
 
ประกาศโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม 

เรื่อง   การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โครงการจัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2564  และ
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนถาวรานุกูล  จึงก าหนดรายละเอียดการรับสมัคร
นักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โครงการจัดห้องเรียนพิเศษ  ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) มีลักษณะดังนี้ 
1.1 จัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GIFTED 

ROOM) ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) 

1.2 จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล เน้นทักษะการคิดระดับสูง ด้าน
กระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ โดยให้มีความสามารถในการสืบ
เสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ  และมีคุณธรรมจริยธรรม 

1.3 การจัดการเรียนรู้และหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม เป็นไปตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยเพ่ิมวิชาภาษาอังกฤษให้เข้มข้นมากขึ้น และจัดสอนรายวิชาเพ่ิมเติมเน้นทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจากรายวิชาเพ่ิมพูนประสบการณ์และ/หรือรายวิชาเพ่ิมเติมพิเศษ  
(Advance Placement Program) ซ่ึงประกอบไปด้วย สาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มและกิจกรรม 1  กลุ่ม  ได้แก่ 
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  จัด

ตามแนวทางของ สสวท. 
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมพูนประสบการณ์ จัดตามความเหมาะสม และจุดเน้นตามข้ อก าหนด

ปรัชญาห้องเรียนพิเศษและมาตรฐานสากล  ตามแนวทางของ สสวท. และสอวน. 
3) กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จัดตามข้อก าหนดปรัชญาห้องเรียนพิเศษและมาตรฐานสากล 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่

ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า 
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2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย รวม 2 ปีการศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ ากว่า 3.00 

2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่กับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2.4 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

หมายเหตุ    ผู้ที่จะสมัครต้องมีคุณสมบัติครบท้ัง  4  ข้อ 
3. หลักฐานการรับสมัคร 

3.1 ใบสมัครของโรงเรียนถาวรานุกูล 
3.2 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า จ านวน  2  รูป 
3.3 ใบรับรองผลการเรียนตามแบบของโรงเรียนถาวรานุกูล 
3.4 ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา  มารดา และผู้สมัคร 

4. การรับสมัคร  การสอบคัดเลือก  การประกาศผลและมอบตัว 
4.1 รับสมัคร 

ตั้งแต่วันที่  19 – 23  มีนาคม  2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 115 (ห้องสมุด) 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   

4.2 สอบคัดเลือก 
วันที่  3  เมษายน  2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.30 น. วิชาที่สอบ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

          ตารางสอบ 
วันเดือนปี เวลา จ านวนเวลา คะแนนเต็ม วิชาที่สอบ 

3 เมษายน 2564 
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ

วิทย์ – คณิต และ
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

9.00 - 10.20 น. 1 ชั่วโมง 20 นาท ี 50 คณิตศาสตร์ 
10.25 - 11.25 น. 1 ชั่วโมง 50 วิทยาศาสตร์ 
11.30 - 12.30 น. 1 ชั่วโมง 30 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

 
พัก 

เฉพาะนักเรียนที่สอบ
MEP เท่านั้น 

13.30 - 14.30 น. 
 

1 ชั่วโมง 50 ภาษาอังกฤษ 
(Listening Test) 

4.3 หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
โรงเรียนถาวรานุกูล จะพิจารณาคัดเลือกรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 
4.3.1  นักเรียนต้องสอบผ่านเกณฑว์ิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
          โดยเรียงล าดับผลรวมของคะแนนสอบทั้งสองวิชา จากมากไปหาน้อย 
4.3.2  คัดเลือกนักเรียนไว้  ไม่เกิน 108  คน จากการเรียงล าดับคะแนนตามข้อ 4.3.1 
4.3.3  ในกรณีที่นักเรียนล าดับสุดท้ายมีผลรวมของคะแนนสอบเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียน 
          ตามล าดับ ดังนี้ 
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        1) พิจารณาคะแนนสอบของวิชาคณิตศาสตร์  จากมากไปหาน้อย   
 2) พิจารณาคะแนนสอบของวิชาวิทยาศาสตร์  จากมากไปหาน้อย  
 3) พิจารณาคะแนนสอบของวิชาภาษาอังกฤษ  จากมากไปหาน้อย   
 4) หากคะแนนตามข้อ (1) – (3) เท่ากัน จะใช้วิธีจับฉลาก เพ่ือให้ได้นักเรียนไม่เกิน 108 คน   
4.3.4  ในกรณีที่จ านวนนักเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 4.3.1 -  4.3.3  โรงเรียนจะพิจารณาผลรวมของ 
          คะแนนสอบทั้งสามวิชา โดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย หากมีนักเรียนได้คะแนนสอบเท่ากันจะ 
          พิจารณาตามข้อ 4.3.3 
4.3.5  นักเรียนสามารถเรียงล าดับความต้องการในการเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

หรือห้องเรียนพิเศษ MEP ได้ในใบสมัคร 
4.3.6 หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดดังกล่าว ตามข้อ 4.3.1 – 4.3.4  ให้อยู่ในดุลพินิจของ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนตามจ านวนที่ประกาศรับ 
4.4 ประกาศผลการสอบ 

