ประกาศโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง แก้ไขเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564)
เรื่อง การรับนักเรียนโครงการพัฒนาพลเมืองโลก (Global Citizenship) รอบที่ 2

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2563 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาพลเมืองโลก
(Global citizenship) ในปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวนรวม 30 คน และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวนรวม 30 คน จากการคัดเลือกรอบที่ 1 ที่ผ่านมา ยังปรากฏจานวนทุนการศึกษาที่สามารถรับ
เพิ่มได้อีกจานวนหนึ่ง จึงประกาศรับสมัครเพิ่มในรอบที่ 2 ตามรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัครประเภททุนวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.1.1 ผู้สมัครทุนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
ต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2563 และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ป.4-5 (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 3.00
1.1.2 ผู้สมัครทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- ทุนโควตา
ต้องเป็นนักเรียนของสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ที่สอบผ่าน MWIT รอบที่ 1 หรือสอบผ่าน KVIT รอบที่ 1 ส่ง
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียน
สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม โดยนักเรียนจะได้รับสิทธิ์ทุนโควต้าตามลาดับของคะแนนรวม
- ทุนฯ ทั่วไป
ต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2563 และมี
เกรดเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.1-2 (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 3.00 และ มีคะแนนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม คณิตศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม แต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่า 2.80
1.1.3 มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ผ่านการคัดเลือกรอบแรกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2) ผ่านการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ ของการแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ของสานักพัฒนานวัตกรรมการจั ดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)

3) ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ รอบค่ายแรก ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ของมูลนิธิ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) หรือผ่านการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ International Junior Science Olympiad (IJSO)
4) ผ่านการคัดเลือกรอบแรก สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
5) ผ่านการคัดเลือกรอบแรก การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ หรือวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
1.1.4 มีสัญชาติไทยและมีเลขประจาตัวประชาชน
1.1.5 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.1.6 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและบุคลิกภาพเหมาะสม
1.1.7 มีความตั้งใจจริงที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
1.1.8 ผู้สมัครสอบต้องนาผลงานตัวจริงพร้อมสาเนามายื่นให้ทางโรงเรียนในวันที่ 21 มีนาคม 2564
1.1.9 เฉพาะผู้สมัครทุนโควตาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อ้างอิงคุณสมบัติ ข้อ 1.1.2 นักเรียนต้องนาผลงานตัวจริง
พร้อมสาเนามายื่นให้ทางโรงเรียนในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้บางรายการนักเรียนไม่สามารถ
แข่งขันได้หรือบางรายการไม่ได้จัดขึ้นสาหรับการแข่งขันในปี 2562 ทางโรงเรียนอนุโลมให้ผู้สมัครยื่นผลงานอื่น ๆ ที่เทียบเท่ากับ
คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น หรือยื่นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

