ประกาศ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ที่ ๐๐๓/๒๕๕๙
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
*********************************************
ด้วยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ และเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพของนักเรียน
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
แนวปฏิบัตกิ ารรับนักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย จึงกาหนดวิธีการและ
แนวปฏิบัติในการดาเนินการรับนักเรียนเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ในโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร นักเรียนที่สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.๑. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า
๑.๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานรวมกับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๑.๓. เป็นโสด
๑.๔. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๑.๕. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้สาหรับนักเรียนในโครงการนี้ทุกกิจกรรมและยินดี
ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน

-๒๒. หลักฐานการรับสมัคร นักเรียนที่สมัครจะต้องแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๒.๑. ใบสมัครของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่กรอกข้อความและติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ติดในใบสมัครและบัตรประจาตัวสอบให้เรียบร้อย)
๒.๒. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑ : ป) ที่มีผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕
๒.๓. ใบรับรองความประพฤติที่ออกโดยโรงเรียนที่เรียนอยู่ในปัจจุบัน หรือโรงเรียนที่จบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖
๓. การสมัครสอบคัดเลือก มี ๒ วิธี ได้แก่
๓.๑. สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
๓.๑.๑ ศึกษาคู่มือการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยดาวน์โหลด
จากเว็บไซต์ www.samakkhi.ac.th
๓.๑.๒ สมัครสอบทางเว็บไซต์ของโรงเรียนที่ www.samakkhi.ac.th โดยกรอกข้อมูลในใบ
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ ๑๗ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ระบบ
การรับสมัครจะปิดรับสมัคร ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น.
๓.๑.๓ หลังจากกรอกข้อมูลในใบสมัครจากระบบการรับสมัคร พิมพ์ใบสมัครสอบแล้วนาใบ
สมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครสอบ ตามข้อ ๒ นามายื่นที่โรงเรียนด้วยตนเองตามวันที่ระบุไว้ในใบสมัคร
ณ ห้องสันป่าแดง ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ โดยจะถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสาคัญ ตามที่อยู่ดังนี้
ฝ่ายวิชาการ (งานรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
๑๕๙ ถนนบรรพปราการ
ตาบล เวียง
อาเภอ เมือง
จังหวัด เชียงราย
๕๗๐๐๐
เมื่อกรรมการได้รับหลักฐานและตรวจสอบเบื้องต้น (นักเรียนมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง)
ระบบจะแจ้งให้ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อผู้สมัครในบัตรประจาตัวสอบให้
เรียบร้อย นามาเป็นหลักฐานในวันสอบคัดเลือกต่อไป
๓.๒. สมัครด้วยตนเอง
ให้นักเรียนเตรียมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๒ (ยกเว้นใบสมัคร ให้ไปกรอกข้อมูลและพิมพ์ที่
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม) มาทาการสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมสันป่าแดง ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ)

- ๓ ๔. เงื่อนไขการสมัคร
๔.๑. กรณีที่ตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานการรับสมัครไม่ครบถ้วน หรือมีร่องรอยการปลอมแปลง
แก้ไขเอกสาร จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
๔.๒. กรณีที่มีการตรวจพบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง หรือ นักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบ หรือมี
ร่องรอยการปลอมแปลงแก้ไขเอกสาร ภายหลังจากที่ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกหรือหลังประกาศผลแล้ว
นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
๕. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และที่เว็บไซต์ www.samakkhi.ac.th
๖. การสอบคัดเลือก
นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกคนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย และนาบัตร
ประจาตัวสอบ มาสอบด้วยตนเอง ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
๖.๑. สอบคัดเลือก วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๕ – ๑๕.๐๕ น.
เวลา ๐๗.๔๕ น.
ให้นักเรียนผู้เข้าสอบทุกคนเข้าแถวทาพิธีเคารพธงชาติและรับฟังคาชี้แจง
๖.๒. สถานที่สอบ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๖.๓. วิชาที่สอบ
๖.๓.๑ สอบวิชาหลัก ๒ รายวิชา ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ กรอบเนื้อหา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๖.๓.๒ สอบวิชาความรู้ พื้นฐาน จานวน ๓ รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาและ
ภาษาอังกฤษ กรอบเนื้อหาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตารางสอบเป็นไปตามประกาศของทางโรงเรียน
หมายเหตุ

ในการสอบนักเรียนต้องเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ ดังนี้
๑. บัตรประจาตัวสอบ
๒. ดินสอ ๒ B ขึ้นไป
๓. ปากกาลูกลื่นสีดาหรือสีน้าเงิน
๔. ยางลบดินสอ
๕. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียน
๗. จานวนนักเรียนที่จะรับเข้าเรียน
จานวน ๑๖๐ คน

- ๔ ๘. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย และเว็บไซต์ www.samakkhi.ac.th
๙. การรายงานตัวและมอบตัว
๙.๑. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน รายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครองของนักเรียน
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เวลา ๑๒.๔๕ – ๑๓.๐๐ น. นักเรียนรายงานตัว และรับเอกสารการมอบตัว
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ผู้ปกครองประชุมฟังคาชี้แจงกับทางโรงเรียน
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ผู้ปกครองนานักเรียนมอบตัวตามลาดับ
๙.๒. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกสารอง รายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครองของนักเรียน
เพื่อใช้สิทธิ์แทนนักเรียนที่สละสิทธิ์ตามลาดับ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสันป่าแดง ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๑๐. เอกสารการรายงานตัวและมอบตัว มีดังนี้
๑๐.๑. เอกสารการรายงานตัวและมอบตัวของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม (โดยกรอกข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.samakkhi.ac.th) ประกอบด้วย
๑๐.๑.๑ ใบมอบตัว เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ออกมา ๑ ชุด
๑๐.๑.๒ ใบชาระเงิน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้พิมพ์ออกมาเพื่อเขียนจานวน
เงินที่จะชาระตามแผนการเรียนที่สอบคัดเลือกได้ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการส่งเสริมความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องเรียน
พิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) จานวนเงินตามประกาศของทางโรงเรียน นาใบชาระเงินพร้อมทั้งเงินสด
ไปจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ นับแต่วันประกาศผลสอบ ถึงก่อน
วันมอบตัว แล้วนาสาเนาใบโอนเงินของธนาคารมายื่นให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันมอบตัว เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
๑๐.๒. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑ : ป) หรือ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนที่ออกโดย
โรงเรียนที่เรียนอยู่ปัจจุบัน
๑๐.๓. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง และฉบับถ่ายสาเนา ๑ ฉบับ (ของบิดา มารดา และ
นักเรียน)
๑๐.๔. รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ รูป

- ๕ ถ้านักเรียนไม่มารายงานตั วและมอบตัว ตามวัน เวลา ดังกล่าว และถ้าผลการตรวจสอบ
คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามที่โรงเรียนกาหนด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจะถือว่าสละสิทธิ์ และพ้นสภาพการ
เข้าเป็นนักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายธวัช ชุมชอบ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
กาหนดการรับนักเรียน
****************************************
กาหนดการ การรับนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒. การรับสมัคร
๒.๑. สมัครทางอินเทอร์เน็ต
ที่ เว็บไซต์ www.samakkhi.ac.th วันที่ ๑๗ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒.๒. สมัครด้วยตนเอง
ที่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๓. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๔. สอบคัดเลือก
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๕. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๖. การรายงานตัวและมอบตัว
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๗. ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ของโรงเรียน www.samakkhi.ac.th
*************************************************************

