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ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนหองเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (Excellence Room)
เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560
………………………………………………………………………………………………………
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรับสมัครนักเรียนเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2560 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปการศึกษา 2560 ดังนี้
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 นักเรีย นหองเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(Excellence Room)
คุณสมบัตขิ องนักเรียน
1) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทาหรือ
กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 หรือเทียบเทา
2) มีผลการเรียน ดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5 ไมต่ํากวา 3.00
(1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5 ไมต่ํากวา 3.00
(2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5 ไมต่ํากวา 3.00
3) ในกรณีที่ผสู มัครขาดคุณสมบัติตามขอ1.2 ตองไดรับรางวัลจากการประกวดหรือแขงขันตามขอใดขอหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(1) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับประเทศ
(2) การสอบแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตรระดับประเทศ
(3) การแขงขันวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนของสมาคมคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภหรือสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร(สสวท.) ในอันดับที่ 1-50
(4) เปนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรเชน ผานการเขาคายโอลิมปก
วิชาการระดับ ม.ตน การแสดงโชวทางวิทยาศาสตรระดับประเทศ ไดรบั รางวัลเกี่ยวกับทักษะ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรระดับประเทศ รางวัลเพชรยอดมงกุฎ(วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร)
4) มีสัญชาติไทย
5) ไมเปนโรคติดตอหรือโรครายแรงซึง่ เปนอุปสรรคตอการศึกษา
6) มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
7) มีความตั้งใจเขาโครงการ และไดรบั การสนับสนุนจากผูป กครอง
หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกําหนด ติดรูปถายหนาตรง ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป
สามารถดาวโหลดใบสมัครไดที่ www.swschool.ac.th หรือขอรับใบสมัครทีห่ องกลุม บริหารวิชาการ
โรงเรียนสุวรรณภูมิวทิ ยาลัย ตั้งแตวันที่ 2 กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป
2) หลักฐานการจบการศึกษาประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา หรือหลักฐานที่แสดงวากําลังศึกษา
อยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 หรือเทียบเทา
3) หลักฐานผลการเรียนแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน
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ในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5
4) สําเนาทะเบียนบานทีร่ ับรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ
วั นดํ า เนิ นการรั บ นั ก เรี ย นเข า เรี ย นห อ งเรี ย นสุ ด ยอดอั จ ฉริ ย ภาพทางวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (เวลาราชการ)
1) วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ 2560
รับสมัคร (นักเรียนผูสมัครแตงกายชุดนักเรียน)
2) วันที่ 4 มีนาคม 2560
สอบคัดเลือก
3) วันที่ 9 มีนาคม 2560
ประกาศผลสอบ
4) วันที่ 12 มีนาคม 2560
รายงานตัวและรับใบมอบตัว
5) วันที่ 12 มีนาคม 2560
มอบตัว
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 นักเรียนหองเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(Excellence Room)
คุณสมบัติของนักเรียน
1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษา
อยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 หรือเทียบเทา
2) มีผลการเรียน ดังนี้
(1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ไมต่ํากวา 3.00
(2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ไมต่ํากวา 3.00
(3) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ไมต่ํากวา 3.00
3) ในกรณีที่ผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ1.2) ตองไดรับ รางวัล จากการประกวดหรือแขง ขันตามขอใดขอหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(1) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับประเทศ
(2) การสอบแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตรระดับประเทศ
(3) การแขงขันวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนของสมาคมคณิตศาสตร–วิทยาศาสตร
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภหรือสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร(สสวท.)
ในอันดับที่ 1 - 50
(4) เปนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรเชน ผานการเขาคายโอลิมปกวิชาการ
ระดับ ม.ตน การแสดงโชวทางวิทยาศาสตรระดับประเทศไดรบั รางวัลเกี่ยวกับทักษะวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ระดับประเทศ รางวัลเพชรยอดมงกุฎ(วิทยาศาสตร คณิตศาสตร)
4) มีสัญชาติไทย
5) ไมเปนโรคติดตอหรือโรครายแรงซึง่ เปนอุปสรรคตอการศึกษา
6) มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
7) มีความตั้งใจเขาโครงการ และไดรบั การสนับสนุนจากผูป กครอง
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หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกําหนด ติดรูปถายหนาตรง ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป
สามารถดาวโหลดใบสมัครไดที่ www.swschool.ac.th หรือขอรับใบสมัครที่หอ งกลุมบริหารวิชาการ
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 2 กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป
2) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา หรือหลักฐานที่แสดงวากําลังศึกษาอยูใน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 หรือเทียบเทา
3) หลักฐานผลการเรียนแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร
พื้นฐาน และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
4) สําเนาทะเบียนบานทีร่ ับรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ
วันดําเนินการรับนักเรียนเขาเรียนหองเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (เวลาราชการ)
1) วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ 2560
รับสมัคร (นักเรียนผูส มัครแตงกายชุดนักเรียน)
2) วันที่ 5 มีนาคม 2560
สอบคัดเลือก
3) วันที่ 10 มีนาคม 2560
ประกาศผลสอบ
4) วันที่ 12 มีนาคม 2560
รายงานตัวและรับใบมอบตัว
5) วันที่ 12 มีนาคม 2560
มอบตัว
หมายเหตุ 1. การประกาศผลการสอบกรณีที่มผี ูสอบลําดับสุดทายไดคะแนนเทากันเกินจํานวนที่จะรับ การ
จัดลําดับจะพิจารณาจากผูส อบไดคะแนนมากจากวิชาตอไปนี้ ตามลําดับ (1) คะแนนวิชาวิทยาศาสตร (2)
คะแนนวิชาคณิตศาสตร (3) คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ และถายังมีคะแนนเทากันอีก คณะกรรมการการรับ
นักเรียนจะจับฉลากรายชื่อนักเรียนที่จบั ไดจะเปนผูสอบได
2. กรณีที่นักเรียนไมมารายงานตัวหรือไมมามอบตัวตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

(นายศิริ ธนะมูล)
ผูอํานวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

4

ภาคผนวกแนบทายประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนหองเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (Excellence Room)
เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560
*******************************
1. ตารางสอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หองเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(Excellence Room)
วัน
วิชา
เวลาสอบ
จํานวน
คะแนน
หมายเหตุ
คณิตศาสตร
08.30 น. - 10.00 น. 2 ชั่วโมง
50
ภาษาอังกฤษ
10.00 น. - 11.00 น. 1 ชั่วโมง
20
4 มีนาคม 2560
พัก
150 คะแนน
วิทยาศาสตร
13.00 น. – 15.00 น. 2 ชั่วโมง
50
ภาษาไทยและ
15.00 น. – 16.00 น. 1 ชั่วโมง
30
สังคมศึกษา
หมายเหตุ 1. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีการสอบ 1 รอบสอบทุกคน และคัดเหลือ จํานวน 36 คน
2. วิชาที่สอบมีเนื้อหาเขมและลึกตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ระดับประถมศึกษา
3. ผูเขาสอบแตงกายชุดนักเรียน และหามผูเ ขาสอบที่มาชากวากําหนดเกินกวา 30 นาทีเขาสอบ
4. เวลาสอบและคะแนนเต็มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกําหนด
ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
********************************
2. ตารางสอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หองเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(Excellence Room)
วัน
วิชา
เวลาสอบ
จํานวน
คะแนน
หมายเหตุ
คณิตศาสตร
08.30 น. - 10.00 น. 2 ชั่วโมง
50
ภาษาอังกฤษ
10.00 น. - 11.00 น. 1 ชั่วโมง
20
5 มีนาคม 2560
พัก
150 คะแนน
วิทยาศาสตร
13.00 น. – 15.00 น. 2 ชั่วโมง
50
ภาษาไทยและ
15.00 น. – 16.00 น. 1 ชั่วโมง
30
สังคมศึกษา
หมายเหตุ 1. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีการสอบ 1 รอบสอบทุกคน และคัดเหลือ จํานวน 36 คน
2. วิชาที่สอบมีเนื้อหาเขมและลึกตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
3. ผูเขาสอบแตงกายชุดนักเรียน และหามผูเ ขาสอบที่มาชากวากําหนดเกินกวา 30 นาทีเขาสอบ
4. เวลาสอบและคะแนนเต็มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกําหนด
ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กําหนดการ วัน เวลา และสถานที่
การรับนักเรียนหองเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (Excellence Room)
เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ
จําหนายใบสมัคร
รับสมัครม.1 และ ม.4
สอบ ม.1
สอบ ม.4
ประกาศผลสอบ ม.1
ประกาศผลสอบ ม.4
รายงานตัว
มอบตัว

วัน เดือน ป
3 พ.ย. 2559 – 24 ก.พ. 2560
2 ก.พ. 2560 – 24 ก.พ. 2560
20 – 24 กุมภาพันธ 2560
4 มีนาคม 2560
5 มีนาคม 2560
9 มีนาคม 2560
10 มีนาคม 2560
12 มีนาคม 2560
12 มีนาคม 2560

สถานที่

หมายเหตุ

หองกลุมบริหารวิชาการ
หองโสตทัศนศึกษา
อาคารศรีภูมิ
อาคารศรีภูมิ
หองกลุมบริหารวิชาการ
หองกลุมบริหารวิชาการ
หองโสตทัศนศึกษา
หองโสตทัศนศึกษา

เวนวันหยุดราชการ
ไมเวนวันหยุดราชการ

**************************************