เกณฑ์การพิจารณา
1.
มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1
2.
มีแฟ้มสะสมผลงานตามข้อ 1.1.3 โดยโรงเรียนจะนามาพิจารณาเป็นน้าหนัก 35 %
3.
ผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ MSR ตามเกณฑ์ของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม โดยมีคะแนน
คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง มากกว่าร้อยละ 60 และภาษาอังกฤษ มากกว่าร้อยละ 50
โรงเรียนจะนามาคิดเป็นน้าหนัก 40 % ของการพิจารณา
4.
ผ่านการสอบสอบสัมภาษณ์ โดยโรงเรียนจะนามาคิดเป็นน้าหนัก 25 %
5.
มีคะแนนรวมของเกณฑ์การพิจารณาข้อ 1-3 มากกว่า 60%
6.
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
1.2 คุณสมบัติของผู้สมัครประเภททุนความสามารถพิเศษ
1.2.1 เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2563 และมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ป.4-5 (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 3.00 หรือ
1.2.2 เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2563 และมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมในชั้น ม.1-2 (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 3.00 และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน คณิตศาสตร์พื้นฐาน และภาษาอังกฤษพื้นฐาน แต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่า 2.80 1.2.2 มีคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ
1) มี ค วามสามารถในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะได้ ห ลากหลาย อาทิ เ ช่ น การใช้ ทั ศ นธาตุ ผ่ า นการจั ด
องค์ประกอบศิลปะ การใช้เครื่องมือกราฟิก ในการสร้างสรรค์ผลงานได้
2) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับจังหวัด ประเทศ หรือนานาชาติไม่ต่ากว่า 3 ปี
3) ผู้ส่งผลงานไม่นางานคัดลอกหรือเลียนแบบจากผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง
4) นั ก เรี ย นแนบหลั ก ฐานแสดงคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ เช่ น ใบเกี ย รติ บั ต ร หนั ง สื อ รั บ รอง หรื อ แฟ้ ม สะสมงาน
(Portfolio) มายื่นในวันที่ 21 มีนาคม 2564
5) ผลงานที่นาเสนอผ่านแฟ้มสะสมงานมีความสอดคล้องกับทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ เช่น จิตรกรรม
ภาพพิมพ์ ประติมากรรม กราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหวเป็นต้น โดยผลงานไม่ต่ากว่า 15 ชิ้น ไม่เกิน 20 ชิ้น
ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรีหรือร้องเพลง
- ความสามารถพิเศษด้านดนตรี
1) มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีสากล และเครื่องดุริยางค์ โดยหากสามารถเล่นได้มากกว่า 2 ประเภท
หรือได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2) นักเรียนต้องนาหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะข้างต้น เช่น เกียรติบัตร หนังสือรับรอง portfolio ภาพถ่าย
มายื่นในวันที่ 21 มีนาคม 2564
- ความสามารถพิเศษด้านการร้องเพลง
1) มีความสามารถและตั้งใจจะเป็นนักขับร้อง หรือนักคอรัสที่ดี และได้รับรางวัลจากการแข่งขันร้องเพลงตาม
เวทีต่าง ๆ หากเคยได้รับรางวัลระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2) นักเรีย นต้องน าหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะข้า งต้น เช่น เกียรติบัตร หนั งสือรั บรอง portfolio หรื อ
ภาพถ่าย มายื่นในวันที่ 21 มีนาคม 2564
ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา
เป็นทุนกีฬาคอร์ฟบอล โดยยื่นความสามารถด้านบาสเกตบอลเข้าพิจารณาได้
1) มีความสามารถในการเล่นบาสเกตบอลหรือคอร์ฟบอลในระดับดี และต้องเป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขัน
ระดับจังหวัดหรือระดับเขตขึ้นไป หากได้รับรางวัลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2) นักเรีย นต้องน าหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะข้า งต้น เช่น เกียรติบัตร หนั งสือรั บรอง portfolio หรื อ
ภาพถ่าย มายื่นในวันที่ 21 มีนาคม 2564
ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ
1) มีความสามารถพิเศษในด้านอื่น ๆ และได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ
2) นักเรียนต้องนาหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะข้างต้น เช่น เกียรติบัตร หนังสือรับรอง portfolio ภาพถ่าย
มายื่นในวันที่ 21 มีนาคม 2564
1.2.3 มีสัญชาติไทยและมีเลขประจาตัวประชาชน
1.2.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.2.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและบุคลิกภาพเหมาะสม
1.2.6 มีความตั้งใจจริงที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
1.2.7 ผู้สมัครสอบต้องนาผลงานตัวจริงพร้อมสาเนามายื่นให้ทางโรงเรียนในวันที่ 21 มีนาคม 2564

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้บางรายการนักเรียนไม่สามารถ

แข่งขันได้หรือบางรายการไม่ได้จัดขึ้นสาหรับการแข่งขันในปี 2562 ทางโรงเรียนอนุโลมให้ผู้สมัครยื่นผลงานอื่น ๆ ที่เทียบเท่ากับ
คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น หรือยื่นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

เกณฑ์การพิจารณา
1.
มีคุณสมบัติตามข้อ 1.2 โดยโรงเรียนจะนามาคิดเป็นน้าหนัก 35 %
2.
ผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ MSR ตามเกณฑ์ของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม โดยมีคะแนน
คณิตศาสตร์ มากกว่าร้อยละ 40 และภาษาอังกฤษ มากกว่าร้อยละ 50 โรงเรียนจะนามาคิดเป็นน้าหนัก 40
% ของการพิจารณา
3.
ผ่านการสอบสอบสัมภาษณ์ โดยโรงเรียนจะนามาคิดเป็นน้าหนัก 25 %
4.
มีคะแนนรวมของเกณฑ์การพิจารณาข้อ 1-3 มากกว่า 60%
5.
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ระยะเวลาการรับสมัคร
โรงเรียนเปิดรับสมัครทุนโควตาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อ้างอิงคุณสมบัติ ข้อ 1.1.2 รับสมัคร วันพุธที่ 3
กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
สาหรับทุนการศึกษาบุคคลทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเปิดรับ
สมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม ถึง วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
3. จานวนทุนการศึกษาสาหรับรอบที่ 2
ระดับชัน้

มัธยมศึกษา
ปีที่ 1

ประเภททุน

รายละเอียดทุน

ทุนวิชาการ

ทุนวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ
ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรีหรือร้องเพลง
ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา
ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ
รวม 13 ทุนการศึกษา
ทุนวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ
ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรีหรือร้องเพลง
ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา
ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ
รวม 15 ทุนการศึกษา

ทุน
ความสามารถ
พิเศษ
ทุนวิชาการ

มัธยมศึกษา
ปีที่ 4

ทุน
ความสามารถ
พิเศษ

จานวน
(คน)
9
1
1
1
1
9
1
2
2
1

หมายเหตุ : ในกรณีทมี่ ีผสู้ มัครไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในทุนการศึกษาบางประเภท โรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์ นการโยกย้ายจานวนทุนการศึกษาไปยังทุน
วิชาการ เพือ่ รักษาสิทธิใ์ นการแจกทุนการศึกษาให้ครบจานวน

