรียนจะพจิารณาจากนกัเรียนที่สอบไดค้ะแนน
มากกวา่ในแต่ละวชิาตามล าดบั ดงัน้ี   ๑) วชิาวทิยาศาสตร์  ๒)  วชิาคณิตศาสตร์ 

๖.๓ กรณีนกัเรียนมีคะแนนตามขอ้ ๖.๒ เท่ากนั จะพจิารณาจากผลการเรียนเฉล่ียรวม ๒ วชิา ไดแ้ก่  
๑) วชิาวทิยาศาสตร์  ๒)วชิาคณิตศาสตร์   

๖.๔  กรณีนกัเรียนมีผลการเรียนเฉล่ีย ตามขอ้ ๖.๓ เท่ากนั จะพจิารณาผลการเรียนเฉล่ียที่มากกวา่ใน
วชิาวทิยาศาสตร์ และวชิาคณิตศาสตร์ ตามล าดบั   

๗.  หลักฐานประกอบการมอบตัวพร้อมส าเนาเอกสาร  ดงัน้ี 
๗.๑  ส าเนาทะเบียนบา้น  ที่ปรากฏช่ือนกัเรียน    ๑  ชุด 
๗.๒  ส าเนาทะเบียนบา้น  ที่ปรากฏช่ือบิดา   ๑  ชุด  
๗.๓  ส าเนาทะเบียนบา้น  ที่ปรากฏช่ือมารดา      ๑  ชุด 
๗.๔  ส าเนาทะเบียนบา้น  ผูป้กครอง กรณีไม่ไดอ้ยูก่บับิดา- มารดา  ๑  ชุด  
๗.๕  ส าเนา  ปพ.๑  พร้อมฉบบัจริง 
 



 ๓ 

๘.  ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
๘.๑  ค่าบ ารุงการศึกษาตามที่โรงเรียนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน   
๘.๒  ค่าสวสัดิการรายบุคคลตามความตอ้งการจ าเป็นในการบริหารจดัการ 

               ๘.๓  เงินบ ารุงการศึกษาตามโครงการส่งเสริมผูมี้ความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์                    
คนละ  ๓,๐๐๐  บาท/ภาคเรียน 

๘.๔  ค่าใชจ่้ายตามขอ้ ๘.๑ – ๘.๓  จะตอ้งช าระในวนัมอบตวั 
หมายเหตุ  รายละเอียดเพิม่เติม 

๑. นกัเรียนตอ้งปฏิบติัตามก าหนดการรับสมคัรอยา่งเคร่งครัด ไดแ้ก่ สมคัร สอบคดัเลือก รายงาน
ตวั และมอบตวั ตามที่โรงเรียนก าหนดดว้ยตนเอง  มิฉะน้ันจะถือว่าสละสิทธ์ิทนัท ี
  ๒. การประกาศผลทุกรายการสามารถดูไดw้ww.satuk.ac.th และป้ายประชาสมัพนัธข์องทาง
โรงเรียน 
  ๓. สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดท้ี่  ศูนยรั์บนกัเรียนโรงเรียนสตึก 

โทร ๐ ๔๔๖๘ ๑๑๒๔     โทรสาร  ๐ ๔๔๖๘ ๑๑๒๒   
 

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

