
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสายปญัญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เรื่อง การรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560 

-------------------------------------------- 
 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   
เป็นโรงเรียนมาตราฐานสากล ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ     
ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน ดังนั้นโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติ ในการรับนักเรียน
ห้องเรียนปกติ  ดังนี้ 
 

 1. จ านวนห้องเรียนและนักเรียนที่รับ 
     จ านวน  5  ห้องเรียน   รวม  200  คน 

 2. สัดส่วนที่รับ 
   นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไปไมจ่ ากัดเขตพื้นที่บรกิารในอัตราสว่นร้อยละ 40 : 60 

 3. จ านวนที่รับในแต่ละประเภท 
  3.1 นักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการ โดยการสอบคดัเลือก จ านวน 80 คน 
  3.2 นักเรียนทั่วไปไม่จ ากดัเขตพื้นที่บริการ โดยการสอบคัดเลือก จ านวน 120 คน 

 

 4. เขตพื้นทีบ่ริการของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ได้แก่ 
  4.1 เขตป้อมปราบศัตรูพา่ย ทุกแขวง 
  4.2 เขตสัมพันธวงศ ์ทุกแขวง 
  4.3 เขตปทุมวัน เฉพาะแขวงปทุมวัน, รองเมือง และวังใหม่ 

 5. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
5.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ หรือ 

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า 
5.2 เป็นโสด 
5.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
5.4 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
5.5 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการต้องเป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียบบ้านในเขตพื้นที่บริการ

ตามประกาศของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา 
ยาย คนหน่ึงคนใดเป็นเจ้าบ้านอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 
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6. หลักฐานการรับสมัคร 
 6.1 ใบสมัครของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
 6.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร ของนักเรียนและผู้ปกครองตามคุณสมบัติ 

                          ข้อ 5.5  โดยให้ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
6.3 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ปพ.1) หรือใบรับรอง 

(ปพ.7) จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือ
เทียบเท่าฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 

 6.4 รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียนปัจจุบัน ขนาด    นิ้ว จ านวน 3 รูป 
6.5 เอกสารจากสถาบันการทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่แสดงผลคะแนนเฉลี่ย   

O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศกึษา 2559 
 (ให้น ามายื่นวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560) 

 7. การรับสมัคร 
  - นักเรียนต้องมาสมัครดว้ยตนเอง โดยแต่งเครื่องแบบนักเรียนปัจจุบันมาสมัคร 

- ตดิต่อขอรับใบสมัครไดท้ี่ห้องประชาสัมพันธ ์โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
หรือ Download ใบสมัครจาก www.saipanya.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์  โทร. 0-2221-0196 , 0-2623-3781 

 8. ก าหนดการและวิธีการคัดเลือก 
  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไป 

- ใชว้ิธีการสอบคดัเลือก จากแบบทดสอบของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
โดยก าหนดให้สอบใน 5 รายวชิา คือ คณติศาสตร ์วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา  
และภาษาอังกฤษ 

   - ใช้คะแนนสอบคัดเลือกของโรงเรียนร้อยละ 80 และคะแนน O-NET ร้อยละ 20 
  ก าหนดการ 
   - รับสมัคร 
    วันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)      เวลา 08.30 – 16.30 น. 
   - สอบคัดเลือก 
    วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560      เวลา 09.00 – 14.20 น. 
   - ประกาศผลและรายงานตัว 
    วันพุธที ่5 เมษายน 2560      เวลา 09.00 – 16.30 น. 
             *** กรณีที่นักเรียนไม่มารายงานตวัตามวันเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ ์*** 
   - มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง 
    วันพุธที ่19 เมษายน 2560 
    - เวลา 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
    - เวลา 09.00 – 10.00 น.  ประชุมผู้ปกครอง 
    - เวลา 10.00 – 11.00 น.  มอบตัวตามห้องที่ก าหนด 
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 9. ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560 
              สอบวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 

สาระการเรยีนรู ้ คะแนน เวลา 
ฉบับที่ 1 
ฉบับที่ 2 
ฉบับที่ 3 

คณิตศาสตร ์
ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 

40 
40 
40 

09.00 - 10.00 น. (60 นาที) 
10.05 - 10.45 น. (40 นาที) 
10.50 – 11.30 น. (40 นาที) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ฉบับที่ 4 
ฉบับที่ 5 

วิทยาศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 

40 
40 

12.35 – 13.35 น. (60 นาที) 
13.40 – 14.20 น. (40 นาที) 

 

 กรณีที่เกิดปัญหาในการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 
ของโรงเรียนสายปัญญา  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พิจารณาตัดสินปัญหาดังกล่าว  เพื่อให้การรับนักเรียน     
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่  6   กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560 
 
 

(นางสุภาณี ธรรมาธิคม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชนิูปถัมภ์ 

 