4. ทุนการศึกษาและเงือ่ นไขการให้ทุน
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการพัฒนาพลเมืองโลก (Global Citizenship) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 มีเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา ดังนี้
4.1 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม จะให้ทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 3 ปี สาหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเต็ม
จานวน โดยทุนจานวนนี้รวมไปถึง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายในการ
สอบแข่งขันหากนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันจากทางโรงเรียน
4.2 สาหรับทุนวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นักเรียนจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนตลอด
ระยะเวลาการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี
ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า
3.25
ในแต่ละ
ปีการศึกษา
สาหรับทุนความสามารถพิเศษ นักเรียนจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา
อยู่ในเกณฑ์ดี ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.00 ในแต่ละปีการศึกษา
4.3 นักเรียนยินยอมให้ความช่วยเหลืองานจิตอาสาที่โรงเรียนอย่างน้อย 15 ชั่วโมง/เทอม สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยม 1-3 และอย่างน้อย 20 ชัว่ โมง/เทอม สาหรับมัธยม 4-6 หรือตามที่โรงเรียนเห็นสมควร
4.4 นักเรียนต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ จะประพฤติตัวเรียบร้อย และจะไม่มีความประพฤติ หรือมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังต่อไปนี้
1) ไม่เชื่อฟังคาสั่ง มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือไม่เคารพต่อครูอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลนักเรียน
2) เล่นการพนันทีผ่ ิดกฎหมายทุกประเภท หรือมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการพนันไว้ครอบครอง โดยไม่มีเหตุอันควร
3) สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีสารแอลกอฮอล์เจือปน ภายในโรงเรียน
4) เสพยาเสพติดทุกชนิด หรือมีไว้ครอบครอง
5) มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในทางชู้สาว หรือไม่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน
6) มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการลักขโมยทรัพย์สิน หรือเป็นเหตุที่ทาให้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นต้องสูญหาย
7) ทาลายทรัพย์สนิ ของโรงเรียน ของส่วนรวม หรือของบุคคลอื่น
8) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายบุคคลอื่น หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ส่อไปทางก้าวร้าว คุกคามสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอื่น
9) มีพฤติกรรมอื่น ๆ ที่เข้าข่ายหรือพิจารณาได้ว่าเป็นการผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม จารีตประเพณีอย่าง
ร้ายแรง
4.5 หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ข้อใดข้อหนึ่ง หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขแต่ละข้อไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์และผู้ให้ทุนเห็นว่านักเรียนต้องรับผิดชอบชดใช้ทุนคืน นักเรียนยินยอมชดใช้เงินทุนการศึกษาคืน
เป็นจานวนเท่ากับทุนที่ได้รับไปตามระยะเวลาที่ได้รับทุนไปแล้ว
4.6 หากนักเรียนลาออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
นักเรียนต้องชดใช้เงิน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการเป็นนักเรียนของโรงเรียนคืนแก่โรงเรียนและจ่ายค่าปรับอีกเป็นจานวน 0.5
เท่า ให้กับโรงเรียน
4.7 ผลงานใด ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียน โดยค่าใช้จ่ายทางโรงเรียนเป็นผู้สนับสนุน ในระหว่างที่
เป็นนักเรียน ทางโรงเรียนสามารถนาผลงานนั้นไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ โดยไม่ต้อง
ขออนุญาตจากนักเรียน และนักเรียนไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ จากทางโรงเรียน
4.8 ห้ามนักเรียนทุนไปศึกษา ฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือดูงาน ภายในประเทศหรือนอกประเทศ จากหน่วยงาน
หรือบุคคลอื่นใด อันอาจเป็นอุปสรรคทาให้นักเรียนไม่สามารถศึกษาและปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น
ของโรงเรียนได้

4.9

เมื่อสาเร็จการศึกษาและได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี/โท/เอก) แล้ว นักเรียนยินยอมให้
โรงเรียนติดตามผลความก้าวหน้าด้านการศึกษาของนักเรียนจากสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่

5. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
นักเรียนที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาทุกคน จาเป็นต้องเข้าสอบคัดเลือก Minimum Standard Requirement
(MSR) เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม และต้องชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก คนละ
300 บาท โดยรายละเอียดการสอบมีดังนี้
- เฉพาะนัก เรียนทุน โควตา ระดับชั้น มัธยมศึก ษาปีที่ 4 อ้างอิงคุณสมบัติ ข้อ 1.1.2 รับสมัคร วันพุธที่ 3
กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
สาหรับทุนการศึกษาบุคคลทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเปิดรับ
สมัครตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม ถึง วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
- เฉพาะนักเรียนทุนโควตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อ้างอิงคุณสมบัติ ข้อ 1.1. นักเรียนทุกคนจะรับทราบ
ผลการสอบชิงภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ผ่านทาง Website ของโรงเรียน
- สาหรับทุนการศึกษาบุคคลทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทุกคน
จะรับทราบผลการสอบชิงทุน ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ผ่านทาง Website ของโรงเรียน
สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม โทร : 06-2603-9555, 06-1265-0485
Website โรงเรียน: https://secondary.satitpattana.ac.th
Facebook fan page: โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม Line official: @Satitpattanaschool

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(ปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564)

เศรษฐพล ไกรคุณาศัย
ผู้อานวยการ

