
 
ประกาศโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 

ฉบับที ่3 (ปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที ่7 กันยายน 2564) 
เรื่อง การรับนักเรียนโครงการพัฒนาพลเมืองโลก (Global Citizenship) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 

 
 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม เป็นสถานศึกษาชั้นแนวหน้าของประเทศที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้อย่าง

มีความสุข ค้นหาและเติมเต็มศักยภาพของตนเอง สื่อสารได้ในระดับนานาชาติ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่เข้มแข็ง ใส่ใจสังคม 

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม จะรับสมัครนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2564 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาพลเมืองโลก 
(Global citizenship) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวนรวม 30 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวนรวม 30 คน 
ในปีการศึกษา 2565 ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัครประเภททุนวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
1.1.1 ส าหรับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2564 นักเรียน

ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ป.4-5 (4 ภาคเรียน) ไมต่่ ากว่า 3.00 หรอื 
 
ส าหรับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2564 นักเรียน
ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.1-2 (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 3.00 และ ตอ้งมีคะแนนรายวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน รายวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม รายวิชาคณติศาสตร์พื้นฐาน และรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม แต่ละ
รายวิชาไม่ต่ ากว่า 2.80 

1.1.2 มีคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1). ได้รับรางวัล หรือสอบติดค่าย 1 ขึ้นไป ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถมัภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์  (สอวน.) 
2). ได้รับรางวัล หรือสอบติดรอบที่ 1 ขึ้นไป ของการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น [International Junior Science Olympiad: IJSO] 
3). ได้รับรางวัลจากสนามสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ สพฐ. 
4). ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ หรือคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
5). ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สสวท.) 



6). ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Asian Sciences Mathematics and English Olympiad ประเภทวิชา
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
7). ได้รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
[Thailand Educational Development and Evaluation Tests: TEDET] 
8). ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 
9). ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขัน Australian Mathematics Competition หรือ American 
Mathematics Competition (AMC) 
10). ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย [Thailand Mathematics Contest: TMC] 

1.1.3 มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
1.1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและบุคลิกภาพเหมาะสม 
1.1.6 มีความตั้งใจจริงที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
1.1.7 ผู้สมัครสอบต้องอัปโหลด Portfolio ภายในพุธวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น. 
1.1.8 ผ่านการสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ระยะเวลาในการสัมภาษณ์นักเรียน 20 นาที 
หมายเหตุ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้บางรายการนักเรียนไม่สามารถแข่งขันได้ หรือบางรายการไม่ได้จัดขึ้นตั้งแต่ปี 
2562 ทางโรงเรียนอนุโลมให้ผู้สมัครยื่นผลงานอื่น ๆ ที่เทียบเท่ากับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น หรื อยื่นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี
การศึกษา 

 
เกณฑ์การพิจารณา  

เกณฑก์ารพจิารณา เกณฑ์ขั้นต่ า น้ าหนกั 

1. มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1.2 (รูปแบบ Portfolio) นักเรียนต้องมีคุณสมบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

40% 

2. ผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ MSR    

35% 

- วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนคณิตศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

มากกว่าร้อยละ 60 
- วิชาวิทยาศาสตร์ 

- วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าร้อยละ 50 

- การอ่าน คิด วเิคราะหเ์หตุการณ์บ้านเมือง มากกว่าร้อยละ 40 

3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
ข้อ 1 และ 2 ก่อนมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ ์
25% 

หมายเหตุ : หลังจากที่นักเรียนผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อในตารางข้างต้น ทางโรงเรียนจะจัดล าดับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ โดยการน าคะแนนรวม 
ของทั้ง 3 ข้อมาท าการพิจารณาจัดล าดับ ซึ่งคณะกรรมการจะน าผลการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ  MSR ในวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มาคิดเป็นน้ าหนัก 35% เท่านั้น 
 

  



1.2 คุณสมบัติของผู้สมัครประเภททุนความสามารถพิเศษ 
1.2.1 ส าหรับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2563 นักเรียน

ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ป.4-5 (4 ภาคเรียน) ไมต่่ ากว่า 3.00 หรอื 
 

ส าหรับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2563 นักเรียน
ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.1-2 (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 3.00 และต้องมีคะแนนรายวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน แต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า 2.80  

1.2.2 มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 

1.2.2.1 ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 
1). มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้หลากหลาย โดยการใช้ทัศนธาตุผ่านการจัด
องค์ประกอบศิลปะ ดังนี้ 

1.1) ทักษะทางด้านวาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 
1.2) การใช้เครื่องมือกราฟิก 
1.3) การวาดภาพการ์ตูน 

2). ได้รับรางวัลประกวดวาดภาพระดับโรงเรียน ภูมิภาค จังหวัด ประเทศ หรือนานาชาติ  
3). ผู้ส่งผลงานไม่น างานคัดลอกหรือเลียนแบบจากผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง ผลงานที่น าเสนอผ่าน
แฟ้มสะสมงานมีความสอดคล้องกับทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ เช่น วาดเส้น จิตรกรรม ภาพพิมพ์ 
ประติมากรรม กราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหวเป็นต้น โดยผลงานไม่ต่ ากว่า 12 ชิ้นเเละไม่เกิน 15 ชิ้น (หากมี
ทักษะเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งก็รับพิจารณา)   
4). ผู้สมัครสอบต้องอัปโหลด Portfolio ภายในพุธวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น. 

หมายเหตุ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้บางรายการนักเรียนไม่สามารถแข่งขันได้ หรือบางรายการไม่ได้จัดขึ้นตั้งแต่ปี 
2562 ทางโรงเรียนอนุโลมให้ผู้สมัครยื่นผลงานอื่น ๆ ที่เทียบเท่ากับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น หรือยื่นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี
การศึกษา 

5). ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์ Online (ประกาศวันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 
14.00 น.) ต้องส่งผลงานประกอบการพิจารณา โดยอัปโหลดคลิปวีดีโอแสดงความสามารถตามโจทย์ที่
โรงเรียนก าหนด ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ค าสั่ง : ให้นักเรียนอัปโหลดคลิปวีดีโอ Time laps (Time laps คือ การถ่ายวีดีโอคลิปและใช้เทคนิคแบบเร่ง
ความเร็ว สามารถย่นระยะเวลาเหลือเพียงไม่เกิน 30 นาทีเท่านั้น) จ านวน 1 คลิปวีดีโอ ขณะลงมือท าและ
ส่งผลงานตามโจทยด์ังนี้ 

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า จนเกิดโรคปอดอักเสบ โควิด 19 ท่ามกลาง
สถานการณ์ที่วุ่นวายเเละเต็มไปความหวาดกลัว นักเรียนมีวิธีใดที่จะเยียวยาทางความรู้สึกของผู้คนที่ราย
ล้อมด้วยสภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคระบาด ภายใต้ หัวข้อว่า  “กายพร้อม จิตเข้มเเข็ง สู้ภัยโควิด” มาร่วม
ถ่ายทอดเเนวความคิดเเละความคิดสร้างสรรค์ ผ่านผลงานศิลปะ  

โดยมีเงื่อนไข 4 ข้อดังนี้ 
1. นักเรียนส่งผลงาน 1 ชิ้น ในรูปแบบของการ์ตูนหรืองานทัศนศิลป์ (Fine Art) โดยเลือกใช้เทคนิค 
จิตรกรรม / ประติมากรรม / ภาพพิมพ์ / วาดเส้น / กราฟฟิก 



2. หากเลือกรูปแบบการวาดโดยใช้กระดาษ จะต้องใช้กระดาษขนาด A4 ตั้งเเต่ 180 แกรม ถึง 320 
แกรม หรือ 100 ปอนด์ขึ้นไป 
3. อุปกรณ์ในการลงสีเเบ่งตามระดับดังนี้ 
 
