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ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

ประจ าปีการศึกษา  2556 
…………………………………….. 

 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อ าเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา  เขต 24  จะด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4  ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประจ าปีการศึกษา 2556   จึงก าหนดรายละเอียดในการรับนักเรียน ดังนี้ 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
  1.1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1.1.1   คุณสมบัติ 
1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน หรือหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2555 หรือเทียบเท่า 

2)   ไม่จ ากัดอายุ 
3)   เป็นโสด 
4)   มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ยอมรับในระเบียบข้อบังคับ 

ของโรงเรียน 
   5)   ต้องผ่านการทดสอบและมีผลการทดสอบ O-NET  ในระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6   

 

1.1.2   หลักฐานการสมัคร 
1)   ใบสมัครของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 

2)   ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสาร ที่มีชื่อ สกุลของผู้สมัคร และชื่อ สกุล  
บิดา - มารดา ของผู้สมัครที่ชัดเจน และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
 

          .  /3) หลักฐาน... 
 

3)   หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง 
จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2555  หรือเทียบเท่า 
   4)   ส าเนาวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรแสดงความสามารถพิเศษด้านวิชาการ  ดนตรี  
กีฬา  ศิลปะ หรืออ่ืน ๆ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป (ถ้ามี) 
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 5)   ผลคะแนนการทดสอบ O-NET  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
6)   รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1  นิ้ว  จ านวน  2  แผ่น 

                    7)   ถ้านักเรียนน าหลักฐานมาไม่ครบตามที่โรงเรียนก าหนด  โรงเรียนจะไม่รับสมัคร 
 

1.2   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
1.2.1   คุณสมบัติ 

1)   ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน หรือหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา 2555  หรือเทียบเท่า 

2)   ไม่จ ากัดอายุ 
3)   เป็นโสด 

         4)   มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย  ยอมรับในระเบียบข้อบังคับ 
ของโรงเรียน 
      5)   นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในกลุ่มท่ีเน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต้องมีผล 
การเรียนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  2.50  และมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ ม.ต้น 
ไม่ต่ ากว่า  2.50 

6)   ต้องผ่านการทดสอบและมีผลการทดสอบ O-NET  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

1.2.2   หลักฐานการสมัคร 
1)   ใบสมัครของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
2)   ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสาร ที่มีชื่อ สกุลของผู้สมัคร และชื่อ สกุล  

บิดา- มารดา ของผู้สมัครที่ชัดเจน และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
3)   หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง 

จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2555  หรือเทียบเท่า  
   4)   ผลคะแนนการทดสอบ O-NET  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
           . /5) ส าเนาวุฒิบัตร... 

   5)   ส าเนาวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรแสดงความสามารถพิเศษด้านวิชาการ  ดนตรี  
กีฬา  ศิลปะ หรืออ่ืน ๆ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป (ถ้ามี) 

6)   รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1  นิ้ว  จ านวน  2  แผ่น     
7)   ถ้านักเรียนน าหลักฐานมาไม่ครบตามท่ีโรงเรียนก าหนด โรงเรียนจะไม่รับสมัคร 

 

2.  ก าหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว  
2.1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

2.1.1   ห้องเรียนปกติ 
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1)  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
รับสมัคร วันที่  14 – 18  มีนาคม  2556 

เวลา 08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    สอบคัดเลือก วันที่  23  มีนาคม  2556  เวลา  09.00 - 12.00 น. 
(โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนในวิชา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา 
และภาษาไทย ระดับความรู้ชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 80 และใช้คะแนนผลการสอบ O-NET ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 20)  
    ประกาศผลและรายงานตัว    วันที่  27  มีนาคม  2556    

เวลา  09.00 – 16.30 น. 
มอบตัว  วันที่  6  เมษายน  2556   เวลา  09.00 – 16.30 น.  

   

2)  นักเรียนทั่วไป 
รับสมัคร วันที่  14 – 18  มีนาคม  2556 

เวลา 08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    สอบคัดเลือก วันที่  23  มีนาคม  2556  เวลา  09.00 - 12.00 น.  
(โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนในวิชา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา 
และภาษาไทย ระดับความรู้ชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 80 และใช้คะแนนผลการสอบ O-NET ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 20)  
    ประกาศผลและรายงานตัว    วันที่  27  มีนาคม  2556    

เวลา  09.00 – 16.30 น. 
มอบตัว  วันที่  6  เมษายน  2556   เวลา  09.00 – 16.30 น.  
       . /2.1.2 ห้องเรียน... 

