ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูสันป่าตองวิทยาคม
เรื่อง การสอบชิงทุนการศึกษาประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
*********************************
ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูสันป่าตองวิทยาคม ได้จัดให้มีการสอบชิงทุนการศึกษาประเภทนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีการสอบคัดเลือกเป็น
ประจาทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกาลังใจและส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างสม่าเสมอ สามารถฝึกฝนทักษะการเรียนรู้จนประสบความสาเร็จสูงสุดตามศักยภาพของนักเรียน
ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ทุนการศึกษาอันดับที่ 1 จานวน 1 ทุน
ทุนละ 9,000 บาท
ทุนการศึกษาอันดับที่ 2 จานวน 1 ทุน
ทุนละ 7,000 บาท
ทุนการศึกษาอันดับที่ 3 จานวน 1 ทุน
ทุนละ 5,000 บาท
ทุนการศึกษาอันดับที่ 4 จานวน 1 ทุน
ทุนละ 3,000 บาท
ทุนการศึกษาอันดับที่ 5 จานวน 11 ทุน
ทุนละ 2,000 บาท
ในปีการศึกษา 2561 ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูสันป่าตองวิทยาคม ได้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการสอบชิง
ทุนการศึกษาประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 รวม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ากว่า 3.00
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ากว่า 3.00
ระเบียบการสอบ
1. ข้อทดสอบใช้เนื้อหา 5 วิชา ดังนี้
1.1 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วิชาละ 50 ข้อ
1.2 วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาละ 25 ข้อ
2. เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
3. ให้ใช้ดินสอที่มีความเข้มตั้งแต่ 2B ขึ้นไปในการระบายกระดาษคาตอบ

กาหนดการสอบ
วันที่

รายการ

30 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2560

รับสมัคร

12 พฤศจิกายน 2560
15 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สอบคัดเลือก
ประกาศผลสอบ

20 พฤศจิกายน 2560

รายงานตัว

9 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ
สมัครผ่านโรงเรียนเดิม หรือ
สมัครด้วยตัวเอง ณ ห้องทะเบียนและวัดผล โรงเรียน
สันป่าตองวิทยาคม
ผ่านเว็บไซต์ www.svk.ac.th และบอร์ดกลางโรงเรียน
สันป่าตองวิทยาคม
อาคาร 7 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ผ่านเว็บไซต์ www.svk.ac.th และบอร์ดกลางโรงเรียน
สันป่าตองวิทยาคม
หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สาเนา ปพ.1ที่แสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ทั้ง 4 ภาคเรียน
2. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 3x4 เซนติเมตร (ติดใบสมัครให้เรียบร้อย)
ข้อกาหนดเพิ่มเติม
1. นักเรียนผู้ที่จะผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
2. ผู้ที่จะรับทุนการศึกษาต้องเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ปีการศึกษา 2561
3. ผู้ที่จะรับทุนการศึกษาต้องเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องทาการสอบคัดเลือกตามกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเดือนมีนาคมอีกครั้งหนึ่ง
4. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนของสมาคมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560

(ว่าที่ร้อยตรีกิตติ์ศักดิ์ ลาสอนจิต)
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสันป่าตองวิทยาคม

ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร : โทรศัพท์ 053-311-360

ตารางสอบ
การสอบชิงทุนการศึกษาประเภทนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่

12 พฤศจิกายน
พ.ศ.2560

ห้องสอบที่
ห้อง

เวลา

นาที

วิชา

จานวนข้อ

08.00 – 08.30 น.

30

ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์

08.30 – 09.00 น.

30

รับฟังคาชี้แจง

09.00 – 10.30 น.

90

คณิตศาสตร์

50

10.30 – 11.30 น.

60

วิทยาศาสตร์

50

พัก
12.30 – 13.30 น.

60

ภาษาอังกฤษ

50

13.30 – 14.00 น.

30

ภาษาไทย

25

14.00 – 14.30 น.

30

สังคมศึกษา

25

1
712

2
713

3
714

4
715

5
716

ใบสมัครสอบชิงทุนการศึกษาประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รูปถ่าย

ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ _________________________นามสกุล___________________________________
2. อายุ _________ ปี วันเกิด_____/______/_____
3. ที่อยู่(ที่ติดต่อได้สะดวก)

เลขที_่ _______ ชื่อหมู่บ้าน_________หมู่ที่ ________________

ตาบล_______________อาเภอ ________________ จังหวัด _____________________
4. โทรศัพท์บ้าน _____________________

โทรศัพท์มือถือ _________________________

5. ชื่อบิดา _________________________

อาชีพ___________________________

6. ชื่อมารดา _______________________

อาชีพ___________________________

ข้อมูลการศึกษา
1. ชื่อสถานศึกษาปัจจุบัน________________________________
2. ที่อยู่สถานศึกษา_________________________________________________________
3. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียน ____________
4. ความสามารถพิเศษ _____________________________

ลงชื่อ ________________________
ผู้สมัคร

หมายเหตุ : แนบใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 ที่มีผลการเรียนรวมทั้ง 4 ภาคเรียน พร้อมกับใบสมัครนี้

