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ประกาศโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 
เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  

หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 
ปการศึกษา 2560 

...................................................... 
 

ดวยโรงเรียนหองสอนศึกษาในพระอุปถัมภฯ ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานใหเปนโรงเรียนท่ีเปดรับนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตาม
โครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม โรงเรียนหองสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภฯ  กําหนดรับสมัครนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ป
การศึกษา 2560 ดังนี้ 

 
1. กําหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 

รับสมัคร   วันท่ี 20 - 24 กุมภาพันธ 2560 
    เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
สถานท่ีรับสมัคร   อาคารศูนยวิชาการ  โรงเรียนหองสอนศึกษา  
     ในพระอุปถัมภฯ  
ประกาศรายชื่อและหองสอบ วันท่ี 2  มีนาคม 2560 
สอบคัดเลือก   วันท่ี 5  มีนาคม 2560 ณ อาคาร 2  
ประกาศผล   วันท่ี  10  มีนาคม 2560 ณ อาคารศูนยวิชาการ  
    โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ เวลา 09.00 น. 
รายงานตัวและมอบตัว  วันท่ี  12  มีนาคม 2560 ณ อาคารศูนยวิชาการ  
    โรงเรียนหองสอนศึกษาในพระอุปถัมภฯ  
     เวลา 09.00 – 12.00 น.  
 

2. การรับนักเรียนตอหอง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 1 หองเรียน   จํานวนนักเรียน   30  คน 
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3.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา

หรือกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2559 หรือเทียบเทา 
2. มีผลการเรียน 

2.1 ระดับผลคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาใน 4 ภาคเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  ตั้งแต 2.75  ข้ึนไป 

2.2 ระดับผลคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ใน 4 ภาคเรียน ในชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  ตั้งแต 2.75  ข้ึนไป 

2.3 ระดับผลคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ใน 4 ภาคเรียน ในชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  ตั้งแต 2.75  ข้ึนไป 

3. ในกรณีท่ีผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ  2  ตองไดรับรางวัลจากการประกวด หรือแขงขัน
ตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

   3.1  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับประเทศ 
   3.2  การสอบแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตรระดับประเทศ 
   3.3  การแขงขันคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนของสมาคมคณิตศาสตรแหง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ หรือสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร (สสวท.) ในดับดับท่ี 1-90  
          3.4  เปนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร เชน ผาน
การเขาโอลิมปกวิชาการระดับ ม.ตน ไดรับรางวัลเก่ียวกับทักษะวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ระดับประเทศ 
 4.  มีสัญชาติไทย และมีเลขประจําตัวประชาชน 
 5.  ไมเปนโรคติดตอรายแรงซ่ึงเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
 6.  มีความขยันหม่ันเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
 7.  ผูปกครองมีความเต็มใจ พรอมท่ีจะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาและ
อนุญาตใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดใหตามโครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอมตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ ทุกครั้ง 
 

4. เอกสารประกอบการรับสมัคร 
 1.  ใบสมัครเขาศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ 
 2.  สําเนาใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน 
 3.  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสําเนาใบสูติบัตร พรอมตัวจริง จํานวน 1 ฉบับ 
 4.  สําเนาทะเบียน พรอมตัวจริง จํานวน 1 ฉบับ 
 5.  รูปถายสีหรือขาวดํา หนาตรงไมสวมหมวก ใสชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1 นิ้ว 
จํานวน 2 รูป  ถายไมเกิน 6 เดือน 
 6. ชําระเงินคาสมัครสอบ 100 บาท เพ่ือใชในการดําเนินการสอบ 
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    7. โรงเรียนจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติ หากพบในภายหลังวานักเรียนมีคุณสมบัติไม
ครบถวน นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนหองสอนศึกษาในพระอุปถัมภฯ และไมสามารถขอคาสมัครคืนได 
 
 
      5. กําหนดการสอบ 
 
  สอบในวันท่ี 5  มีนาคม  2560  ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคาร 3  
 

วัน/เดือน/ป เวลา วิชาท่ีสอบ 

5  มีนาคม 2560 
09.00 – 11.00 น. คณิตศาสตร 
13.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตร 

    
 
       6. คาใชจายในการเรียน 
  6.1 เงินระดมทรัพยากร ตามประกาศของโรงเรียน 
  6.2 คาใชจายเพ่ิมเติมในการศึกษาหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 2,000 บาท/ 
ภาคเรียน  
 
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีนักเรียนสอบไดลําดับท่ี 30 มีคะแนนรวมเทากันมากกวา 1 คน โรงเรียนจะพิจารณา
คัดเลือกผูท่ีสอบไดคะแนนสูงกวาในรายวิชาคณิตศาสตรเปนผูสอบคัดเลือกได หากคะแนนคณิตศาสตรเทากันอีก
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

     ประกาศ  ณ วันท่ี    6   กุมภาพันธ  2560 
 

 
 
   
                   (นายยิ่งยศ  จันทรชิต) 

    รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน 
                                                                   ผูอํานวยการโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 


