
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ 
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

เรื่อง   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 
 

๑.  หลักการ 
เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม 

เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วมสร้างโอกาส                
ที่เป็นธรรม  บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็ก             
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดย               
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศ ึ กษาธ ิ การ แผนการศ ึ กษาแห ่ ง ชาต ิ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ มต ิคณะร ั ฐมนตรี                                               
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือ
โอกาสในการเข ้าเร ียนในสถานศ ึกษาและมต ิคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานในคราวประชุ ม                         
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖   กฎกระทรวง
ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานไปยังสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื ่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ข้อ ๒.๕.๒ ข้อ ๒.๕.๓ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็น
โรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูง  จึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ไว้ดังนี้ 

 

๑. การมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดำเนินการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม 
เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 
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๒. การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพื่อให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ ของแต่ละบุคคล 

๓. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้
เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดความเหลี่ยมล้ำทางการศึกษา 

๔. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างการรับรู้เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและความเชื่อมั่น สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือลดความขัดแย้ง มีการประยุกต์ใช้
สื่อเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายต่าง ๆ ที่สามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิผล 

 

๒.  วิธีการรับนักเรียน               
 โรงเรียนสายน้ำผึ ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นโรงเรียนที ่มีอัตราการแข่งขันสูง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒  เห็นชอบ
ให้โรงเรียนรับนักเรียน  โดยใช้วิธีการสอบคัดเลือก  เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการรับ
นักเรยีนเพียงรอบเดียว ทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
 โรงเรียนกำหนดสัดส่วนการคัดเลือก  และกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก  
 ๑) สัดส่วนการรับนักเรียน 
 รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๐ ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านและอาศัยอยู่จริงกับบิดา  มารดา หรือ  ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านโดยมีหลักฐานการ
อยู่อาศัยอย่างชัดเจน อย่างน้อย ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
   เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนประกอบด้วย  เขตคลองเตย  เขตพระโขนง  เขตวัฒนา  และ
เขตบางนา 
 ในกรณีที่มีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ ๔๐ จะนำสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียน
ทั่วไปจนครบจำนวนที่ประกาศรับตามสัดส่วนรับนักเรียน ดังนี้ 

แผนการ 
รับนักเรียน 

จำนวนนักเรียนแต่ละประเภท 

หมายเหตุ 
ห้องเรียนพิเศษ 

นักเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ 

นักเรียนทั่วไป 

MEP วิทย์-คณิต สอบคัดเลือก 
สอบ
ทั่วไป 

ความสามารถ
พิเศษ 

เงื่อนไข
พิเศษ 

๔๕๒ ๖๐ ๗๒ ๑๒๘ ๑๕๔ ๒๐ ๑๘ - 
 
 ๒) คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก 
  คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน  (ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและเนื้อหา
ไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน  ๕  วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย   สังคมศึกษา  และ
ภาษาอังกฤษ ) 
  ๓) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
  ๓.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
      ๓.๑.๑ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP)  จำนวน ๖๐  คน 
     คุณสมบัติผู้สมัคร -  เพศหญิง 

       -  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า  
          หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
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               หรือเทียบเท่า  
       -  ไม่จำกัดเขตพ้ืนที่อยู่อาศัยของนักเรียน 
       -  มีความถนัด มีความสนใจ  มีความสามารถในการ 
          สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
     การคัดเลือก   พิจารณาเรียงตามลำดับคะแนนสอบของผู้สมัครที่ใช้ 
        ข้อสอบของโรงเรียน ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
        การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖  
        ใน ๓ วิชา คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  
        นักเรียนต้องมีคะแนนรวมทุกวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ 
        หากมีนักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไม่ครบตามจำนวน 
        ที่ประกาศรับ โรงเรียนจะคัดเลือกจากนักเรียนที่สอบผ่าน 
        การคัดเลือกประเภทอ่ืน ๆ ของโรงเรียนและมี 
        ความประสงค์ขอเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ(MEP) 
      ๓.๑.๒ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMSIP)                       
                          จำนวน ๗๒ คน 
      คุณสมบัติ   - เพศหญิง 
        - จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า  
          หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
               หรือเทียบเท่า 
        - ไม่จำกัดเขตพ้ืนที่อยู่อาศัยของนักเรียน 
    การคัดเลือก  - ใช้วิธีสอบคัดเลือก โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนซึ่งอยู่ 
          ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
          จำนวน ๓ รายวิชา คือ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และ 
          ภาษาอังกฤษ 
        - กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ลำดับสุดท้ายมีคะแนน 
          เท่ากันหลายคนให้พิจารณาจากคะแนนเรียงลำดับจาก 
          วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ หาก 
          คะแนนเท่ากันอีกให้พิจารณาตามลำดับผู้สมัครก่อนหลัง 
      ๓.๑.๓ การรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ จำนวน  ๑๒๘  คน (เขตคลองเตย ทุกแขวง  
            เขตวัฒนา ทุกแขวง  เขตพระโขนง ทุกแขวง และเขตบางนา  ทุกแขวง ) 
      คุณสมบัติ   -  เพศหญิง 