      2.1.2  ห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนอัจฉริยะ SMART Class) 
รับสมัคร วันที่  14 – 18  กุมภาพันธ์  2556 

เวลา 08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
สอบคัดเลือก วันที่  23  กุมภาพันธ์  2556  เวลา  09.00 – 12.00 น. 

(โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนในวิชา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา และภาษาไทย ระดับความรู้ชั้นประถมศึกษา)  

ประกาศผล วันที่  27  กุมภาพันธ์  2556    
รายงานตัว วันที่  1  มีนาคม  2556    เวลา  09.00 – 16.30 น. 
มอบตัว  วันที่  8  มีนาคม  2556    เวลา  09.00 – 16.30 น. 
 

2.2   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2.2.1  ห้องเรียนปกติ 

   1)  นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  
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   รับสมัคร วันที่  4 – 8  กุมภาพันธ์   2556      
เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 

สอบคัดเลือก วันที่  24  มีนาคม  2556    เวลา  09.00 – 12.00 น. 
(โดยใช้แบบทดสอบความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ในวิชา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ระดับความรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 80 และใช้คะแนนผลการสอบ  
O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ร้อยละ 20)  
   ประกาศผล วันที่  28  มีนาคม  2556     

รายงานตัว วันที่  1  เมษายน  2556    เวลา  09.00 – 16.30 น. 
   มอบตัว  วันที่  7  เมษายน  2556    เวลา  09.00 – 16.30 น. 

 

 
 
 
 
 
 

          . /2) นักเรียนทั่วไป… 
2) นักเรียนทั่วไป 

   รับสมัคร วันที่  14 – 18  มีนาคม  2556     
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

สอบคัดเลือก วันที่  24  มีนาคม  2556    เวลา  09.00 – 12.00 น.  
(โดยใช้แบบทดสอบความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนในวิชา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ระดับความรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 80 และใช้คะแนนผลการสอบ O-
NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ร้อยละ 20)  
   ประกาศผล วันที่  28  มีนาคม  2556    

รายงานตัว วันที่  1  เมษายน  2556    เวลา  09.00 – 16.30 น. 
   มอบตัว  วันที่  7  เมษายน  2556    เวลา  09.00 – 16.30 น. 

 

  2.1.2  ห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนอัจฉริยะ SMART Class) 
รับสมัคร วันที่  14 – 18  กุมภาพันธ์  2556 

เวลา 08.30 น – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
สอบคัดเลือก วันที่  24  กุมภาพันธ์  2556  เวลา  09.00 – 12.00 น. 

(โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนในวิชา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา และภาษาไทย ระดับความรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
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ประกาศผล วันที่  28  กุมภาพันธ์  2556    
รายงานตัว วันที่  1  มีนาคม  2556    เวลา  09.00 – 16.30 น. 
มอบตัว  วันที่  8  มีนาคม  2556    เวลา  09.00 – 16.30 น. 

 

3.  จ านวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน 
3.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

3.1.1  ห้องเรียนปกติ   รับ  11  ห้องเรียน ห้องละ 50 คน  รวม  550  คน ดังนี้ 
   1)  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  จ านวน  373   คน  
   2)  นักเรียนทั่วไป  จ านวน  127  คน 
   3)  นักเรียนห้องเรียน  EIS  จ านวน  50  คน 
 
 
 

          . /3.1.2 ห้องเรียน... 
3.1.2  ห้องเรียนพิเศษ     

ห้องเรียนอัจฉริยะ  (SMART Class)    รับ  1  ห้องเรียน  จ านวน  36  คน 
(รวมจ านวนนักเรียนชั้น ม. 1  ท้ังสิ้น  586  คน) 

3.2   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    
3.2.1  ห้องเรียนปกติ   รับ  9  ห้องเรียน  ห้องละ 50 คน  รวม 450 คน แบ่งเป็น  2  กลุ่ม 

ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1  เน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   

รับ 7  ห้องเรียน  จ านวน  350  คน  ดังนี้ 
-  ห้องเรียนปกติ  จ านวน  300  คน 
-  ห้องเรียน  EIS  จ านวน  50  คน 

   กลุ่มที่  2  เน้นภาษาต่างประเทศ    
รับ  2  ห้องเรียน  จ านวน  100  คน   

 

3.2.2  ห้องเรียนพิเศษ   
   ห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART Class)   รับ  1  ห้องเรียน  จ านวน  36  คน 

(รวมจ านวนนักเรียนชั้น ม. 4  ท้ังสิ้น  486  คน) 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
 
 

      (นายพิริยะ  อุทโท) 
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     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 


