(สำเนำ)
เรื่อง

ประกำศวิทยำลัยอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
กำรรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรี ยนชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 4 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ (ประเภทนักเรียนประจำ) โรงเรียนสำธิตอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ประจำปีกำรศึกษำ 2562 รอบที่ 2

ตามประกาศวิทยาลั ย อิส ลามศึกษา มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งได้
ประกาศรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเข้ าศึ ก ษาต่ อ ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 แผนการเรี ย นวิ ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ประเภทนักเรียนประจา) ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 70 คน เมื่อวันที่ 17 กันยายน
2561 และได้มีการสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวยืนยันสิทธิ์นักเรียนที่สอบได้ตัวจริงและนักเรียนที่สอบได้สารอง
เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ปรากฏว่านักเรียนมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ไม่ครบตามจานวนที่ประกาศ ทางโรงเรียนจึง
ขอประกาศรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กเข้ า เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 แผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ (ประเภทนั ก เรี ย นประจ า) โรงเรี ย นสาธิ ต อิ ส ลามศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
นักเรียนที่สมัคร(ทุกกลุ่มประเภท)ต้องเป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้
1.1 เป็นนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.2 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
1.3 สถานะโสด
1.4 ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพัก
1.5 สามารถพักอยู่ที่โรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจาได้และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนอย่างเคร่งครัด
2. ประเภทกำรรับสมัคร
2.1 ประเภทที่ 1 กลุ่มนักเรียนทั่วไป
2.2 ประเภทที่ 2 กลุ่มนักเรียนเรียนดี ในเขตพื้นที่การศึกษา 5 จังหวัดชายแดนใต้
2.3 ประเภทที่ 3 กลุ่มความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
2.4 ประเภทที่ 4 กลุ่มสวัสดิการ
3. คุณสมบัติเฉพำะของกำรรับสมัครแต่ละประเภท
3.1 กลุ่มนักเรียนทั่วไป : นักเรียนต้องมีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วน
3.2 กลุ่มนักเรียนเรียนดี ในเขตพื้นที่การศึกษา 3 จังหวัดชายแดนใต้
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3.2.1 เป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วน
3.2.2 นักเรียนต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3
(5 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 3.00 ซึ่งมีระดับคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานคณิตศาสตร์เพิ่มเติมไม่ต่ากว่า
3.50 ระดับคะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมไม่ต่ากว่า 3.50
3.2.3 นั ก เรี ย นต้ อ งมี ชื่ อ ในทะเบี ย นบ้ า นที่ ตั้ ง ในเขตพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด ปั ต ตานี ยะลา
นราธิวาส ไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่16พฤษภาคม 2562) และกาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
สถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา 5 จังหวัดชายแดนใต้
3.3 กลุ่มความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
3.3.1 เป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วน
3.3.2 มีความสามารถพิเศษทางวิชาการที่ โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์โดย
ก. มีประสบการณ์ในการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) หรือ
ข. ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ และรองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1, 2 ในการประกวดแข่ ง ขั น
ทางด้านวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระดับเขตการศึกษา ระดับภูมิภาค หรือ
ระดับประเทศ
ค. ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ชนะเลิศระดับประเทศจากสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
* ทั้งนี้ ให้ น าหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติตามข้างต้นมาแสดงในวันสมัครหรือวันที่ทาการ
คัดเลือก
**การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
3.4 ประเภทสวัสดิการ
3.4.1 เป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วน
3.4.2 เป็นบุตร น้องหรือหลานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หมำยเหตุ - บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และครูประจาการและ
บุคลากรสายสนับสนุนของโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- น้องของบุคลากร หมายถึง พี่น้อง ร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือร่วมมารดา
- หลานของบุคลากร หมายถึง บุตรของบุตรบุคลากร
๔. ระยะเวลำกำรสมัคร
เปิดรับสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2562
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๕.หลักฐำนกำรสมัคร
๕.1 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ติดในใบสมัคร จานวน 1 รูป
๕.2 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ (เฉพาะสาหรับนักเรียนที่สมัครกลุ่ม
นักเรียนเรียนดี ในเขตพื้นที่การศึกษา 5จังหวัดชายแดนใต้)*
5.3 บัตรประจาตัวข้าราชการหรือพนักงานในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือโรงเรียน
สาธิตอิสลามศึกษาของบุคลากรที่ใช้สิทธิสวัสดิการ (เฉพาะสาหรับนักเรียนที่สมัครกลุ่มสวัสดิการ)*
๕.4 หลักฐานที่แสดงคุณสมบัติเฉพาะ (เกียรติบัตรต่างๆ) สาหรับผู้สมัครที่สมัครในประเภทกลุ่ม
ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ *
หมายเหตุ : - สาหรับนักเรียนที่สมัคร กลุ่มนักเรียนทั่วไป ส่งใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
- * สาหรับนักเรียนที่สมัครทางระบบออนไลน์ ที่สมัครเลือกกลุ่มนักเรียนเรียนดีในเขตพื้นที่
การศึกษา 5 จังหวัดชายแดนใต้กลุ่มสวัสดิการและกลุ่มความสามารถพิเศษด้านวิชาการให้
นาหลักฐานมาส่งในวันสอบข้อเขียน ที่คณะกรรมการคุมสอบ ในวันที่ 9 มีนาคม 2562)
6. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร
นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครและการสอบวัดความรู้คนละ 300 บาท
7. สถำนที่รับสมัครและติดต่อสอบถำม
7.1 สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สานักงานโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7.2 ติดต่อสอบถาม : โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่อยู่ 181
ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 073-313928 - 50 ต่อ 1599
เว็บไซต์ http://satitislam.psu.ac.th และ https://www.facebook.com/SatitIslam
8. วิธีกำรสมัคร
8.1 สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สานักงานโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
8.2 สมั ค รทางไปรษณี ย์ : โดยพิ ม พ์ ใ บสมั ค รจากเว็ บ ไซต์ http://satitislam.psu.ac.th
และกรอกข้อมูลในใบสมัครให้เรียบร้อยพร้อมเงินค่าสมัคร ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่อยู่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
94000 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
9. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดควำมรู้
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้ที่มี สิทธิ
เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
และทางเว็บไซต์ http://satitislam.psu.ac.th และ https://www.facebook.com/SatitIslam
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10. กำหนดกำรและรำยละเอียดกำรสอบคัดเลือก
กาหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา
09.00 – 16.40 น. ดังตารางต่อไปนี้
วัน/เดือน/ปี

เวลา
09.00 – 11.30 น.

วันเสาร์ ที่
9 มีนาคม 2562

13.00 – 15.00 น.
15.10 – 16.40 น.

วิชาที่สอบ

ครอบคลุมเนื้อหา

2 ชั่วโมง วิทยาศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้รายวิชา
30 นาที
พื้นฐานระดับ ชัน้ ม.1-3
- วิทยาศาสตร์
2.0
คณิตศาสตร์
- คณิตศาสตร์
ชั่วโมง
- ภาษาอังกฤษ
1 ชั่วโมง ภาษาอังกฤษ
30 นาที

11. หลักฐำนและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเข้ำห้องสอบ
11.1 ให้นักเรียนที่มีสิทธิสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการนาบัตรประจาตัวนักเรียนหรือ
บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายของนักเรียนแสดงเป็นหลักฐานก่อนเข้าห้ อง
สอบ
11.2 ผู้มีสิทธิสอบทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ หากเป็น
นักเรียนที่จบการศึกษาจากการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
11.3 ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนสาหรับการทาข้อสอบให้พร้อม ได้แก่ ปากกา
ดินสอ ยางลบ น้ายาลบคาผิด เป็นต้น
12. กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือกฯ
12.1 ประกาศผลการสอบข้อเขียน ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 สอบสัมภาษณ์และ
ยืนยันสิทธิ์ ในวันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2561
12.2 สามารถตรวจสอบการประกาศผล ณ สถานที่ต่อไปนี้
12.2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12.2.2 ทางเว็บไซต์ http://satitislam.psu.ac.th และ
https://www.facebook.com/SatitIslam
13. กำรสัมภำษณ์และยืนยันสิทธิ์
13.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561 ต้องเข้าสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้นานักเรียนมา
ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา หากไม่มาตามวัน
เวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
/ทั้งนี้...

5
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการเข้าค่ายปรับพื้นฐานความรู้และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเรียนและให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 22
เมษายน - 10 พฤษภาคม 2562
13.2 หลักฐานการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์
13.2.1 ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.7) จากโรงเรียนที่กาลัง
ศึกษา
13.2.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดามารดา และนักเรียน จานวนอย่างละ
1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
13.2.3 ส าเนาทะเบี ยนบ้านของบิดามารดา และนักเรียน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

23

มกราคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ) สุทธิศักดิ์ ดือเระ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์ ดือเระ)
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รักษาการแทน
คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา

สาเนาถูกต้อง
(นางสาวสุจิตรา ยีหวังเจริญ)
นักวิชาการอุดมศึกษา

สุจิตรา/ร่าง/พิมพ์/ทาน

