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ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Excellence Room)
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2562
………………………………………………………………………………………………………
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนห้อ งเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Excellence Room)
คุณสมบัติของนักเรียน
1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือ
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
2) มีผลการเรียน ดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00
(1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00
(2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00
3) ในกรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 2) ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันตามข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
(2) การสอบแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
(3) การแข่งขันวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสมาคมคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์(สสวท.) ในอันดับที่ 1-50
(4) เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เช่น ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิก
วิชาการระดับ ม.ต้น การแสดงโชว์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ได้รับรางวัลเกี่ยวกับทักษะ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับประเทศ รางวัลเพชรยอดมงกุฎ(วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
4) มีสัญชาติไทย
5) ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6) มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
7) มีความตั้งใจเข้าโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
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หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกาหนด ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป
สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.swschool.ac.th หรือขอรับใบสมัครที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
2) หลักฐานการจบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษา
อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
3) หลักฐานผลการเรียนแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5
4) สาเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
วั น ด าเนิ น การรั บ นั ก เรี ย นเข้ า เรี ย นห้ อ งเรี ย นสุ ด ยอดอั จ ฉริ ย ภาพทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เวลาราชการ)
1) วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
รับสมัคร (นักเรียนผู้สมัครแต่งกายชุดนักเรียน)
2) วันที่ 9 มีนาคม 2562
สอบคัดเลือก
3) วันที่ 13 มีนาคม 2562
ประกาศผลสอบ
4) วันที่ 14 มีนาคม 2562
รายงานตัวและมอบตัว
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนห้องเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Excellence Room)
คุณสมบัติของนักเรียน
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
2) มีผลการเรียน ดังนี้
(1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ไม่ต่ากว่า 3.00
(2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ากว่า 3.00
(3) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ากว่า 3.00
3) ในกรณีที่ผู้สมัครขาดคุ ณสมบัติตามข้อ 2) ต้องได้ รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่ง ขันตามข้อใดข้อหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(1) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
(2) การสอบแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
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4)
5)
6)
7)

(3) การแข่งขันวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสมาคมคณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์(สสวท.)
ในอันดับที่ 1 - 50
(4) เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เช่น ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ
ระดับ ม.ต้น การแสดงโชว์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศได้รับรางวัลเกี่ยวกับทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ระดับประเทศ รางวัลเพชรยอดมงกุฎ(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)
มีสัญชาติไทย
ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
มีความตั้งใจเข้าโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกาหนด ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป
สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.swschool.ac.th หรือขอรับใบสมัครที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
2) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
3) หลักฐานผลการเรียนแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
4) สาเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
วันดาเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เวลาราชการ)
1) วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
รับสมัคร (นักเรียนผู้สมัครแต่งกายชุดนักเรียน)
2) วันที่ 10 มีนาคม 2562
สอบคัดเลือก
3) วันที่ 13 มีนาคม 2562
ประกาศผลสอบ
4) วันที่ 14 มีนาคม 2562
รายงานตัวและมอบตัว
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หมายเหตุ 1. การประกาศผลการสอบกรณีที่มีผู้สอบลาดับสุดท้ายได้คะแนนเท่ากันเกินจานวนที่จะรับ การ
จัดลาดับจะพิจารณาจากผู้สอบได้คะแนนมากจากวิชาต่อไปนี้ ตามลาดับ (1) คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ (2)
คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ (3) คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ และถ้ายังมีคะแนนเท่ากันอีก คณะกรรมการ
การรับนักเรียนจะจับฉลากรายชื่อนักเรียนที่จับได้จะเป็นผู้สอบได้
2. กรณีที่นักเรียนไม่มารายงานตัวหรือไม่มามอบตัวตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท)
ผู้อานวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
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ภาคผนวกแนบท้ายประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Excellence Room)
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2562
*******************************
1. ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Excellence Room)
วัน
วิชา
เวลาสอบ
จานวน
คะแนน
หมายเหตุ
คณิตศาสตร์
08.30 น. - 10.00 น. 2 ชั่วโมง
50
ภาษาอังกฤษ
10.00 น. - 11.00 น. 1 ชั่วโมง
20
9 มีนาคม 2562
พัก
150 คะแนน
วิทยาศาสตร์
13.00 น. – 15.00 น. 2 ชั่วโมง
50
ภาษาไทยและ
15.00 น. – 16.00 น. 1 ชั่วโมง
30
สังคมศึกษา
หมายเหตุ 1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการสอบ 1 รอบสอบทุกคน และคัดเหลือ จานวน 36 คน
2. วิชาที่สอบมีเนื้อหาเข้มและลึกตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ระดับประถมศึกษา
3. ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดนักเรียน และห้ามผู้เข้าสอบที่มาช้ากว่ากาหนดเกินกว่า 30 นาทีเข้าสอบ
4. เวลาสอบและคะแนนเต็มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาหนด
ของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
********************************
2. ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Excellence Room)
วัน
วิชา
เวลาสอบ
จานวน
คะแนน
หมายเหตุ
คณิตศาสตร์
08.30 น. - 10.00 น. 2 ชั่วโมง
50
ภาษาอังกฤษ
10.00 น. - 11.00 น. 1 ชั่วโมง
20
10 มีนาคม 2562
พัก
150 คะแนน
วิทยาศาสตร์
13.00 น. – 15.00 น. 2 ชั่วโมง
50
ภาษาไทยและ
15.00 น. – 16.00 น. 1 ชั่วโมง
30
สังคมศึกษา

6

หมายเหตุ 1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีการสอบ 1 รอบสอบทุกคน และคัดเหลือ จานวน 36 คน
2. วิชาที่สอบมีเนื้อหาเข้มและลึกตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดนักเรียน และห้ามผู้เข้าสอบที่มาช้ากว่ากาหนดเกินกว่า 30 นาทีเข้าสอบ
4. เวลาสอบและคะแนนเต็มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาหนด
ของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
*****************************************

กาหนดการ วัน เวลา และสถานที่
การรับนักเรียนห้องเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Excellence Room)
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
จาหน่ายใบสมัคร
รับสมัครม.1 และ ม.4
สอบ ม.1
สอบ ม.4
ประกาศผลสอบ ม.1
ประกาศผลสอบ ม.4
รายงานตัว ม.1
รายงานตัว ม.4
มอบตัว ม.1
มอบตัว ม.4

วัน เดือน ปี
3 พ.ย. 2561 – 27 ก.พ. 2562
2 ก.พ. 2562 – 27 ก.พ. 2562
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
9 มีนาคม 2562
10 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562
14 มีนาคม 2562
14 มีนาคม 2562
14 มีนาคม 2562
14 มีนาคม 2562

สถานที่

หมายเหตุ

ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ
เว้นวันหยุดราชการ
ห้องประชุมศรีภูมิ
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
อาคารศรีภูมิ
อาคารศรีภูมิ
ป้ายนิเทศกลุ่มบริหารวิชาการ
ป้ายนิเทศกลุ่มบริหารวิชาการ
ห้องประชุมศรีภูมิ
ห้องประชุมศรีภูมิ
ห้องประชุมศรีภูมิ
ห้องประชุมศรีภูมิ

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

