
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล 
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม 

หลักสูตร สสวท.  (SMTE) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
……………………………………………………… 

        โรงเรียนสตูลวิทยา มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ของโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล   
ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖  เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕   
 

๑. จ านวนนักเรียนที่รับ 
รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก  จ านวน  ๓๐   คน  แบ่งเป็นประเภทดังนี้ 
   ๑.๑   นักเรียนทุนเรียนดี (ยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา)  จ านวน      ๒  คน 
   ๑.๒   นักเรียนปกต ิ     จ านวน   ๒๘  คน 
 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
                         ๒.๑  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
เทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๔   
                         ๒.๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓  ( ภาคเรียนที่ ๑ ) ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานไม่ต่ ากว่า  ๒.๗๕  และ
รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานไม่ต่ ากว่า  ๒.๗๕       
                         ๒.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
                         ๒.๔  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

 

                     ๓. ใบสมัคร 
สามารถโหลดใบสมัคร (ฟรี) ได้จาก หน้าเว็ปไซด์โรงเรียนสตูลวิทยา http://www.stw.ac.th  ได ้ 

ตั้งแต่วันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ – ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕   
 

                     ๔. หลักฐานและค่าธรรมเนียมการสมัคร 
           ๔.๑  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนสตูลวิทยา 
          ๔.๒  ใบรับรองผลการเรียนตามแบบของโรงเรียนสตูลวิทยา ซึ่งมีนายทะเบียนและหัวหน้า 
สถานศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่เป็นผู้ลงนามรับรอง หรือส าเนา ปพ. ๑  ที่มีผลการเรียน   ๕  ภาคเรียน และเป็นฉบับที ่
นายทะเบียนลงนามรับรองส าเนา  กรณีท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  หรือ ปพ. ๑  ฉบับจริง กรณีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 
                      ๔.๓ รูปถ่ายในเครื่องแบบโรงเรียนเดิม  ขนาด  ๑  นิ้ว  ส าหรับติดใบสมัครจ านวน  ๓  รูป    
( รูปขาว – ด า หรือรูปสีหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖ เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 
                       ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนโดยผู้ปกครองนักเรียนรับรองส าเนา 
                       ๔.๕  เงินคา่ด าเนินการสมัครสอบ  ๑๐๐  บาท      
 
 

http://www.stw.ac.th/


 ๒ 

 
 

                     ๕. การรับสมัคร 
สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องบานบุรี อาคาร ๑ ชั้น ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕    

ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐  น.  ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนของสถานศึกษาที่
ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน                      

           ๖.  การสอบคัดเลือก 
วันจันทร์ที่  ๗   มีนาคม  พ.ศ  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.   
 

                     ๗. รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
เนื้อหาวิชาที่จัดสอบครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้แก่ 

วิชาวิทยาศาสตร์ (คะแนน ๔๐ %) , คณิตศาสตร์ (คะแนน ๔๐ %)  และภาษาอังกฤษ (คะแนน ๒๐ %)  โดยข้อสอบที่
ใช้ในการสอบคัดเลือกในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบที่ออกโดย ส านักงานส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ( สสวท.) 

 

                     ๘. ก าหนดประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว 
     ๘.๑  ประกาศผลการสอบคัดเลือกภายในวันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนสตูลวิทยา 

และทางเว็ปไซต์  http://www.stw.ac.th 
        ๘.๒  รายงานตัว ประชุมผู้ปกครองและช าระเงินทุกรายการ  ในวันเสาร์ที่  ๑๒  มีนาคม   

๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ ณ หอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยา (หากไม่มารายงานตัวตามเวลาที่ก าหนดถือว่า                 
สละสิทธิ์)         
                             ๘.๓  หากนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศในข้อที่ ๘.๑  ไม่ด าเนินการตามข้อ ๘.๒   
ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนต่อในปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

                     ๙. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   สามารถสอบถามได้ที่ส านักงานฝ่ายวิชาการ   
โทรศัพท์หมายเลข  ๐๗๔-๗๑๑๙๕๕  และทางเว็ปไซต์  http://www.stw.ac.th 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 
   ( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 
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