       -  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือ  
          กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

        -  นักเรียนจะต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า  
           ตา ยาย ที่เป็นเจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้าน และมีหลักฐาน 
           สิทธิอยู่อาศัยจริงกับบิดา  มารดา  หรือ ปู่ ย่า  ตา  ยาย   

           ทีเ่ป็นเจ้าของบ้าน  หรือเจ้าบ้าน และมีหลักฐานสิทธิอยู่ 
           อาศัยอย่างชัดเจน อย่างน้อย ๒ ปี 
                      (นับถึงวันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๔)   
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 ในการนี้ที่นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับหลักฐานการอยู่อาศัยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการรับ
นักเรียนของโรงเรียน 

 การคัดเลือก   ใช้วิธีสอบคัดเลือก 
- คะแนนสอบที ่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนอยู ่ในกรอบเนื ้อหาของหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  และ ๖ ใน ๕ วิชาหลัก 
คือวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ 

- กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกได้คนสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันจำนวนหลายคนให้ยึด
คะแนนวิชาที่สำคัญเรียงลำดับดังนี้ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ 

- หากมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงจำนวนที่ประกาศรับโรงเรียนจะรับ
เพ่ิมจากนักเรียนทั่วไปที่ผ่านการสอบคัดเลือกจนครบจำนวนที่ประกาศรับ 

 ๓.๑.๔  การรับนักเรียนทั่วไป   จำนวน  ๑๙๒  คน         
                ๓.๑.๔.๑  นักเรียนสอบคัดเลือกประเภททั่วไป  จำนวน   ๑๙๒  คน           
        คุณสมบัติ -  เพศหญิง 
       -  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือ   
                                             กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
       -  ไม่จำกัดเขตพ้ืนที่อยู่อาศัยของนักเรียนการคัดเลือก ใช้วิธีสอบ 
            คัดเลือก 
         -  คะแนนสอบใช้ข้อสอบของโรงเรียนในกรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
              การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  และ ๖ ใน ๕  
                                             วิชาหลัก คือคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  
            สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
       -  กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกได้คนสุดท้ายมีคะแนนเท่ากัน 

          จำนวนหลายคน ให้ยึดคะแนนวิชาที่สำคัญเรียงลำดับ 
          ดังนี้  ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  
          และภาษาอังกฤษ 
         - หากคะแนนเท่ากันอีก ให้พิจารณาตามลำดับผู้สมัคร 
         ก่อนหลัง 
       - นักเรียนทั่วไป  หมายรวมถึงนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
         รวมกับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ                           

 ๓.๑.๕  การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ    จำนวน  ๒๐  คน  
     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบให้รับนักเรียนความสามารถพิเศษ ดังนี้ 
ความสามารถทางวิชาการ ๔ คน  กีฬา  ๖  คน (ทักษะพื้นฐานมวย ๒ คน ฟุตซอล ๒ คน บาสเกตบอล                    
๒ คน)   ดนตรีสากล ๒ คน   ศิลปะ  ๒ คน  ดนตรีไทย ๒ คน และนาฎศิลป์  ๔  คน  เป็นต้น               

    คุณสมบัติ -  เพศหญิง 
     -  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ใน 
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
     -  ไม่จำกัดเขตพ้ืนที่อยู่อาศัยของนักเรียน 
                               -  มีหลักฐานแสดงว่ามีพ้ืนฐานที่ดี หรือมีความสามารถพิเศษด้าน 
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                                            วิชาการ   ด้านกีฬา (ทักษะพ้ืนฐานมวยไทย  ฟุตซอล  บาสเกตบอล)  
        ดนตรีไทย ศิลปะ นาฎศิลป์  ดนตรีสากล  อย่างน้อย ๑ ประเภท 
               -  เป็นผู้ระเบียบวินัย  สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรค 
                               ต่อการฝึกซ้อม และมีความตั้งใจฝึกซ้อม 
       การคัดเลือก  - ทดสอบความสามารถพิเศษตามประเภทของผู้สมัคร 
                ๓.๑.๖  การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ   จำนวน  ๑๘  คน 
 คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา     
        ขั้นพ้ืนฐาน เห็นว่าโรงเรียนมีความจำเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มเีงื่อนไขพิเศษ เข้าเรียนดังนี้ 
   ๑) เป็นนักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย 
   ๒) เป็นนักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน เป็นบุตรหรืออยู่ใน 
    อุปการะของข้าราชบริพารในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 
                เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี 
   ๓) เป็นนักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
   ๔) เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้อง               
                                                 ได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
   ๕) เป็นนักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่พัฒนาและคู่สหกิจ                            

