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ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
เรื่อง  การรับนักเรียนหองเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (Excellence Room)  

เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่  4   
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  ประจำปการศึกษา 2566 

……………………………………………………………………………………………………… 
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรบัสมัครนักเรียนเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                

และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2566  ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน           
เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                  

       ปการศึกษา 2566 ดังนี้ 
       1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  

          คุณสมบัติของนักเรียน 
1) สำเร็จการศกึษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศกึษาธิการหรือเทียบเทาหรือ 

กำลังศกึษาอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 หรือเทียบเทา 
2) มีผลการเรียน  ดังนี้ 

 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 และ 5 ไมต่ำกวา 3.00 
(1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5 ไมต่ำกวา 3.00 
(2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานในชั้นประถมศกึษาปที่ 4 และ 5 ไมต่ำกวา 3.00 

3) ในกรณทีี่ผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ 2) ตองไดรับรางวัลจากการประกวดหรือแขงขันตามขอใดขอหนึ่ง  
ดังตอไปนี้ 
(1) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับประเทศ 
(2) การสอบแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตรระดับประเทศ 
(3) การแขงขันวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนของสมาคมคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร

แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภหรือสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร(สสวท.) ในอันดับที่ 1-50  
(4) เปนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรเชน ผานการเขาคายโอลิมปก 
     วชิาการระดับ ม.ตน  การแสดงโชวทางวิทยาศาสตรระดับประเทศ ไดรับรางวัลเก่ียวกับทักษะ  
     วิทยาศาสตร คณติศาสตรระดับประเทศ  รางวัลเพชรยอดมงกุฎ(วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร)  

4) มีสัญชาติไทย 
5) ไมเปนโรคตดิตอหรือโรครายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
6) มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
7) มีความตั้งใจเขาโครงการ และไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง 

 

      หลักฐานการสมัคร 
1) ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกำหนด  ติดรูปถายหนาตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

สามารถดาวโหลดใบสมัครไดที ่www.swschool.ac.th  หรือขอรับใบสมัครที่หองกลุมบริหารวิชาการ  
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 21 มกราคม 2566 เปนตนไป 

2) หลักฐานการจบการศึกษาประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา หรือหลักฐานที่แสดงวากำลังศกึษา 
อยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2561 หรือเทียบเทา 

3) หลักฐานผลการเรียนแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
รายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 
ในชั้นประถมศกึษาปที่ 4 และ 5 
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4) สำเนาทะเบียนบานที่รับรองสำเนาถูกตอง  1 ฉบับ 
  

วันดำเนินการรับนักเรียนเขาเรียนหองเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                        
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 (เวลาราชการ) 
 1) วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ  2566        รับสมัคร (นักเรียนผูสมัครแตงกายชุดนักเรียน) 
 2) วันที่  24  กุมภาพันธ  2566            ประกาศรายชื่อ 
 3) วันที่  5  มีนาคม  2566            สอบคัดเลือก 
 4) วันที่  10  มีนาคม  2566  ประกาศผลสอบ 
5) วันที่  11  มีนาคม  2566  รายงานตัวและมอบตัว  ชำระคาเลาเรียน 

 

       2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่4   
     คุณสมบัติของนักเรียน 

1) สำเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษา    
อยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561  หรือเทียบเทา 

2) มีผลการเรียน  ดังนี้ 
(1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  
ไมต่ำกวา 3.00 
(2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานในชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ภาคเรียนที่ 1 ไมต่ำกวา 3.00 
(3) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานในชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3  
ภาคเรียนที่ 1 ไมต่ำกวา 3.00 

3)  ในกรณีที ่ผู สมัครขาดคุณสมบัติตามขอ 2) ตองไดรับรางวัลจากการประกวดหรือแขงขันตามขอใดขอหนึ่ง        
 ดังตอไปนี้ 

               (1) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับประเทศ 
               (2) การสอบแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตรระดับประเทศ 
               (3) การแขงขันวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรระดับมัธยมศกึษาตอนตนของสมาคมคณิตศาสตร–วิทยาศาสตร 
               แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภหรือสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร(สสวท.)  
               ในอันดับที่ 1 - 50  
               (4) เปนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรเชน ผานการเขาคายโอลิมปกวิชาการ  
                ระดับ ม.ตน การแสดงโชวทางวิทยาศาสตรระดับประเทศไดรับรางวัลเก่ียวกับทักษะวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
                ระดับประเทศ รางวัลเพชรยอดมงกุฎ(วิทยาศาสตร คณิตศาสตร)  

4)   มีสัญชาติไทย 
5)   ไมเปนโรคตดิตอหรือโรครายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศกึษา 
6)   มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
7)   มีความตั้งใจเขาโครงการ และไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง 

     หลักฐานการสมัคร 
1) ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกำหนด  ติดรูปถายหนาตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
    สามารถดาวโหลดใบสมัครไดที่ www.swschool.ac.th  หรือขอรับใบสมัครที่หองกลุมบริหารวิชาการ 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ตัง้แตวันที่ 21  มกราคม 2566 เปนตนไป 
2) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  หรือเทียบเทา   หรือหลักฐานที่แสดงวากำลังศกึษา 

              อยูในชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 หรือเทียบเทา 
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          3) หลักฐานผลการเรียนแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร 
             พื้นฐาน และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน  ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3        
             ภาคเรียนท่ี 1  
 4) สำเนาทะเบียนบานที่รับรองสำเนาถูกตอง 1 ฉบับ 

