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ประกาศโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
ปีการศึกษา 2561 

...................................................... 
ด้วยโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา              
ตอนปลาย ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ  ก าหนดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                           
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

 
1. ก าหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 

รับสมัคร   วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 
    เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
สถานที่รับสมัคร   อาคารศูนย์วิชาการ  โรงเรียนห้องสอนศึกษา  
     ในพระอุปถัมภ์ฯ  
ประกาศรายชื่อและห้องสอบ วันที่    8  มีนาคม 2561 
สอบคัดเลือก   วันที่  11  มีนาคม 2561 ณ อาคาร 3  
ประกาศผล   วันที่  16  มีนาคม 2561 ณ อาคารศูนย์วิชาการ  
    โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถมัภ์ฯ เวลา 09.00 น. 
รายงานตัว   วันที่  18  มีนาคม 2561 ณ อาคารศูนย์วิชาการ  
    โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ  
     เวลา 09.00 – 12.00 น.  
มอบตัว    วันที่  8  เมษายน  2560  เวลา 08.30 – 12.00 น. 
     ณ อาคารเอนกประสงค์ “บุญชู ตรีทอง”   
    โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

 
2. การรับนักเรียนต่อห้อง 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 จ านวน 1 ห้องเรียน   จ านวนนักเรียน   30  คน 
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3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียน 

2.1 ระดับผลคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาใน 4 ภาคเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ตั้งแต่ 2.75  ขึ้นไป 

2.2 ระดับผลคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ใน 4 ภาคเรียน              
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ตั้งแต่ 2.75  ขึ้นไป 

2.3 ระดับผลคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ใน 4 ภาคเรียน                
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ตั้งแต่ 2.75  ขึ้นไป 

3. ในกรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ  2  ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือ
แข่งขันตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

   3.1  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ 
   3.2  การสอบแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ 
   3.3  การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสมาคมคณิตศาสตร์            

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (สสวท.) ในดับดับที่ 1-90  
          3.4  เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ เช่น             
ผ่านการเข้าสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับ ม.ต้น และได้รับรางวัลเกี่ยวกับทักษะวิทยาศาสตร์     
คณิตศาสตร์ ระดับประเทศ 
 4.  มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
 5.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 6.  มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
 7.  ผู้ปกครองมีความเต็มใจ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
และอนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ทุกครั้ง 
 

4. เอกสารประกอบการรับสมัคร 
 1.  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 
 2.  ส าเนาใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน 
 3 .  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนพร้อมตัวจริง              
จ านวน  อย่างละ  1  ฉบับ 
 4.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง                 
พร้อมตัวจริง จ านวน  1  ฉบับ 
 5.  รูปถ่ายสีหรือขาวด า หน้าตรงไม่สวมหมวก ใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1 นิ้ว 
จ านวน 2 รูป  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
 6. ช าระเงินค่าสมัครสอบ 100 บาท เพ่ือใช้ในการด าเนินการสอบ 
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    7. โรงเรียนจะท าการตรวจสอบคุณสมบัติ หากพบในภายหลังว่านักเรียนมีคุณสมบัติ              
ไม่ครบถ้วน นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ และไม่สามารถขอค่าสมัครคืนได้ 
 
      5. ก าหนดการสอบ 
 
  สอบในวันที่ 11  มีนาคม  2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคาร 3  
 

วัน/เดือน/ปี เวลา วิชาที่สอบ 

11  มีนาคม 2561 
09.00 – 11.30 น. คณิตศาสตร์ 
13.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตร์ 

    
       6. ค่าใช้จ่ายในการเรียน 
  6.1 เงินระดมทรัพยากร ตามประกาศของโรงเรียน 
  6.2 ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3,500 บาท/ 
ภาคเรียน  
 
หมายเหตุ : ในกรณีที่นักเรียนสอบได้ล าดับที่ 30 มีคะแนนรวมเท่ากันมากกว่า 1  คน โรงเรียนจะพิจารณา
คัดเลือกผู้ที่สอบได้คะแนนสูงกว่าในรายวิชาคณิตศาสตร์เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ หากคะแนนคณิตศาสตร์เท่ากัน
อีกให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

     ประกาศ  ณ วันที่    29   มกราคม  2561 
 

 
 

 
(นายอัครวัฒน์  อรัญภูมิ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 
 
 
 