 ประกาศผลสอบ  วันที่ 25 เมษายน 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โดมกีฬา หน้าอาคาร 4  
    โรงเรียนถาวรานุกูล และทางเว็บไซต์ www.thawara.ac.th 

  รายงานตัว  วันที่ 25 เมษายน 2564  เวลา  09.00 -12.00 น.  ณ  โดมกีฬา หน้าอาคาร 4  
     โรงเรียนถาวรานุกูล  หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ 

4.5 มอบตัว 
 วันที่  30 เมษายน 2564  เวลา 09.00 - 12.00  น. ณ ห้อง 115 (ห้องสมุด) โรงเรียนถาวรานุกูล 

           หากไม่มามอบตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ 
5.   จ านวนการรับ  ไม่เกิน 108  คน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่      ๓     มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
 
  

   (นางวิไล ออกกิจวัตร) 
   ผู้อ านวยการ โรงเรียนถาวรานุกูล 



ใบรับรองผลการเรียนเพื่อสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา  2564 
ส าหรับโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร ์

และโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP 
โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ชื่อ  เด็กชาย /  เด็กหญิง ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โรงเรียน  ………………………………………………….อ าเภอ……………………..จังหวัด……………………………………………………….. 
 

  ระดับผลการเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

1. ภาษาไทย   
2. คณิตศาสตร์   
3. วิทยาศาสตร์   
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
5. สุขศึกษาและพลศึกษา   
6. ศิลปะ   
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
8. ภาษาอังกฤษ   

ผลการเรียนเฉลี่ย  
ผลการเรียนเฉลี่ยรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ (รวมรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม) 
* ส าหรับนักเรียนที่สมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

 

ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
(รวมรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม) 

* ส าหรับนักเรียนที่สมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 

 

หมายเหตุ ส าหรับนักเรียนที่มีความประสงค์สมัครโครงการห้องเรียนพิเศษท้ัง 2 โครงการ ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ทั้งผลการเรียนเฉลี่ยรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนดังกล่าวข้างต้น  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
       ลงชื่อ                                     
               (……..…………….……………………..…….) 
               ต าแหน่ง……………………………………………….. 

                                          ประทับตราโรงเรียน

ท่ี รายวิชาพ้ืนฐาน 



วันที่สมัคร ........... มี.ค. 2564           เลขที่สมัคร 

              ................... 

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตรแ์ละโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP 

โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. ข้าพเจ้า (เด็กชาย/เด็กหญิง) ......................................................... นามสกุล ............................... ................................................. 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ---- 

2. เกิดวันที่ ............................ เดือน ..................................................... พ.ศ. .................... ....................... อายุ ............................. ปี 
เชื้อชาติ ................................................. สัญชาติ ..................................................... ศาสนา .........................................................  
ส าเร็จการศึกษา/ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน .............................................................. ................................ 
ต าบล ..................................... อ าเภอ ............................................ จังหวัด ....................... ............ รหัสไปรษณีย์ ....................... 

3. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน เลขที่ ................................... หมู่ที่ ...................... ต าบล ...................................................................  
อ าเภอ ......................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ................. ...... โทรศัพท์ ................................. 

4. บิดาชื่อ ......................................................... นามสกุล ............................................... ........................... อายุ ............................ ปี 
ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน เลขที่ ................................... หมู่ที่ ...................... ต าบล ........................................... ....................... 
อ าเภอ ......................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์  ....................... โทรศัพท์ ................................. 
อาชีพ ........................................................................................ รายได้ต่อเดือน ............... ..................................................... บาท 

5. มารดาชื่อ ...................................................... นามสกุล ..................................................... ..................... อายุ ............................ ปี 
ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน เลขที่ ................................... หมู่ที่ ...................... ต าบล ..................................................................  
อ าเภอ ......................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ................. ...... โทรศัพท์ ................................. 
อาชีพ ........................................................................................ รายได้ต่อเดือน ............... ..................................................... บาท 

6. ผู้ปกครองที่ให้ความอุปการะด้านการศึกษาเมื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนี้ 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................... นามสกุล ................................................... ............... อายุ ........................ ปี 
มีความเก่ียวข้องเป็น .................................. อาชีพ ............................................................. รายได้ต่อเดือน .......................... บาท  
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ..................................... หมู่ที่ ............................ ต าบล ...................... .......................................................... 
อ าเภอ ......................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ................. ...... โทรศัพท์ ................................. 

7.  โปรดระบุห้องเรียนพิเศษที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือ ห้องเรียนพิเศษ MEP) 
 ล าดับที่ 1 ..................................................................................................  
 ล าดับที่ 2 ....................................................................... ........................... 
 

ลงชื่อ .................................................................. ผู้สมัคร 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่   ใบสมัครถูกต้อง    ส าเนาทะเบียนบ้าน    ใบรับรองผลการเรียน    รูปถ่าย 
 
        ลงชื่อ ............................................... เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน 