ระดับมัธยมต้น : สีไม้ / สีโปสเตอร์ / สีน้ า / สีอะคริลิค  
ระดับมัธยมปลาย : สีโปสเตอร์ / สีน้ า / สีอะคริลิค (ใช้สีไม้คัดเงาได้ 20% และไม่อนุญาตให้ใช้สีไม้
ทั้งงาน หากเกิน 1:4 ของงานจะถูกตัดสิทธิ์) 
กรณีท ากราฟฟิก รูปแบบผลงานที่นักเรียนต้องส่ง คือเเบบอัดหน้าจอ เเละถ่ายวีดีโอตั้งกล้องขณะที่
ก าลังลงมือท างาน / ภาพนิ่ง โดยสร้างผลงานผ่าน Application Procreate, Photoshop, Adobe 
Illustration (AI) 
4. อธิบายเเนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานไม่ต่ ากว่า 100 ค า พร้อมตั้งชื่อภาพผลงาน 

6). ผ่านการสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ระยะเวลาในการสัมภาษณ์นักเรียน 20 นาที (ไม่
มีการแสดงความสามารถพิเศษ) 
 

1.2.2.2 ทุนความสามารถพเิศษดา้นดนตร ี

1) .  ได้ รั บรางวั ลทางด้ านการปฏิบัติดนตรีสากล (Woodwind, Brass, Percussion, Strings หรือ 
Keyboard) ดนตรีไทย (เครื่องสาย หรือ ปี่พาทย์) หรือ การร้องเพลง (เพลงไทย เพลงลูกทุ่ง เพลงสากล หรือ 
เพลงภาษาต่างประเทศ) ระดับโรงเรียน ภูมิภาค จังหวัด ประเทศ หรือนานาชาติ 
2). ผู้สมัครสอบต้องอัปโหลด Portfolio ภายในพุธวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น. (หากนักเรียนมี
วีดีโอการแสดง หรือ Youtube ของตนเอง ให้แนบ QR Code และชื่อ Channel ในการเข้าชมด้วย) 

หมายเหตุ เนื่องจากการระบาดจากโควิด-19 ท าให้บางรายการนักเรียนไม่สามารถแข่งขันได้ หรือบางรายการไม่ได้จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2562 
ทางโรงเรียนอนุโลมให้ผู้สมัครยื่นผลงานอื่น ๆ ที่เทียบเท่ากับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น หรือยื่นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

3). ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์ Online (ประกาศวันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 
14.00 น.) ต้องส่งผลงานประกอบการพิจารณา โดยอัปโหลดคลิปวีดีโอแสดงความสามารถตามโจทย์ที่
โรงเรียนก าหนด ภายในวันพฤหัสบดีที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น.  
 
ค าสั่ง : ให้นักเรียนอัปโหลดคลิปวีดีโอ แสดงความสามารถ จ านวน 2 คลิปวีดีโอ มีรูปแบบดังต่อไปนี้ 

 ให้นักเรียนเลือกเพลงตามความถนัด ซึ่งเป็นเพลงที่มีลักษณะที่ต่างกัน เช่น 1 เพลงช้า /1 เพลงเร็ว, 
1 เพลงคลาสสิก / 1 เพลงสมัยนิยม, 1 เพลงไทย / 1 เพลงสากล เป็นต้น ความยาวเพลงละประมาณ 
3 นาที จ านวน 2 เพลง (หากเป็นเพลงท่ีมีความยาวมากกว่านั้น ให้เลือกแสดงบางส่วนจากบทเพลง
เต็ม) 

 ในคลิปวีดิโอของทั้งสองเพลงต้องเห็นผู้ปฏิบัติดนตรี พร้อมเครื่องดนตรีอย่างชัดเจน (ถ้าเป็นเปียโน
ควรถ่ายในด้านที่เห็นนิ้วมือ และตัวของผู้ปฏิบัติดนตรี) และควรมีคุณภาพเสียงที่ดี ไม่อนุญาตให้
ปรับแต่งเสียง หรือตัดต่อวีดิโอโดยเด็ดขาด 

4). ผ่านการสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ระยะเวลาในการสัมภาษณ์นักเรียน 20 นาที(ไม่
มีการแสดงความสามารถพิเศษ) 

