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ประกาศโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

 (Science and Mathematics Program : SMP)  ปีการศึกษา 2566 
------------------------------------------------- 

 
ด้วยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัด

ห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ  เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and 
Mathematics Program : SMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

อุดมการณ์ของการจัดการเรียนการสอน 
สนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์  มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่ดี มีวินัยในตนเอง มีจิตสำนึกในเกียรติภูมิ
ความเป็นไทย มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างให้เป็นบุคคลที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ    
มีจิตมุ่งจะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมไทย 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเป็นเลิศของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2. เพื่อสนองความต้องการของผูป้กครอง ชุมชนและประเทศ ซึ่งต้องการให้บุตรหลานมคีวามสามารถเป็น

เลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
3. เพื่อประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในการพัฒนาความสามารถนักเรียนด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. เพื่อสร้างความเป็นชาตินิยมให้กับนักเรียนวิทยาศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 36 คน รวม 72 คน 

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการอย่างหลากหลายและส่งเสริมความเป็นเลิศในด้าน

วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่ดี 
3. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

/คุณสมบัติเฉพาะ... 
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คุณสมบัติเฉพาะ 
1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                     

ปีการศึกษา 2565 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
2. มีผลการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ดังนี้ 
  2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00  
  2.2 ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ำกว่า 3.00  
  2.3 ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ำกว่า 3.00  
3. มีความประพฤตเิรียบร้อยมีระเบียบวินัย และอยูร่่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี  

      4. สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา 
      5. ผู้ปกครองต้องมีความพร้อมที่จะสนบัสนุนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
 
เง่ือนไข 

1. พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงินสนับสนุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายแรกเข้า 6,770 บาท (ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสนับสนนุ
การศึกษาตามปกติ, ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ, สาธารณประโยชน์, ประกันชีวิต, สมาคม
ผู้ปกครองและครู, ค่าประกันของเสียหาย, ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา, ค่าสอน
คอมพิวเตอร์,ค่าเรียนปรับพื้นฐาน) ภาคเรียนที่สอง 5,650 บาท 

2. นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด 
3. ผู้ปกครองต้องมีความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมอันอาจมีขึ้นในระหว่างการเรียน

จนจบหลักสูตร 
 
หลักฐานในการสมัคร 

 ให้นักเรียนยื่นสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis66  โดยกรอกข้อมูล 
ตามความเป็นจริงและแนบหลักฐาน ใบรับรองผลการเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ตามแบบฟอร์มที่
โรงเรียนกำหนด หรือใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5  ประกอบการสมัคร  

แต่หากตรวจพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามความจริง หากตรวจพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ตรง
ตามความจริง ให้ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การสมัครเรียน  

 
 
หลักฐานที่นำมาในวันสอบ 
 1. ใบรับรองผลการเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด หรือใบแสดง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ฉบับจริง ตรงกับเอกสารที่อัพโหลดในขั้นตอน
การสมัคร 

๒. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน ในกรณีนักเรียนต่างด้าวให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านต่างด้าวหรือ
หนังสือเดินทาง 
 3. ชำระเงินค่าดำเนินการจัดสอบจำนวน 100 บาท 

 
 /หลักฐานที่นํามา... 
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หลักฐานที่นำมาในวันรายงานตัวและมอบตัว 
1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, บิดา, มารดา (ฉบับถ่ายเอกสาร) อย่างละ 1  ฉบับ ในกรณีไม่ได้พัก

อาศัยกับบิดา มารดา ให้เพิ่มเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ฉบับถ่ายเอกสาร) จำนวน 1  ฉบับ 
2. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
3. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน ในกรณีนักเรียนต่างด้าวให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านต่างด้าวหรือ

หนังสือเดินทาง 
4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรงชุดนักเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป 

 
กำหนดวันและเวลา 
 รับสมัคร วันที่ ๑4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 น. ถึง  18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา 16.30 น.  
ผ่านระบบออนไลน ์https://www.deebuk.ac.th/regis66 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๒๖ กุมภาพันธ์ 2566 
 สอบคัดเลือก สอบข้อเขียน วันที่ 4 มีนาคม 2566  
 ประกาศผลการสอบ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 11 มีนาคม 2566 
 
การสอบคัดเลือก  

นักเรียนสอบ 3 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน   
 
การตัดสินผลการคัดเลือก 

ใช้คะแนนผลการสอบข้อเขียน วิชาวิทยาศาสตร์ 40% คณิตศาสตร์ 40% และภาษาอังกฤษ 20%  
เรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดไปตามลำดับถึงคะแนนต่ำสุดตามจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้ ถ้าคะแนน
เท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ  
 
หมายเหตุ  

1. นักเรียนที่แจ้งความประสงค์ให้นำผลการสอบไปพิจารณาคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ MEP ต้องเข้าสอบ
สัมภาษณ์ตามกำหนดเวลาของห้องเรียนพิเศษ MEP ทั้งนี้นักเรียนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้จะไม่มี
สิทธ์ินำผลการสอบไปคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ MEP 

2. กรณีที่นักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกในการสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SMP)  
แต่นักเรียนมีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนในห้องเรียนประเภททั่วไป ให้
นักเรียนดำเนินการสมัครในห้องเรียนประเภททั่วไปอีกคร้ัง 
 
 
 

/ตารางสอบ... 
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ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMP) 

 

วัน เดือน ปี เวลา เวลา
(นาที) 

วิชา หมายเหต ุ

4 มีนาคม 2566 
 

09.30 – 11.00 น. 
11.00 – 13.00 น. 
13.00 – 14.30 น. 
14.35 -15.35 น. 

90 
80  
90 
60 

คณิตศาสตร์  
พักกลางวัน 
วิทยาศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ 

 

รายงานตัวเข้าสอบเวลา 
08.00 น. 

5 มีนาคม 2566 09.00 – 12.00 น.  สอบสัมภาษณ์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

เฉพาะนักเรียนที่แจ้งความ
ประสงค์พจิารณาห้อง MEP 

 
      

   ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 
 

 
     (นางสาวอรสา เสรีวงษ)์ 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบกุพังงาวิทยายน 


