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ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2563
ตามที่ คณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2563 ได้ดาเนินการประชุมและมีมติเห็นชอบประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24 แล้วนั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมจึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียน
สมเด็จพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2563
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 และใช้ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2563 นี้แทน ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร ค่าใช้จ่าย และรายละเอียดการเก็บเงิน
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.1.1 คุณสมบัติ
1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า
2) ไม่จากัดอายุ
3) เป็นโสด
4) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ยอมรับในระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
5) นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class) ) ต้องมี
ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00
6) นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในโครงการห้องเรียน EIS (English for Integrated Studies) ต้องมี
ความสนใจ และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 2.50
7) ต้องผ่านการทดสอบและมีผลการทดสอบ O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
8) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง
(1) นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอย่างน้อย 2 ปี นับถึง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง เขตพื้นที่
บริการของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม มีดังนี้
- บ้านหนองบัวโดน หมู่ 1 และ 7 ตาบลสมเด็จ
./ - บ้านสี่แยก หมู่ 2, 3, 4 ...
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- บ้านสี่แยก หมู่ 2, 3, 4, 5, 6, และ 10 ตาบลสมเด็จ
- บ้านหนองกุง หมู่ 8 ตาบลสมเด็จ
- บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 9 ตาบลสมเด็จ
- บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตาบลศรีสมเด็จ
(2) นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
9) นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
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) สาเนาวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรแสดงความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ หรืออื่น ๆ
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป (ถ้ามี)
6) ผลคะแนนการทดสอบ O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
7) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จานวน 2 แผ่น
8) ถ้านักเรียนนาหลักฐานมาไม่ครบตามที่โรงเรียนกาหนด โรงเรียนจะไม่รับสมัคร
1.1.3 ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงิน
1) ห้องเรียนปกติ (รวมห้อง EIS)
ที่
1
2
3
4

ภาคเรียนที่

รายการค่าใช้จ่าย

1
2
โครงการเรียนภาษาต่างประเทศกับครูเจ้าของภาษา
600 บาท
600 บาท
โครงการประกันอุบัตเิ หตุนักเรียน
150 บาท
ค่าสมาชิกและค่าบารุงสมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
120 บาท
รวมทั้งสิ้น
870 บาท
600 บาท
ค่าชุดกีฬาและอื่น ๆ (ตามความสมัครใจ) รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายประกาศ ใบสั่งซื้อ
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2) ห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class)
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) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ยอมรับในระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
5) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่หนึ่ง) ไม่ต่ากว่า 2.00
6) ในกรณีที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่หนึ่ง) ต่ากว่า
2.00 แต่ไม่ต่ากว่า 1.50 โรงเรียนจะประเมินจากความสามารถพิเศษ ในด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ ประกอบการพิจารณา
7) นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรอัจฉริยะ (SMRT Class) ต้องมีผลการ
เรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่า
กว่า 3.00
8) นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใน กลุ่มเน้นการกีฬา ต้องมีความสนใจ และมีทักษะทางด้านกีฬา อยู่ใน
ระดับตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด อย่างน้อย 1 ประเภทกีฬา ตามรายการต่อไปนี้ ฟุตบอล มวยไทย มวยสากล
บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ปันจักสีลัต ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามที่โรงเรียนกาหนด
9) ต้องผ่านการทดสอบและมีผลการทดสอบ O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.2.2 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
2) ใบรับรองความประพฤติที่ออกโดยโรงเรียน ที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่หรือสาเร็จการศึกษา ว่า
นักเรียนเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับการเป็นนักเรียน
./ 3) สาเนาทะเบียนบ้าน ...
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3) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสาร ที่มีชื่อ สกุลของผู้สมัคร และชื่อ สกุล บิดา- มารดา ของ
ผู้สมัครที่ชัดเจน และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
4) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่า
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า
5) ผลคะแนนการทดสอบ O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6) สาเนาวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรแสดงความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป (โดยเฉพาะนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ต่ากว่า 2.00 แต่ไม่ต่ากว่า 1.50)
7) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จานวน 2 แผ่น
8) ถ้านักเรียนนาหลักฐานมาไม่ครบตามที่โรงเรียนกาหนด โรงเรียนจะไม่รับสมัคร
1.2.3 ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงิน
1) ห้องเรียนปกติ (รวมห้อง EIS)
ที่
1
2
3
4

รายการค่าใช้จ่าย

ภาคเรียนที่

1
2
โครงการเรียนภาษาต่างประเทศกับครูเจ้าของภาษา
600 บาท
600 บาท
โครงการประกันอุบัตเิ หตุนักเรียน
150 บาท
ค่าสมาชิกและค่าบารุงสมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
120 บาท
รวมทั้งสิ้น
870 บาท
600 บาท
ค่าชุดกีฬาและอื่น ๆ (ตามความสมัครใจ) รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายประกาศ ใบสั่งซื้อ