วันดำเนินการรับนักเรียนเขาเรียนหองเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (เวลาราชการ) 
    1) วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ  2566         รับสมัคร (นักเรียนผูสมัครแตงกายชุดนักเรียน) 
    2) วันที่  24  กุมภาพันธ  2566            ประกาศรายชื่อ 
    3) วันที่  5  มีนาคม  2566              สอบคัดเลือก 

4) วันที่  10  มีนาคม  2566   ประกาศผลสอบ 
5) วันที่  11  มีนาคม  2566   รายงานตัวและมอบตัว  ชำระคาเลาเรียน 

หมายเหต ุ 1. การประกาศผลการสอบกรณีที่มีผูสอบลำดับสุดทายไดคะแนนเทากันเกินจำนวนที่จะรับ การจัดลำดับจะ
พิจารณาจากผูสอบไดคะแนนมากจากวิชาตอไปนี้ ตามลำดับ (1) คะแนนวิชาวิทยาศาสตร (2) คะแนนวิชาคณิตศาสตร 
(3) คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ และถายังมีคะแนนเทากันอีก คณะกรรมการการรับนักเรียนจะจับฉลากรายชื่อนักเรียนที่จับ
ไดจะเปนผูสอบได 

              2. กรณทีี่นักเรียนไมมารายงานตัวหรือไมมามอบตัวตามกำหนดถือวาสละสิทธิ ์
 
ประกาศ  ณ  วันที่ 18  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
                          
 

                            (นายประวีณ  เชิงสะอาด)  
                     ผูอำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  
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ภาคผนวกแนบทายประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
เรื่อง  การรับนักเรียนหองเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (Excellence Room) 

เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  ประจำปการศึกษา 2566 

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

1. ตารางสอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หองเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
(Excellence Room) 

วัน วิชา เวลาสอบ จำนวน คะแนน หมายเหตุ 
 

 
   5  มีนาคม 2566 

คณิตศาสตร 08.30 น. - 10.00 น. 2 ชั่วโมง 50 

150 คะแนน 

ภาษาอังกฤษ 10.00 น. - 11.00 น. 1 ชั่วโมง 20 
 พัก   

วิทยาศาสตร 13.00 น. –  15.00 น. 2 ชั่วโมง 50 
ภาษาไทยและ 
สังคมศึกษา 

15.00 น. – 16.00 น. 1 ชั่วโมง 30 

 
หมายเหตุ  1. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีการสอบ 1 รอบสอบทุกคน และคัดเหลือ จำนวน 36 คน 
              2. วชิาที่สอบมีเนื้อหาเขมและลึกตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
        ระดับประถมศึกษา 
              3. ผูเขาสอบแตงกายชุดนักเรียน และหามผูเขาสอบที่มาชากวากำหนดเกินกวา 30 นาทีเขาสอบ 
              4. เวลาสอบและคะแนนเต็มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกำหนด 
ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

******************************** 
2. ตารางสอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หองเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
(Excellence Room) 

วัน วิชา เวลาสอบ จำนวน คะแนน หมายเหตุ 
 
 

   5  มีนาคม 2566 

คณิตศาสตร 08.30 น. - 10.00 น. 2 ชั่วโมง 50 

150 คะแนน 

ภาษาอังกฤษ 10.00 น. - 11.00 น. 1 ชั่วโมง 20 
 พัก   

วิทยาศาสตร 13.00 น. –  15.00 น. 2 ชั่วโมง 50 
ภาษาไทยและ 
สังคมศึกษา 

15.00 น. – 16.00 น. 1 ชั่วโมง 30 

 
หมายเหตุ  1. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  มีการสอบ 1 รอบสอบทุกคน และคัดเหลือ จำนวน 36 คน 
              2. วชิาที่สอบมีเนื้อหาเขมและลึกตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
                 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
              3. ผูเขาสอบแตงกายชุดนักเรียน และหามผูเขาสอบที่มาชากวากำหนดเกินกวา 30 นาทีเขาสอบ 
              4. เวลาสอบและคะแนนเต็มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกำหนด 
ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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กำหนดการ วัน เวลา และสถานที ่
การรับนักเรียนหองเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (Excellence Room)  

เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่  4   
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  ประจำปการศกึษา  2566 

 

กิจกรรม วัน เดือน ป สถานที่ หมายเหตุ 
ประชาสัมพันธ 18 ม.ค. 2566 – 13 ก.พ. 2566   
แจกใบสมัคร 21 ม.ค. 2566 – 13 ก.พ. 2566 หองกลุมบริหารวิชาการ 

หองสำนักงานโครงการ 
 เวนวันหยุดราชการ 

รับสมัครม.1 และ ม.4 14 – 18 กุมภาพันธ 2566 หองประชุมศรีภูมิ ไมเวนวันหยุดราชการ 
ประกาศรายชื่อ 24 กุมภาพันธ 2566 บอรดประชาสัมพันธ และ 

เว็บไซตโรงเรียน 
 

สอบ ม.1  5  มีนาคม 2566 อาคารศรีภูมิ  
สอบ ม.4 5  มีนาคม 2566 อาคารศรีภูมิ  
ประกาศผลสอบ ม.1 10  มีนาคม 2566 บอรดประชาสัมพันธ และ 

เว็บไซตโรงเรียน 
 

ประกาศผลสอบ ม.4  10  มีนาคม 2566 บอรดประชาสัมพันธ และ 
เว็บไซตโรงเรียน 

 

รายงานตัว มอบตัว  
ชำระคาเลาเรียน 

11  มีนาคม 2566 หองประชุมศรีภูมิ  
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