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ประกาศโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 
เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หองเรียนพเิศษวิทยาศาสตร  

ประจําปการศึกษา 2558 
...................................................... 

ดวยโรงเรียนหองสอนศึกษาในพระอุปถัมภฯ ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานใหเปนโรงเรียนที่เปดรับนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ตามโครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม โรงเรียน

หองสอนศึกษา  ในพระอุปถัมภฯ  กําหนดรับสมัครนักเรียนเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หองเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร ปการศึกษา 2558 ดังน้ี 

1. กําหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 

รับสมัคร   วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ 2558  

    เวลา 08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ 

สถานที่รับสมัคร  ช้ัน 1 อาคารศูนยวิชาการ โรงเรียนหองสอนศึกษาในพระ 

อุปถัมภฯ 

ประกาศรายช่ือและหองสอบ วันที่  26 กุมภาพันธ 

2558 

สอบคัดเลือก   วันที่  1 มีนาคม 2558 ณ อาคาร 3  

ประกาศผล   วันที่  6 มีนาคม 2558 ณ ช้ัน 1 อาคารศูนยวิชาการ  

    โรงเรียนหองสอนศึกษาในพระอุปถัมภฯ  เวลา 09.00 –  

    16.30 น. 

รายงานตัว   วันที่  8 มีนาคม 2558 ณ ช้ัน 1 อาคารศูนยวิชาการ  

    โรงเรียนหองสอนศึกษาในพระอุปถัมภฯ  เวลา 09.00 – 

16.30 น. 

มอบตัว    วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

 

2. การรับนักเรียนตอหอง 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 30 คน 

 

3.  คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา

หรือกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557 หรือเทียบเทา 



-2- 

 
2. มีผลการเรียน 

2.1  ระดับผลคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาใน 5 ภาคเรียน ในช้ันมัธยมศึกษาปที่     

1 ถึงปที่ 3 ต้ังแต 3.00 ข้ึนไป 

2.2  ระดับผลคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานใน 5 ภาคเรียนในช้ัน 

 มัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงปที่ 3 ต้ังแต 3.00 ข้ึนไป 

     2.3 ระดับผลคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานใน 5 ภาคเรียน ในช้ัน 

  มัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงปที่ 3 ต้ังแต 3.00 ข้ึนไป 

3.  ในกรณีที่ผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ 2 ตองไดรับรางวัลจากการประกวด หรือแขงขัน

ตามขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 

3.1  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับประเทศ 

3.2  การสอบแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตรระดับประเทศ 

3.3  การแขงขันคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนของสมาคมคณิตศาสตรแหง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ หรือสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร (สสวท.) ในดับดับที่ 1-90  

3.4  เปนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร เชน 

ผานการเขาโอลิมปกวิชาการระดับ ม.ตน ไดรับรางวัลเกี่ยวกับทักษะวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ระดับประเทศ 

 4.  มีสัญชาติไทย 

 5.  ไมเปนโรคติดตอรายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

 6.  มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 

 7.  ผูปกครองมีความเต็มใจใหนักเรียนเขารวมโครงการ พรอมที่จะใหการสนับสนุน

คาใชจายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและอนุญาตใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดใหตามโครงการ

เสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนหองสอน

ศึกษาในพระอุปถัมภฯ ทุกครั้ง 

4. เอกสารประกอบการรับสมัคร 

 1. ใบสมัครเขาศึกษาตอในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 

 2. สําเนาใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน 

 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสูติบัตร พรอมตัวจริง จํานวน 2 ฉบับ 

 4. สําเนาทะเบียน พรอมตัวจริง จํานวน 2 ฉบับ 

 5. รูปถายสีหรือขาวดํา หนาตรงไมสวมหมวก ใสชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1 น้ิว  

                          จํานวน 2 รูป 

 6. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 100 บาท 
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      5. กําหนดการสอบ 

  สอบในวันที่ 1 มีนาคม 2558 ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคาร 3  

วัน/เดือน/ป เวลา วิชาที่สอบ 

1  มีนาคม 2558 
09.00 – 11.00 น. คณิตศาสตร 
13.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตร 

    

6. คาใชจายในการเรียน 

  6.1 เงินระดมทรัพยากร ตามประกาศของโรงเรียน 

  6.2 คาใชจายเพิ่มเติมในการศึกษาหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 1,500 บาท/ 

ภาคเรียน  

หมายเหตุ : ในกรณีที่นักเรียนสอบไดลําดับที่ 30 มีคะแนนรวมเทากันมากกวา 1 คน โรงเรียนจะพิจารณา

คัดเลือกผูที่สอบไดคะแนนสูงกวาในรายวิชาคณิตศาสตรเปนผูสอบคัดเลือกได หากคะแนนคณิตศาสตรเทากัน

อีกใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

     ประกาศ  ณ วันที่  4 กุมภาพันธ 2558 
 

 

   

(นายพูลศักด์ิ  จิตสวาง) 

ผูอํานวยการโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 


