ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
-------------------------------------------โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
เป็นโรงเรียนมาตราฐานสากล ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสานักงานรับรองมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้ องเรียนปกติ
ซึ่งเป็ น ไปตามความต้อ งการของผู้ ป กครอง ชุม ชน สั งคม และประกาศส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้น พื้ น ฐาน ดั งนั้ น โรงเรี ย นสายปั ญ ญา ในพระบรมราชินู ป ถัม ภ์ จึงได้ กาหนดแนวปฏิ บั ติ ในการรับ นั กเรีย น
ห้องเรียนปกติ ดังนี้
1. จานวนห้องเรียนและนักเรียนที่รับ
จานวน 5 ห้องเรียน รวม 200 คน
2. สัดส่วนที่รับ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไปไม่จากัดเขตพื้นที่บริการในอัตราส่วนร้อยละ 40 : 60
3. จานวนที่รับในแต่ละประเภท
3.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยการสอบคัดเลือก จานวน 80 คน
3.2 นักเรียนทั่วไปไม่จากัดเขตพื้นที่บริการ โดยการสอบคัดเลือก จานวน 120 คน
4. เขตพื้นทีบ่ ริการของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้แก่
4.1 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ทุกแขวง
4.2 เขตสัมพันธวงศ์ ทุกแขวง
4.3 เขตปทุมวัน เฉพาะแขวงปทุมวัน, รองเมือง และวังใหม่
5. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
5.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
5.2 เป็นโสด
5.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.4 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
5.5 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการต้ องเป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียบบ้านในเขตพื้นที่บริการ
ตามประกาศของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา
ยาย คนหนึ่งคนใดเป็นเจ้าบ้านอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
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6. หลักฐานการรับสมัคร
6.1 ใบสมัครของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
6.2 ส าเนาทะเบี ย นบ้ าน ฉบั บจริง และฉบั บ ส าเนาของนั กเรียนและผู้ ปกครองตามคุ ณ สมบั ติ
ข้อ 5.5 โดยให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
6.3 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่า (ปพ.1) หรือใบรับรอง
(ปพ.7) จากโรงเรียนเดิม ว่ากาลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือ
เทียบเท่าฉบับจริง และฉบับสาเนา
6.4 รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียนปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
6.5 เอกสารจากสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่แสดงผลคะแนนเฉลี่ย
O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
(ให้นามายื่นวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561)
7. การรับสมัคร
- นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง โดยแต่งเครื่องแบบนักเรียนปัจจุบันมาสมัคร
- ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
หรือ Download ใบสมัครจาก www.saipanya.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โทร. 0-2221-0196 , 0-2623-3781
8. กาหนดการและวิธีการคัดเลือก
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไป
- ใช้วิธีการสอบคัดเลือก จากแบบทดสอบของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โดยกาหนดให้สอบใน 5 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ
- ใช้คะแนนสอบคัดเลือกของโรงเรียนร้อยละ 70 และคะแนน O-NET ร้อยละ 30
กาหนดการ
- รับสมัคร
วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น.
- สอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 14.20 น.
- ประกาศผลและรายงานตัว
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
เวลา 09.00 – 16.30 น.
*** กรณีที่นักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ***
- มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561
- เวลา 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
- เวลา 09.00 – 10.00 น.
ประชุมผู้ปกครอง
- เวลา 10.00 – 11.00 น.
มอบตัวตามห้องที่กาหนด
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9. ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
สอบวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
สาระการเรียนรู้
คะแนน
เวลา
ฉบับที่ 1
คณิตศาสตร์
40
09.00 - 10.00 น. (60 นาที)
ฉบับที่ 2
ภาษาไทย
40
10.05 - 10.45 น. (40 นาที)
ฉบับที่ 3
สังคมศึกษา
40
10.50 – 11.30 น. (40 นาที)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ฉบับที่ 4
วิทยาศาสตร์
40
12.35 – 13.35 น. (60 นาที)
ฉบับที่ 5
ภาษาอังกฤษ
40
13.40 – 14.20 น. (40 นาที)
กรณีที่เกิดปัญหาในการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
ของโรงเรี ย นสายปั ญ ญา ในพระบรมราชินู ป ถั มภ์ พิ จารณาตัด สิ น ปั ญ หาดังกล่ าว เพื่ อให้ การรับ นั กเรีย น
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค

ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. 2561

(นางสุภาณี
ธรรมาธิคม)
ผู้อานวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

