
 
ประกาศโรงเรียนสตึก 

  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

-------------------------------------------------------------------- 
 อาศัยประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยว      
กับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖ ๔  เมื่อวันที่         
๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เพื่อให้เด็กทุกคนได้ มีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการรับ
นักเรียนที่เป็นธรรม  เสมอภาค  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  
สร้างโอกาสที่เป็นธรรม  บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนสตึก จึงก าหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา ๒๕๖๔                   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดังนี้ 

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๑.  การก าหนดเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน  

๑.๑  นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ หมายถึง นักเรียนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้
๑)  เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖  ใน ๑๒ โรงเรียนดังต่อไปนี ้

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

๑.๒  นักเรียนท่ัวไป  หมายถึง  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที ่
บริการ 

๒.  การก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  จ านวน  ๔๐๐  คน  ก าหนดได้ ดังน้ี 
๒.๑  การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการร้อยละ ๘๐  (๓๒๐  คน)พิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัคร

จาก  (๑) โดยค านวณคะแนนรวมที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน  ๕  วิชาหลัก  (๒)  ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร            
๒.๒  การรับนักเรียนทั่วไปร้อยละ ๒๐ (๘๐คน)    

๓.  คุณสมบัติของนักเรียนท่ีสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๓.๑  คุณสมบัติทั่วไปของนักเรียนที่สมัครเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ๑)  ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  หรือเทียบเท่า 
   ๒)  มีสัญชาติไทย(มีเลขประจ าตัวประชาชน)  



 ๒ 

   ๓)  เป็นโสด   
   ๔)  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
         ๕)  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑  ได้แก่๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต  ๓) มีวินัย  ๔) ใฝ่เรียนรู้  ๕) อยู่อย่างพอเพียง       
๖) มุ่งมั่นในการท างาน  ๗) รักความเป็นไทย  ๘) มีจิตสาธารณะ 

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

(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับช้ันประถมศึกษา  ใน ๕  วิชา       
คือ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ  (๒)  ผลการเรียน
เฉลี่ยตลอดหลักสูตร            

๔.๒  นักเรียนทั่วไป  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ (๘๐ คน)  พิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครจาก  
(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับช้ันประถมศึกษา ใน ๕ วิชา      
คือ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ  (๒)  ผลการเรียน
เฉลี่ยตลอดหลักสูตร            

 ๕.  ก าหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   

  ๕.๑  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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.  หลักฐานประกอบการมอบตัวพร้อมส าเนาเอกสาร  ดังนี ้
  ๖ .๑  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนที่ปรากฏช่ือนักเรียน  รับรองส าเนา
ถูกต้อง  จ านวน  ๑ ชุด 

  ๖ .๒  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนที่ปรากฏช่ือบิดา  รับรองส าเนาถูกต้อง      
จ านวน  ๑ ชุด 
  ๖ .๓  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนที่ปรากฏช่ือมารดา  รับรองส าเนาถูกต้อง
จ านวน  ๑ ชุด 



 ๓ 

   ๖ .๔  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองและส าเนาบัตรประชาชนกรณีไม่ได้อยู่กับบิดา- มารดา  
รับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน ๑ ชุด 
  ๖ .๕ ส าเนาเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) รับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน ๑ ชุด                    
(น าฉบับจริงมาแสดง) 
  ๖.๖  ส าเนาหน้าประวัติการได้รับวัคซีนที่มีหัวตาราง“บันทึกการได้รับวัคซีนป้องกัน 
โรคข้ันพื้นฐาน” (สมุดสีชมพู / ถ้ามี) 
  ๖ .๗  รูปถ่ายหน้าตรง (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) ขนาด  ๑.๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า      
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๑  รูป 

๗.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินบ ารุงการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
๗.๑  ค่าบ ารุงการศึกษาตามที่โรงเรียนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน   
๗.๒  ค่าสวัสดิการรายบุคคลตามความต้องการจ าเป็นในการบริหารจัดการ 
๗.๓  ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๗.๑ – ๗.๒  จะต้องช าระในวันมอบตัว 

 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
 ๑.  การก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  จ านวน  ๔๐๐  คน  ก าหนดได้ ดังน้ี 

 ๑.๑  การรับนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จากโรงเรียนสตึกที่มีศักยภาพเหมาะสม   
ร้อยละ ๘๐  (๓๒๐ คน) 
  ๑.๒  การรับนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ จากโรงเรียนอื่น  รวมถึงนักเรียนมัธยมศึกษา  
ปีที่  ๓  ที่จบจากโรงเรียนสตึกที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ศักยภาพเหมาะสมไม่เกินร้อยละ๒๐  (๘๐  คน)   โดยพิจารณา
จาก  ๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ใน ๕ วิชา  
คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ  (๒)  ผลการเรียน
เฉลี่ยตลอดหลักสูตร            

๒.  คุณสมบัติของนักเรียนท่ีสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
  ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไปของนักเรียนท่ีสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
  ๑ )  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  หรือเทียบเท่า 
  ๒)  มีสัญชาติไทย  (มีเลขประจ าตัวประชาชน)  
  ๓)  เป็นโสด  
  ๔)  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  ๕)  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
ได้แก่๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต  ๓) มีวินัย  ๔) ใฝ่เรียนรู้  ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการ
ท างาน  ๗) รักความเป็นไทย  ๘) มีจิตสาธารณะ 



