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ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลอืกโครงการ SMT สู่โอลิมปิกวิชาการ   

ปีการศึกษา  2563  
แนบท้ายประกาศประกาศโรงเรียนปากช่อง 

เรื่อง  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SMT สู่โอลิมปิกวิชาการ   
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา  2563  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2562 

....................................................... 
1. การรับสมัคร 
 วันรับสมัคร  ระหว่างวันที่  24  ธันวาคม  2562 ถึง 24  มกราคม  2563 (ในวันและเวลาราชการ) 
 

2. วิธีการรับสมัคร 
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 6     

ชั้น 3 
 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  หรือแผนการเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  หรือแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2562 
 

4. หลักฐานการสมัคร 
 4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและชัดเจน 
 4.2 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตรนักเรียน พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด 
 

5. การสอบคัดเลือก 
 วันและเวลาที่สอบ  วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  2563  เวลา  09.00 – 15.00 น. 
 สถานที่สอบ  อาคารเรียน 6 โรงเรียนปากช่อง  (ห้องสอบจะประกาศแจ้งอีกครั้ง) 
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6. เนื้อหาที่สอบและวิธีการสอบ 
 6.1 เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ในสาขาเคมี  ชีววิทยา  และฟิสิกส์  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีก าหนดการสอบ ดังนี้ 
 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร์ 25 คะแนน 
10.30 – 11.30 น. เคมี 25 คะแนน 
12.30 – 13.30 น ฟิสิกส์ 25 คะแนน 
14.00 – 15.00 น. ชีววิทยา 25 คะแนน 

 
 6.2 แบบทดสอบเป็นข้อสอบชนิดปรนัยและอัตนัย 
 6.3 ให้นักเรียนน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนมายืนยันตัวตนในวันสอบด้วย 
 

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ 
 ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2563  โดยปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้อง 637 อาคารเรียน 6 
และ/หรือทางเว็ปไซต์โรงเรียนปากช่อง (http://www.pcschool.ac.th) 
 

8. ประกาศผลการสอบ 
 ประกาศผลการสอบภายในวันพุธที่  19  กุมภาพันธ์  2563  โดยประกาศผลการสอบเรียงล าดับคะแนน
สูงสุดจากมากไปน้อย  ซึ่งจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้อง 637 อาคารเรียน 6 และ/หรือทาง     
เว็ปไซต์โรงเรียนปากช่อง (http://www.pcschool.ac.th) 
 

9. การยืนยันเข้าร่วมโครงการ 
 ยืนยันเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่  20 - 21 กุมภาพันธ์  2563  และพร้อมส่งบันทึกข้อตกลง (MOU) 
การเข้าโครงการฯ ภายในวันที่  27 กุมภาพันธ์  2563 
 

10. การประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่  2 มีนาคม 2563 โดยปิด
ประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้อง 637 อาคารเรียน 6 และ/หรือทางเว็ปไซต์โรงเรียนปากช่อง 
(http://www.pcschool.ac.th) 
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11. สิทธิประโยชน์ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 11.1  นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ล าดับที่ 1 – 40 จะได้รับเกียรติบัตรการสอบคัดเลือก 
 11.2  นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเข้าร่วม 
การเรียนเสริมวิชาการ ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2563 – 15 พฤษภาคม 2563  และทุกวันเสาร์ในเดือน
พฤษภาคม ถึงสิงหาคม 2563  ทั้งนี้ก าหนดการเรียนเสริมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 11.3  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ครบถ้วนตามข้อ 11.2  จะได้รับการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่
คณะกรรมการงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  (SMT) ตามมาตรฐาน       
ของ สสวท. ก าหนด 
 
หมายเหตุ  นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามตารางที่ก าหนด อาจจะถูกตัดสิทธิ์ 
      การเข้าร่วมโครงการฯ และเรียกนักเรียนล าดับถัดไป เข้าร่วมโครงการฯ แทน 