  



1.2.2.3 ทุนความสามารถพเิศษดา้นกฬีา 
ทุนกีฬาคอร์ฟบอล โดยสามารถยื่นความสามารถด้านบาสเกตบอลเข้าพิจารณาได้ 
1). มีความสามารถในการเล่นบาสเกตบอล หรือคอร์ฟบอลในระดับดี และต้องเป็นตัวแทนโรงเรียนในการ
แข่งขันระดับจังหวัด ระดับเขต หรือเคยเข้าร่วมแข่งขันในรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจะพิจารณาเป็น
พิเศษ  
2). มีค ารับรองความสามารถและความประพฤติจากผู้ฝึกสอนเดิม กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้ฝึกสอนเดิม
ไว้ในใบรับรอง 

หมายเหตุ : เนื่องจากการระบาดจากโควิด-19 ท าให้บางรายการนักเรียนไม่สามารถแข่งขันได้ หรือบางรายการไม่ได้จัดขึ้นตั้งแต่ปี 
2562 ทางโรงเรียนอนุโลมให้ผู้สมัครยื่นผลงานอื่น ๆ ที่เทียบเท่ากับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น หรือยื่นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
การศึกษา ยกเว้นทุนกีฬาสามารถยื่นผลงานย้อนหลังได้ 4 ปีการศึกษา 

 
3). ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์ Online (ประกาศวันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 
14.00 น.) ต้องส่งผลงานประกอบการพิจารณา โดยอัปโหลดคลิปวีดีโอแสดงความสามารถตามโจทย์ที่
โรงเรียนก าหนด ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ค าสั่ง : ให้นักเรยีนอัปโหลดคลิปวีดีโอ แสดงทักษะ 2 คลิปวีดีโอ 
1). คลปิวดีโีอที่ 1 แสดงการแข่งขันที่ผ่านมาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาย้อนหลัง (ความยาวไม่เกิน 40 นาที)  
2). คลปิวดีโีอที่ 2 แสดงความสามารถ และทักษะ ตามที่ทางโรงเรียนก าหนด (ความยาวไม่เกิน 20 นาที) 
-  สมรรถภาพทางกายขั้นพื้นฐาน (การสปริ้นท์ การกระโดด ความยืดหยุ่น และความแข็งแรงทางกายต่าง ๆ) 
-  ทักษะการรับ-ส่งลูก แบบต่าง ๆ 
-  ทักษะการเลี้ยงลูก 
-  ทักษะการยิงลูก  
-  ทักษะการยิงลูกแบบเคลื่อนที ่
-  ทักษะการรันนิ่งอิน (หรือการเลย์อัพ) 
-  ทักษะการเคล่ือนไหวขณะป้องกัน (การสไลด์ และการเคลื่อนที่ประกบตัว) 
-  ทักษะการเล่นเป็นทีม (ถ้าในพื้นที่อยู่อาศัยสามารถกระท าได้) 
3). ให้นักเรียนออกแบบคลิปวีดีโอของตนเอง ตามรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ก าหนด 
4). หากเป็นนักกีฬาคอร์ฟบอล และมีสนามที่สะดวกเข้าไปใช้พื้นที่ สามารถส่งคลิปทักษะคอร์ฟบอล เพิ่มเติม
นอกเหนือจากทักษะที่ทางโรงเรียนก าหนด เป็น คลิปวีดีโอที่ 3 ประกอบการพิจารณา 

1.2.3 มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
1.2.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.2.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและบุคลิกภาพเหมาะสม 
1.2.6 มีความตั้งใจจริงที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
1.2.7 ผู้สมัครสอบต้องอัปโหลด Portfolio ภายในพุธวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น. 
1.2.8 ผ่านการสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ระยะเวลาในการสัมภาษณ์นักเรียน 20 นาที (ไม่มี

การแสดงความสามารถพิเศษ) 
 
 



เกณฑ์การพิจารณา  

เกณฑก์ารพจิารณา เกณฑ์ขั้นต่ า น้ าหนกั (%) 

1. ผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ MSR    

- 

- วิชาคณิตศาสตร์ มากกว่าร้อยละ 40 

- วิชาวิทยาศาสตร์ มากกว่าร้อยละ 40 

- วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าร้อยละ 40 

- การอ่าน คิด วเิคราะหเ์หตุการณ์บ้านเมือง มากกว่าร้อยละ 40 

2. มีคุณสมบัติตามข้อ 1.2.2 (รูปแบบ Portfolio) นักเรียนต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 75% 

3. ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
ข้อ 1 และ 2 ก่อนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

25% 

หมายเหตุ : การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

2. ระยะเวลาการรับสมัคร 

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ถึง วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 รวมไปถึงการอัปโหลด 
Portfolio ภายในพุธวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น. 

 
3. จ านวนนกัเรยีนทีเ่ปดิรบั 

ระดบัชั้น ประเภททุน รายละเอยีดทนุ จ านวนที่เปิดรับ (คน) 

มธัยมศกึษาปทีี่ 1 

ทุนวิชาการ ทุนวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 22 

ทุน
ความสามารถ

พิเศษ 

ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 3 

ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรีหรือร้องเพลง 3 

ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา 2 

รวม 30 

มธัยมศกึษาปทีี่ 4 

ทุนวิชาการ ทุนวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 22 

ทุน
ความสามารถ

พิเศษ 

ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 3 

ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรีหรือร้องเพลง 3 

ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา 2 

รวม 30 
 

 
 
 



4. ทุนการศึกษาและเงือ่นไขการให้ทุน 
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการพัฒนาพลเมืองโลก (Global Citizenship) ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 มีเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา ดังนี้ 
4.1 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม จะให้ทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 3 ป ี ส าหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเต็ม

จ านวน โดยทนุจ านวนนี้รวมไปถึง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายในการ
สอบแข่งขันตามเงื่อนไขที่โรงเรียนก าหนด 

4.2 ส าหรบัทุนวิชาการวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร ์ นักเรียนจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนตลอด
ระยะเวลาการศกึษาอยู่ในเกณฑ์ดี ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่่ ากว่า 3.25 ในแต่ละ 
ปีการศึกษา 
ส าหรบัทุนความสามารถพเิศษ นักเรียนจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา
อยู่ในเกณฑ์ดี ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 3.00 ในแต่ละปีการศึกษา 

4.3 นักเรียนยินยอมให้ความช่วยเหลืองานจิตอาสาที่โรงเรียนอย่างน้อย 15 ชั่วโมง/เทอม ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยม 1-3 และอย่างน้อย 20 ชัว่โมง/เทอม ส าหรับมัธยม 4-6 หรือตามที่โรงเรียนเห็นสมควร 

4.4 นักเรียนต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ จะประพฤติตัวเรียบร้อย และจะไม่มีความประพฤติ หรือมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังต่อไปนี้ 

1)   ไม่เชื่อฟังค าสั่ง มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือไม่เคารพต่อครูอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลนักเรียน 
2) เล่นการพนันทีผ่ิดกฎหมายทุกประเภท หรือมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการพนันไว้ครอบครอง โดยไม่มีเหตุอันควร 
3)   สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีสารแอลกอฮอล์เจือปน ภายในโรงเรียน 
4)   เสพยาเสพติดทุกชนิด หรือมีไวค้รอบครอง 
5)   มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในทางชู้สาว หรือไม่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน 
6) มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการลักขโมยทรัพย์สิน หรือเป็นเหตุที่ท าให้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นต้องสูญหาย 
7)  ท าลายทรัพย์สนิของโรงเรียน ของส่วนรวม หรือของบุคคลอื่น 
8) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายรา่งกายบุคคลอื่น หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ส่อไปทางก้าวร้าว คุกคามสิทธ ิ

เสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
9)  มีพฤติกรรมอื่น ๆ ที่เข้าข่ายหรือพิจารณาได้ว่าเป็นการผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม จารีตประเพณีอย่าง

ร้ายแรง  
4.5 หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ข้อใดข้อหนึ่ง หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขแต่ละข้อไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์ และผู้ให้ทุนเห็นว่านักเรียนต้องรับผิดชอบชดใช้ทุนคืน นักเรียนยนิยอมชดใช้เงินทุนการศึกษาคืน 
เป็นจ านวนเท่ากับทุนที่ได้รับไปตามระยะเวลาที่ได้รับทุนไปแล้ว  

4.6 หากนักเรียนลาออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนโดยไม่มเีหตุผลอันสมควร นกัเรียนต้องชดใช้เงิน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการเป็นนักเรียนของโรงเรียนคืนแก่โรงเรียนและจ่ายค่าปรับอีกเป็นจ านวน 0.5 
เท่า ให้กับโรงเรียน 

4.7 ผลงานใด ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียน โดยค่าใช้จ่ายทางโรงเรียนเป็นผู้สนับสนุน ในระหว่างที่
เป็นนักเรียน ทางโรงเรียนสามารถน าผลงานนั้นไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ  โดยไม่ต้อง
ขออนุญาตจากนักเรียน และนักเรียนไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ จากทางโรงเรียน 

4.8 ห้ามนักเรียนทนุไปศึกษา ฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือดูงาน ภายในประเทศหรือนอกประเทศ จากหน่วยงาน
หรือบุคคลอื่นใด อันอาจเป็นอุปสรรคท าให้นักเรียนไม่สามารถศึกษาและปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น 
ของโรงเรียนได้ 



4.9 เมื่อส าเร็จการศึกษาและได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี/โท/เอก) แล้ว นักเรียนยินยอมให้
โรงเรียนติดตามผลความก้าวหน้าด้านการศึกษาของนักเรียนจากสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่ 

 
5. วิธีการสมัครสอบ Minimum Standard Requirement (MSR) และสมัครรับทุนการศึกษา 

 นักเรียนสมัครสอบ MSR และติดตามข่าวสารการรับสมัครรับทุนการศึกษา ผ่าน Website ของโรงเรียน ใน
หน้ารับสมัคร ตามลิงก์ www.stps.ac.th 
 

6. ค่าธรรมเนยีมการสมคัรสอบ 
 นักเรียนที่ประสงค์รับทุนการศึกษาทุกคน จ าเป็นต้องเข้าสอบคัดเลือก Minimum Standard Requirement 

(MSR) โดยมีค่าธรรมเนียมค่าสมัครสอบคนละ 300 บาท รายละเอียดการสมัครสอบมีดังนี้ 
- ลงทะเบียนสมัครสอบได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ถึง วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 
- สอบในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Online 

 
7. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564  
หมายเหตุ : เฉพาะนกัเรยีนทนุฯ ประเภทความสามารถพิเศษที่มรีายชือ่เข้ารอบสัมภาษณ์ ต้องส่งผลงานประกอบการ
พิจารณา โดยอัปโหลดคลิปวีดีโอแสดงความสามารถตามโจทย์ที่โรงเรียนก าหนด ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 
ถึงวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น.  
 
นักเรียนทุนฯ ความสามารถด้านวิชาการไม่ต้องส่งผลงานเพิ่มเติม 

 
8. การสอบสัมภาษณร์ปูแบบ Online และการประกาศผลสอบ 

นักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์ Online ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 และประกาศผลสอบ ภายในวันพุธที่ 27 
ตุลาคม 2564 
 
9. ยนืยนัสิทธิ์การเปน็นกัเรยีนทนุของโรงเรยีนสาธิตพฒันา ฝา่ยมธัยม 

ยืนยันสิทธิ์ภายในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 ถึง วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
 

สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 
โทร : 06-2603-9555, 06-1265-0485 
Website โรงเรียน: www.stps.ac.th 
Facebook fan page: โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 
Line official: @Satitpattanaschool 

 ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 
(ปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที ่7 กันยายน 2564) 
  เศรษฐพล ไกรคุณาศัย 

 ผู้อ านวยการ 


