ประกาศโรงเรียนสตึก
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
-------------------------------------------------------------------อาศัยประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยว
กับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖
๔ เมื่อวันที่
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อให้เด็กทุกคนได้ มีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการรับ
นักเรียนที่เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
สร้างโอกาสที่เป็นธรรม บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โรงเรียนสตึก จึงกาหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา ๒๕๖๔
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. การกาหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
๑.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑) เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๑๒ โรงเรียนดังต่อไปนี้
โรงเรียนบ้านสตึก โรงเรียนบ้านคูขาด โรงเรียนบ้านยางน้าใส โรงเรียนบ้านหนองเกาะ โรงเรียนอนุบาลสตึก
โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า โรงเรียนบ้านหัวช้าง โรงเรียนบ้านสระกอไทร โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านดงยายเภา โรงเรียนบ้านโคกก่อง โรงเรียนทศพรวิทยา
๑.๒ นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่
บริการ
๒. การกาหนดสัดส่วนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๔๐๐ คน กาหนดได้ ดังนี้
๒.๑ การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการร้อยละ ๘๐ (๓๒๐ คน)พิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัคร
จาก (๑) โดยคานวณคะแนนรวมที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก (๒)ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
๒.๒ การรับนักเรียนทั่วไปร้อยละ ๒๐ (๘๐คน)
๓. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไปของนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า
๒) มีสัญชาติไทย(มีเลขประจาตัวประชาชน)

๒
๓) เป็นโสด
๔) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๕) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ได้แก่๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง
๖) มุ่งมั่นในการทางาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ
๔. วิธีการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๔.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ ๘๐ (๓๒๐ คน)พิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครจาก
(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ใน๕ วิชา
คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคม
ศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ (๒) ผลการเรียน
เฉลี่ยตลอดหลักสูตร
๔.๒ นักเรียนทั่วไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ (๘๐ คน) พิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครจาก
(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ใน ๕ วิชา
คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคม
ศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ (๒) ผลการเรียน
เฉลี่ยตลอดหลักสูตร
๕. กาหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๕.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สอบคัดเลือกและใช้ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
รับสมัคร
๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๔
ทางเว็บไซต์โรงเรียนสตึก
สอบคัดเลือก
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
ประกาศผลสอบคัดเลือก
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายงานตัว/มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๖
ถูกต้อง
๖
จานวน
๖
จานวน

๖. หลักฐานประกอบการมอบตัวพร้อมสาเนาเอกสาร ดังนี้
.๑ สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชนที่ปรากฏชื่อนักเรียน รับรองสาเนา
จานวน ๑ ชุด
.๒ สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชนที่ปรากฏชื่อบิดา รับรองสาเนาถูกต้อง
๑ ชุด
.๓ สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชนที่ปรากฏชื่อมารดา รับรองสาเนาถูกต้อง
๑ ชุด

๓
๖
.๔ สาเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองและสาเนาบัตรประชาชนกรณีไม่ได้อยู่กับบิดา- มารดา
รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ชุด
๖
.๕ สาเนาเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ชุด
(นาฉบับจริงมาแสดง)
๖.๖ สาเนาหน้าประวัติการได้รับวัคซีนที่มีหัวตาราง“บันทึกการได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคขั้นพื้นฐาน” (สมุดสีชมพู / ถ้ามี)
๖
.๗ รูปถ่ายหน้าตรง (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) ขนาด ๑.๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป
๗. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินบารุงการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๗.๑ ค่าบารุงการศึกษาตามที่โรงเรียนกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๗.๒ ค่าสวัสดิการรายบุคคลตามความต้องการจาเป็นในการบริหารจัดการ
๗.๓ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๗.๑ – ๗.๒ จะต้องชาระในวันมอบตัว
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. การกาหนดสัดส่วนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๔๐๐ คน กาหนดได้ ดังนี้
๑.๑ การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนสตึทีก่มีศักยภาพเหมาะสม
ร้อยละ ๘๐ (๓๒๐ คน)
๑.๒ การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น รวมถึงนักเรียมันธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ที่จบจากโรงเรียนสตึกที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ศักยภาพเหมาะสมไม่เกินร้อยละ๒๐ (๘๐ คน) โดยพิจารณา
จาก ๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใน ๕ วิชา
คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ (๒) ผลการเรียน
เฉลี่ยตลอดหลักสูตร
๒. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปของนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑
) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า
๒) มีสัญชาติไทย (มีเลขประจาตัวประชาชน)
๓) เป็นโสด
๔) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๕) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑
ได้แก่๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการ
ทางาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ

