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ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2563
ด้วยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 จะดาเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน ห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2563 จึงกาหนดรายละเอียดในการรับนักเรียน ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.1.1 คุณสมบัติ
1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า
2) ไม่จากัดอายุ
3) เป็นโสด
4) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
5) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ยอมรับในระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00
7) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
1.1.2 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
2) ใบรับรองความประพฤติที่ออกโดยโรงเรียนเดิม ที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่หรือสาเร็จการศึกษา เพื่อ
ยืนยันว่านักเรียนเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับการเป็นนักเรียน
3) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสาร ที่มีชื่อ สกุลของผู้สมัคร และชื่อ สกุล บิดา- มารดา ของ
ผู้สมัครที่ชัดเจน และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
4) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่า
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า
5) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จานวน 2 แผ่น
6) ใบรับรองแพทย์
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1.1.3 ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงิน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการค่าใช้จ่าย

ภาคเรียนที่
1

2

โครงการเรียนภาษาต่างประเทศกับครูเจ้าของภาษา
600 บาท
600 บาท
โครงการประกันอุบัตเิ หตุนักเรียน
150 บาท
ค่าสมาชิกและค่าบารุงสมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
120 บาท
ค่าบารุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class)
5,000 บาท
5,000 บาท
ค่าปรับความรู้พื้นฐาน
1,000 บาท
โครงการระดมทรัพยากรค่ากระแสไฟฟ้า
500 บาท
500 บาท
รวมทั้งสิ้น
7,370 บาท 6,100 บาท
ค่าชุดกีฬาและอื่น ๆ (ตามความสมัครใจ) รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายประกาศ ใบสั่งซื้อ

1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1.2.1 คุณสมบัติ
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า
2) ไม่จากัดอายุ
3) เป็นโสด
4) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
5) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ยอมรับในระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ แต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
7) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
1.2.2 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
2) ใบรับรองความประพฤติที่ออกโดยโรงเรียนเดิม ที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่หรือสาเร็จการศึกษา เพื่อ
ยืนยันว่านักเรียนเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับการเป็นนักเรียน
3) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสาร ที่มีชื่อ สกุลของผู้สมัคร และชื่อ สกุล บิดา - มารดา ของ
ผู้สมัครที่ชัดเจน และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
4) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่า
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า
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5) เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยรวมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
6) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จานวน 2 แผ่น
7) ใบรับรองแพทย์
1.2.3 ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงิน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการค่าใช้จ่าย

ภาคเรียนที่
1

2

โครงการเรียนภาษาต่างประเทศกับครูเจ้าของภาษา
600 บาท
600 บาท
โครงการประกันอุบัตเิ หตุนักเรียน
150 บาท
ค่าสมาชิกและค่าบารุงสมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
120 บาท
ค่าบารุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class)
5,500 บาท
5,500 บาท
ค่าปรับความรู้พื้นฐาน
1,000 บาท
โครงการระดมทรัพยากรค่ากระแสไฟฟ้า
500 บาท
500 บาท
รวมทั้งสิ้น
7,870 บาท 6,600 บาท
ค่าชุดกีฬาและอื่น ๆ (ตามความสมัครใจ) รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายประกาศ ใบสั่งซื้อ

2. กาหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว
รับสมัคร วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ ห้องสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
สอบคัดเลือก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบ วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบ วันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศผล วันที่ 11 มีนาคม 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศผล วันที่ 12 มีนาคม 2563
รายงานตัว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศผล วันที่ 14 มีนาคม 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศผล วันที่ 15 มีนาคม 2563
มอบตัว (ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัว วันที่ 17 มีนาคม 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัว วันที่ 18 มีนาคม 2563

./ 3. รายวิชาที่สอบ …
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3. รายวิชาที่สอบ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวิชาต่อไปนี้
3.1 วิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 30 ข้อ
3.2 วิชาคณิตศาสตร์ จานวน 30 ข้อ
3.3 วิชาภาษาอังกฤษ จานวน 30 ข้อ
3.4 วิชาภาษาไทย จานวน 30 ข้อ
3.5 วิชาสังคมศึกษา จานวน 30 ข้อ
รวม
จานวน 150 ข้อ 150 คะแนน
4. จานวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน
4.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับ 1 ห้องเรียน จานวน 36 คน
4.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับ 1 ห้องเรียน จานวน 36 คน
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา)
ผู้อานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
ใบสั่งซื้อเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์อื่น ๆ
(สาหรับนักเรียนกรอกข้อมูล)
ร้านสวัสดิการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่...............เดือน..............................................พ.ศ..........................
เรียน

ผู้จัดการร้านสวัสดิการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

ข้าพเจ้า (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).................................................................... นักเรียนชั้น ม........./........ เลขที่.............
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม มีความประสงค์ขอสั่งซื้อชุดและอุปกรณ์จากร้านสวัสดิการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม โดยสมัครใจ ตามรายการ
ดังต่อไปนี้
ราคา/หน่วย จานวน จานวนเงิน
ที่
รายการ
หมายเหตุ
(บาท)
หน่วย
(บาท)
1 เสื้อวอร์ม
เบอร์...............
520
2 กางเกงวอร์ม เบอร์...............
320
3 เสื้อฝึกพลศึกษา เบอร์..............  ม.ต้น  ม.ปลาย
160
4 เข็มกลัดตราโรงเรียน
 ม.ต้น  ม.ปลาย
50
5 เข็มขัด
 ม.ต้น  ม.ปลาย
160
6 สมุดตราโรงเรียน ชุดสาหรับ ม.ต้น
210
1 ชุด
7 สมุดตราโรงเรียน ชุดสาหรับ ม.ปลาย
230
1 ชุด
8 สมุดบันทึกการทากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
25
9 กระเป๋านักเรียน
250
10 สูท SMART Class
1,300
รวมเงิน ตัวอักษร(......................................................................................................................)
จึงขอให้ร้านสวัสดิการโรงเรียนนาสิ่งของดังกล่าวส่งมอบให้กับข้าพเจ้า คือ ..................................................................................
นักเรียนชั้น ม. ...../....... ภายในวันที่........เดือน.....................พ.ศ. .............. โดยข้าพเจ้ายินดีชาระเงินค่าชุดและอุปกรณ์ดังกล่าว ให้กับ
ร้านสวัสดิการโรงเรียนล่วงหน้า ตามรายการและจานวนที่สั่งซื้อ
ลงชื่อ........................................................................ผูส้ ั่งซื้อ
(............................................................................)

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอกข้อมูล)

ลาดับที่....................
ร้านสวัสดิการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตกลงขายสินค้าตามรายการ ราคาและเงื่อนไขดังกล่าว
ข้างต้นให้กับผู้สั่งซื้อ ตามจานวนทีส่ ั่งซื้อ
ลงชื่อ.............................................................ผูร้ ับเงิน
(.............................................................)

ลงชื่อ............................................................ผู้จ่ายชุดและอุปกรณ์นักเรียน
(...........................................................)