2) ห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class)
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
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2. กาหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว
2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.1.1 ห้องเรียนปกติ
รับสมัคร วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สอบคัดเลือก วันที่
28 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
(- ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ระดับความรู้ชั้นประถมศึกษา วิชาละ 30 ข้อ รวม 150 ข้อ โดยใช้คะแนนสอบ ร้อยละ 70 รวมกับ
คะแนนผลการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 30 เป็นคะแนนรวมของผู้เข้าสอบคัดเลือก
- นักเรียนในเขตพื้นทีบ่ ริการ จะใช้คะแนนสอบเป็นเกณฑ์ในการจัดห้องเรียนเท่านั้น
- นักเรียนทั่วไป จะใช้คะแนนสอบเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก และจัดห้องเรียนสาหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.
มอบตัว
วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.
2.1.2 ห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class)
รับสมัคร วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก วันที่
7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
(โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม
ศึกษา และภาษาไทย ระดับความรู้ชั้นประถมศึกษา วิชาละ 30 ข้อ รวม 150 ข้อ)
ประกาศผล วันที่ 11 มีนาคม 2563
รายงานตัว
วันที่ 14 มีนาคม 2563
มอบตัว
วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.2.1 ห้องเรียนปกติ
1) นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
รับสมัคร
วันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ประกาศผลนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
(การคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมตามเกณฑ์และคุณสมบัติที่โรงเรียนกาหนดผล)
สอบเลือกแผนฯ และจัดห้อง วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
(ใช้แบบทดสอบความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ระดับความรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาละ 30 ข้อ รวม 150 ข้อ โดยใช้คะแนนสอบ ร้อยละ 70 รวม
กับคะแนนผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ร้อยละ 30 เป็นคะแนนรวมของผู้เข้าสอบ เพื่อใช้ในการ
เลือกแผนการเรียน และจัดห้องเรียน)
./ รายงานตัวและเลือกแผน ...
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รายงานตัวและเลือกแผนฯ วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.
มอบตัว
วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.
2) นักเรียนทั่วไป
รับสมัคร วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สอบคัดเลือก วันที่
29 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
(ใช้แบบทดสอบความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ระดับความรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาละ 30 ข้อ รวม 150 ข้อ โดยใช้คะแนนสอบ ร้อยละ 70 รวม
กับคะแนนผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ร้อยละ 30 เป็นคะแนนรวมของผู้เข้าสอบ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการคัดเลือก และใช้ในการเลือกแผนการเรียนและจัดห้องเรียน สาหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.
มอบตัว
วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.
2.2.2 ห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class)
รับสมัคร วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก วันที่
8 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
(โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม
ศึกษา และภาษาไทย ระดับความรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาละ 30 ข้อ รวม 150 ข้อ)
ประกาศผล วันที่ 12 มีนาคม 2563
รายงานตัว
วันที่ 15 มีนาคม 2563
มอบตัว
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.
3. จานวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน
3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.1.1 ห้องเรียนปกติ รับ 11 ห้องเรียน ห้องละ 40 คน รวม 440 คน ดังนี้
1) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคน (ที่มีความประสงค์จะเรียนต่อที่โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม)
2) นักเรียนทั่วไป (จากจานวนที่เหลือจากการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ)
หมายเหตุ ทั้งนี้รวมทั้งห้องเรียน EIS 1 ห้องเรียนด้วย
3.1.2 ห้องเรียนพิเศษ
หลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class) รับ 1 ห้องเรียน จานวน 36 คน
(รวมจานวนนักเรียนชั้น ม. 1 ทั้งสิ้น 476 คน)
./ 2) นักเรียนทั่วไป ...
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3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3.2.1 ห้องเรียนปกติ รับ 9 ห้องเรียน ห้องละ 40 คน รวม 360 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
รับ 6 ห้องเรียน จานวน 240 คน ทั้งนี้รวมทั้งห้องเรียน EIS 1 ห้องเรียนด้วย
1) นักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม ที่จบ ม.3 จากโรงเรียนเดิม (ที่มีความประสงค์จะเรียนต่อที่
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม)
2) นักเรียนทั่วไป (จากจานวนที่เหลือจากการรับนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม ที่จบ ม.3
โรงเรียนเดิม)
กลุ่มที่ 2 เน้นภาษาต่างประเทศ
รับ 2 ห้องเรียน จานวน 80 คน
1) นักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม ที่จบ ม.3 จากโรงเรียนเดิม (ที่มีความประสงค์จะเรียนต่อที่
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม)
2) นักเรียนทั่วไป (จากจานวนที่เหลือจากการรับนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม ที่จบ ม.3
โรงเรียนเดิม)
กลุ่มที่ 3 เน้นการกีฬา
รับ 1 ห้องเรียน จานวน 40 คน
1) นักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม ที่จบ ม.3 จากโรงเรียนเดิม (ที่มีความประสงค์จะเรียนต่อที่
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม)
2) นักเรียนทั่วไป (จากจานวนที่เหลือจากการรับนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม ที่จบ ม.3
โรงเรียนเดิม)
3.2.2 ห้องเรียนพิเศษ
หลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class) รับ 1 ห้องเรียน จานวน 36 คน
(รวมจานวนนักเรียนชั้น ม. 4 ทั้งสิ้น 396 คน)
ประกาศ ณ วันที่ 31 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
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
(...........................................................)

