
 
ประกาศโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

เร่ือง  การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)  โครงการเสริมสร้างศกัยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม   ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
------------------------------------------------- 

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ เพื่อเป็นฐานกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศ 
อันเป็นพื้นฐานในการวิจัยระดับสูง โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จำนวน 219 โรงเรียน เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ ่งแวดล้อม                   
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จึงประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและส ิ ่ งแวดล ้อม(Enrichment Program of Science Mathematics Technology and 
Environment : SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังนี้ 
 
เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ไม่จำกัดเขต
พื้นที่บริการ เนื่องจากเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกกลุม่เป้าหมาย ในทุกเขตพื้นที่ที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาเต็มศักยภาพ 

จำนวนนักเรียนที่รับ 
  ด้านปริมาณ 

รับนักเรียน 1 ห้องเรียน  จำนวน 30 คน  
 ด้านคุณภาพ 

1. นักเร ียนได้ร ับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอย่างหลากหลายและส่งเสริม 
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
    2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มจีิตวิญญาณของความเป็นนักวิทยาศาสตร์และ
นักวิจัยที่ด ี
   3. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

/คุณสมบัติเฉพาะ... 
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คุณสมบัติเฉพาะ 
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ

กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า 
  2. มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ดังนี้ 

    2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 2.75  
    2.2 ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน 
4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
5. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
6. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

 

เง่ือนไข 
  1. พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงินสนบัสนุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อใช้ในการพฒันา
ศักยภาพเพิ่มเตมิในด้านต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายแรกเข้า 7,770 บาท (ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสนับสนุน
การศึกษาตามปกติ, ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ, สาธารณประโยชน์, ประกันชีวิต, สมาคมผูป้กครอง
และครู, ค่าประกันของเสียหาย, ค่าจ้างบุคลากรทีป่ฏิบัติงานในสถานศึกษา, ค่าสอนคอมพิวเตอร์,ค่าเรียน
ปรับพื้นฐาน) ภาคเรียนทีส่อง 6,200 บาท 

2. นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด 
3. ผู้ปกครองต้องมีความพร้อมที ่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื ่น ๆ เพิ่มเติมอันอาจมีขึ้นในระหว่าง       

การเรียนจนจบหลักสูตร 
 

หลักฐานในการสมัคร 
 ให้น ักเร ียนยื ่นสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis66 โดยกรอก 

ข้อมูลตามความเป็นจริงและแนบหลักฐาน ใบรับรองผลการเรียนของชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ ตาม
แบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒  
ประกอบการสมัคร  

แต่หากตรวจพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามความจริง หากตรวจพบว่าข้อมูลไม่ถ ูกต้อง
หรือไม่ตรงตามความจริง ให้ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การสมัครเรียน  

 

/หลักฐานที่นำ... 
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หลักฐานที่นำมาในวันสอบ 
 1. ใบรับรองผลการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ ตามแบบฟอร์มทีโ่รงเรียนกำหนด  
หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒  ฉบับจริง 

๒. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 
 3. ชำระเงินค่าดำเนินการจัดสอบจำนวน 100 บาท 
หลักฐานที่นำมาในวันรายงานตัวและมอบตัว 

1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, บิดา, มารดา (ฉบับถ่ายเอกสาร) อย่างละ 1  ฉบับ ในกรณีไม่ได้
พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ให้เพิ่มเอกสารสำเนาทะเบยีนบ้านของผูป้กครอง (ฉบับถ่ายเอกสาร) จำนวน 1  
ฉบับ 

2. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
3. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 
4. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

กำหนดวันและเวลา 
 รับสมัคร วันที่ ๑4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา 8.30 น. ถึง  18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา 16.30 น.  
ผ่านระบบออนไลน ์https://www.deebuk.ac.th/regis66 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ 
 สอบคัดเลือก สอบข้อเขียน วันที่ 7 มีนาคม ๒๕๖๖  
 ประกาศผลการสอบ วันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖๖ 
 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๖๖ 
 
วิชาที่สอบ   
  สอบ 3 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ   

วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใช้ข้อสอบของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ภาคใต้ตอนบน ส่วนวิชาภาษาอังกฤษใช้ข้อสอบของ
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

การตัดสินผลการคัดเลือก 
  1. ใช้คะแนนผลการสอบข้อเขียน 3 รายวิชา คือ วิทยาศาสตร์  40% คณิตศาสตร์  40% 
ภาษาอังกฤษ 20% 
  2. เรียงลำดับจากคะแนนสงูสุดไปต่ำสุด ตามจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้ ถ้าคะแนน
เท่ากันจะพจิารณาจากคะแนนรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ  
  3. นักเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่า 30 คนแรก จะนำไปพิจารณาคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ SMP 
 

/หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ   

  นักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกในการสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม (SMTE)  และมีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนประเภทห้องเรียน
ทั่วไป ให้นักเรียนดำเนินการสมัครรอบห้องเรียนทั่วไปอีกคร้ัง 

 

ตารางสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
 

วัน เดือน ปี เวลา วิชาที่สอบ 

วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม ๒๕๖๖ 

09.00 – 11.00 น. คณิตศาสตร์  
11.00 – 13.00 น พักกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตร์  
15.10 – 16.10 น. ภาษาอังกฤษ 

 
 
             ประกาศ ณ วันที่   2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
 
 

   (นางสาวอรสา เสรีวงษ)์ 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนดบีุกพังงาวิทยายน 
 