 ๔ 

  ๒.๒  คุณสมบัตินักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ของโรงเรียนสตึกท่ีมีศักยภาพ
เหมาะสม  เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 ๑)  มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน)     
ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐  และผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
 ๒) เป็นนักเรียนที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มงานพิจารณาว่าเป็นนักเรียนที่จะพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  และผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
 ๓)  กรณีจ านวนนักเรียนที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ ๑) และข้อ ๒) รวมกันแล้ว เกินจ านวนที ่  
รับได้ จะพิจารณาคะแนนรวมจากผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร  และผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของโรงเรียน 
 ๔)  กรณีจ านวนนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม  ไม่ครบร้อยละ ๘๐  (๓๒๐ คน)                     
จะคัดเลือกเพิ่มเติม โดยพิจารณาคะแนนรวมจากผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร  และผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
 ๕)  เป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติทั่วไปของนักเรียนที่สมัครเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
ตามที่ประกาศไว้ในแนวปฏิบัติการรับนักเรียนนี้ 

  ๒.๓  คุณสมบัตินักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   จากโรงเรียนอ่ืน รวมถึงนักเรียน ท่ีจบจาก
โรงเรียนสตึกท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ศักยภาพเหมาะสม สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 เป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติทั่วไปของนักเรียนที่สมัครเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ตามที่  
ประกาศไว้ในแนวปฏิบัติการรับนักเรียนนีโ้ดยพิจารณาจาก ๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบวัดความรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที ่๓  ใน ๕ วิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย    
วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ   (๒)  ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร  จนครบตามแผนการรับนักเรียน 

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

 ๓.๑  แผนการเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  จ านวน  ๗  ห้องเรียน   
จ านวน  ๒๘๐  คน 
 ๓.๒  แผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น    จ านวน  ๑  ห้อง  ๔๐  คน  
 ๓. ๓  แผนการเรียนศิลป์-นิติศาสตร์   จ านวน  ๑  ห้อง  ๔๐  คน  
 ๓. ๔  แผนการเรียนศิลป์-ธุรกิจ    จ านวน  ๑  ห้อง  ๔๐  คน  

 ๔.  ก าหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   

๔.๑  นักเรียนท่ีจบชั้น  ม.๓ โรงเรียนสตึก ท่ีมีศักยภาพเหมาะสม 
 รับสมัคร  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๔  
    ทางเว็บไซต์โรงเรียนสตึก 
 ประกาศรายชื่อ  ๖   พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 



 ๕ 

 รับสมัคร  ๒๔-๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔  
    ทางเว็บไซต์โรงเรียนสตึก 

  สอบวัดความรู้เพ่ือจัดชั้นเรียน 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  เพื่อเลือกแผนการเรียนก่อนการสอบวัดความรู้จัดช้ันเรียน ในวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๔   

  ๔ .๒ นักเรียนท่ีจบชั้น ม.๓ โรงเรียนท่ัวไป และท่ีจบ ม.๓ โรงเรียนสตึก 
ท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์ศักยภาพเหมาะสมคัดเลือกโดยการเรียงตามล าดับผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
ของโรงเรียนและผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 

 รับสมัคร   ๒๔-๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔  
     ทางเว็บไซต์โรงเรียนสตึก  

  สอบวัดความรู้เพ่ือจัดชั้นเรียน 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.  หลักฐานประกอบการมอบตัวพร้อมส าเนาเอกสาร  ดังนี ้
๕.๑  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน  ที่ปรากฏช่ือนักเรียน  รับรองส าเนา

ถูกต้อง   จ านวน  ๑ ชุด 
๕.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน    ที่ปรากฏช่ือบิดา  รับรองส าเนา

ถูกต้องจ านวน  ๑ ชุด 
๕.๓  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน    ที่ปรากฏช่ือมารดา  รับรองส าเนา

ถูกต้อง  จ านวน  ๑ ชุด 
๕.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน    ผู้ปกครอง กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา- มารดา  

รับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน ๑ ชุด 
๕.๕  ส าเนาเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) รับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน ๑ ชุด  

(น าฉบับจริงมาแสดง) 
   ๕ .๖  รูปถ่ายหน้าตรง (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) ขนาด  ๑.๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า     

ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 

๖.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินบ ารุงการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๖.๑  ค่าบ ารุงการศึกษาตามที่โรงเรียนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน   



 ๖ 

๖.๒  ค่าสวัสดิการรายบุคคลตามความต้องการจ าเป็นในการบริหารจัดการ 
๖.๓  ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๖.๑ – ๖.๒ จะต้องช าระในวันมอบตัว 

หมายเหตุ  รายละเอียดเพ่ิมเติม 
๑. นักเรียนต้องปฏิบัติตามก าหนดการรับสมัครอย่างเคร่งครัด ได้แก่ สมัคร สอบคัดเลือก 

รายงานตัว และมอบตัว ตามท่ีโรงเรียนก าหนดด้วยตนเอง  มิฉะน้ันจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที 
๒. นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตึกทุกประเภทต้องเข้าสอบวัดความรู ้

เพื่อการคัดเลือกและการจัดช้ันเรียนทุกคน 
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 านวยการโรงเรยีนสตึก 

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