๔
๒.๒ คุณสมบัตินักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนสตึกที่มีศักยภาพ
เหมาะสม เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน)
ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ และผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
๒) เป็นนักเรียนที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มงานพิจารณาว่าเป็นนักเรียนที่จะพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
๓) กรณีจานวนนักเรียนที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ ๑) และข้อ ๒) รวมกันแล้ว เกินจานวนที่
รับได้ จะพิจารณาคะแนนรวมจากผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของโรงเรียน
๔) กรณีจานวนนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม ไม่ครบร้อยละ ๘๐ (๓๒๐ คน)
จะคัดเลือกเพิ่มเติม โดยพิจารณา
คะแนนรวมจากผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
๕) เป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติทั่วไปของนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ตามที่ประกาศไว้ในแนวปฏิบัติการรับนักเรียนนี้
๒.๓ คุณสมบัตินักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น รวมถึงนักเรียน ที่จบจาก
โรงเรียนสตึกที่ไม่ผ่านเกณฑ์ศักยภาพเหมาะสม สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
เป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติทั่วไปของนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามที่
ประกาศไว้ในแนวปฏิบัติการรับนักเรียนนีโ้ ดยพิจารณาจาก ๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบวัดความรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใน ๕ วิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ (๒) ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร จนครบตามแผนการรับนักเรียน
๓. การกาหนดหลักสูตรและการกาหนดแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จานวน ๑๐ ห้องเรียนจานวน ๔๐๐ คน
๓.๑ แผนการเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จานวน
๗ ห้องเรียน
จานวน ๒๘๐ คน
๓.๒ แผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น จานวน ๑ ห้อง ๔๐ คน
๓.
๓ แผนการเรียนศิลป์-นิติศาสตร์ จานวน ๑ ห้อง ๔๐ คน
๓.
๔ แผนการเรียนศิลป์-ธุรกิจ จานวน ๑ ห้อง ๔๐ คน
๔. กาหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๔.๑ นักเรียนที่จบชั้น ม.๓ โรงเรียนสตึก ที่มีศักยภาพเหมาะสม
รับสมัคร
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
ทางเว็บไซต์โรงเรียนสตึก
ประกาศรายชื่อ
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

๕
รับสมัคร

๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๔
ทางเว็บไซต์โรงเรียนสตึก
สอบวัดความรู้เพื่อจัดชั้นเรียน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
ประกาศผลสอบคัดเลือก
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายงานตัว/มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐น.
หมายเหตุ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสตึกที่มีศักยภาพเหมาะสมทุกคน ให้สมัครทาง
เว็บไซต์โรงเรียน เพื่อเลือกแผนการเรียนก่อนการสอบวัดความรู้จัดชั้นเรียน ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
๔
.๒ นักเรียนที่จบชั้น ม.๓ โรงเรียนทั่วไป และที่จบ ม.๓ โรงเรียนสตึก
ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ศักยภาพเหมาะสมคัดเลือกโดยการเรียงตามลาดับผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
ของโรงเรียนและผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
รับสมัคร
๒๔-๒๘ เมษายน
๒๕๖๔
ทางเว็บไซต์โรงเรียนสตึก
สอบวัดความรู้เพื่อจัดชั้นเรียน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
ประกาศผลสอบคัดเลือก
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายงานตัว/มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐น.
๕. หลักฐานประกอบการมอบตัวพร้อมสาเนาเอกสาร ดังนี้
๕.๑ สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน ที่ปรากฏชื่อนักเรียน รับรองสาเนา
ถูกต้อง จานวน ๑ ชุด
๕.๒ สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน ที่ปรากฏชื่อบิดา รับรองสาเนา
ถูกต้องจานวน ๑ ชุด
๕.๓ สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน ที่ปรากฏชื่อมารดา รับรองสาเนา
ถูกต้อง จานวน ๑ ชุด
๕.๔ สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา- มารดา
รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ชุด
๕.๕ สาเนาเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ชุด
(นาฉบับจริงมาแสดง)
๕
.๖ รูปถ่ายหน้าตรง (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) ขนาด ๑.๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สแว่
วมนตาดา
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป
๖. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินบารุงการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๖.๑ ค่าบารุงการศึกษาตามที่โรงเรียนกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๖
๖.๒ ค่าสวัสดิการรายบุคคลตามความต้องการจาเป็นในการบริหารจัดการ
๖.๓ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๖.๑ – ๖.๒ จะต้องชาระในวันมอบตัว
หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม
๑. นักเรียนต้องปฏิบัติตามกาหนดการรับสมัครอย่างเคร่งครัด ได้แก่สมัคร สอบคัดเลือก
รายงานตัว และมอบตัว ตามที่โรงเรียนกาหนดด้วยตนเอง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที
๒. นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตึกทุกประเภทต้องเข้าสอบวัดความรู้
เพื่อการคัดเลือกและการจัดชั้นเรียนทุกคน
๓. การประกาศผลทุกรายการสามารถดูได้ทาง www.satuk.ac.th และป้ายประชาสัมพันธ์
๔. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารวิชาการ โรงเรียนสตึก
ศูนย์รับนักเรียน โทร ๐ ๔๔๖๘ ๑๑๒๔ โทรศัพท์ ๐๙๕-๖๐๙๖๐๓๗
ประกาศ

ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวีระศักดิ์ พินิจ)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนสตึก

