ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
----------------------------------------------------โรงเรียนสายปัญ ญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
เป็ นโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งผ่ านการประเมินคุณ ภาพภายนอกรอบสาม จากสานักงานรับรองมาตรฐาน
และคุณ ภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิ เศษ
วิทยาศาสตร์ –คณิ ตศาสตร์ (Gifted) ซึ่งเป็น ไปตามความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน สัง คม และประกาศ
สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ นฐาน โรงเรียนสายปั ญ ญา ในพระบรมราชินู ป ถัมภ์ จึง ได้กาหนด
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ดังนี้
1. จานวนห้องเรียนและนักเรียนที่รับเข้าเรียน
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ จานวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียนจานวน 36 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 2.75 และ
มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 3.00
3. เป็นโสด
4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
6. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
3. หลักฐานการรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. ใบสมัครของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสารของผู้สมัคร
3. กรณีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ที่แสดงว่าจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร
4. กรณีกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสารที่แสดงผลการเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ที่ระบุผลการเรียนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มรายวิชา หรือใบรับรองแสดงผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา
ตามคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร
5. รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียนปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป

4. วิธีการคัดเลือก
1. ใช้วิธีการสอบคัดเลือกในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
2. กรณีที่ผู้สอบได้อันดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จะพิจารณา
จากผู้ที่มคี ะแนนสูงสุดในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลาดับ
3. กรณีที่นักเรียนสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับเข้าเรียน
ถึงแม้นักเรียนจะไม่เต็มจานวนตามที่ประกาศไว้
5. กาหนดการ
- รับสมัคร
- สอบคัดเลือก
- ประกาศผลและรายงานตัว
- มอบตัว

วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 13.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.

6. การรับใบสมัคร
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสายปัญ ญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันและ
เวลาราชการ หรือ Download ใบสมั ค รจาก http://www.saipanya.ac.th สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
โรงเรียนสายปัญ ญา ในพระบรมราชินูป ถัมภ์ โทร. 0-2221-0196, 0-2221-0325 และ 0-2623-3781 ทั้ง นี้
การไม่ปฏิบัติตามเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
กรณีที่เกิดปัญหาในการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
ของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พิจารณาตัดสินปัญหาดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นางสุภาณี ธรรมาธิคม)
ผู้อานวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Gifted) ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่สอบ
วันเสาร์ที่
4 มีนาคม 2560

สาระการเรียนรู้
คะแนน
เวลา
ฉบับที่ 1
คณิตศาสตร์
80
09.00 - 10.30 น. (60 นาที)
ฉบับที่ 2
วิทยาศาสตร์
80
10.30 - 11.30 น. (60 นาที)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ฉบับที่ 3
ภาษาอังกฤษ
60
12.30 – 13.30 น. (60 นาที)