โรงเรียนเครือข่าย 
   ๖) เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
   ๗) เป็นนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน                     
                                                 อย่างต่อเนื่อง  
                ๓.๒ หลักฐานการสมัคร 
 ๑. ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน ที่ได้มาโดย 
                             ๑.๑ นักเรียนกรอกข้อมูลของตัวเองในแบบฟอร์มแจ้งความจำนงที่เว็บไซต์ 
                                    www.sainampeung.ac.th หรือ www. Bangkok๒.org 
   เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแล้ว กดปุ่มแจ้งความจำนง 
                             ๑.๒ พิมพ์ใบแจ้งความจำนง พร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร เดินทางไปสมัคร 

 ที่โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ตามวัน  เวลา  ที่กำหนดไว้ในใบแจ้ง 
           ความจำนง ยกเว้น นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษ จะต้องไปสมัครใน 
          วันที่ ๒๔ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เท่านั้น  

        ๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง)  ที่มีชื่อเจ้าบ้าน  บิดา มารดา และ 
                              นักเรียน พร้อมฉบับถ่ายสำเนาจำนวน  ๑  ชุด  และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

    ๓. หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า  หรือ 
         ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา    
         ๒๕๖๓ (ใบรับรองผลการศึกษา)หรือเทียบเท่าฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายสำเนา ๑  ชุด 
         และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

                         ๔.  รูปถา่ยสีหรือขาวดำ หน้าตรง ไม่สวมหมวก (แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม) 
                              ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว   จำนวน  ๓  รปู 

               ๕.  หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี ให้นำฉบับจริงไปด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พร้อมสำเนา 
๑ ชุด 
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

แผนการ 
รับนักเรียน 

จำนวนนักเรียนแต่ละประเภท 
หมายเหตุ 

ม.๓ เดิม ม.๓ ร.ร.เดิม ,ร.ร. อ่ืน ๆ เงื่อนไขพิเศษ 
๔๘๐ ๓๕๐ ๑๒๐ ๑๐  

 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

                       - เพศหญิง 
                       - สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓    ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
                         หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  หรือ  
                         เทียบเท่า 
                       - ไม่จำกัดอายุ 
                       - เป็นโสด 
                   ๒. หลักฐานการสมัคร 
                            ๑. นักเรียนกรอกข้อมูลของตัวเองในแบบฟอร์มแจ้งความจำนงที่เว็บไซต์ 
                                    http : //admission.nextschool.io (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔) 
                            ๒.  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) ที่มีชื่อเจ้าบ้าน บิดาหรือมารดาและ 
                                นกัเรียนพร้อมเอกสารฉบับถ่ายสำเนา  ๑  ชุด  ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง   
                             ๓. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ.๑)  หรือเทียบเท่า  หรือ             
                                หลักฐานทีแ่สดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                                หรอืเทียบเท่าฉบับจริง  พร้อมเอกสารฉบับถ่ายสำเนา  ๑ ชุด   
                                และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง   
                             ๔. รปูถ่ายสีหรือขาวดำ  หน้าตรงไม่สวมหมวก  (แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม)                           
                                 ขนาด  ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป 
                             ๕. หลักฐานอ่ืน ๆ ถ้ามี ให้นำฉบับจริงไปด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พร้อมสำเนา  
                                 ๑ ชุด 
                    ๓. แผนการเรียนที่รับ  จำนวน  ๑๒๐ คน   

๑. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์     จำนวน  ๓๕  คน      
    แยกเป็น  -วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   จำนวน  ๒๕  คน 

                                               -วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Intensive)  จำนวน  ๑๐  คน  
  ๒. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  จำนวน ๑๕  คน   
  ๓. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (AEP) จำนวน ๑๕  คน 

                            ๔. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  จำนวน  ๔   คน   
         ๕. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศส  จำนวน  ๑๐  คน  
         ๖. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ญี่ปุ่น  จำนวน  ๖  คน  
         ๗. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - เยอรมัน  จำนวน  ๑๕ คน 
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         ๘. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คอมพิวเตอร์  จำนวน  ๑๕  คน     
         ๙. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - เกาหลี  จำนวน   ๕   คน     

                    ๔. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   จำนวน  ๑๘  คน 
          คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเห็นชอบให้รับนักเรียนที่มี 
                           เงื่อนไขพิเศษดังนี้ 
     ๑. เป็นนักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย 
              ๒. เป็นนักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน เป็นบุตรหรืออยู่ในอุปการะ 
                                     ของข้าราชบริพารในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ     
                                     เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี                                               
                        ๓. เป็นนักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
                ๔. เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้อง   
                                     ได้รับการสงเคราะห์เป็นพิเศษ 
                                 ๕.  เป็นนักเรียนโควตาข้อตกลงของโรงเรียนคู่พัฒนาและคู่สหกิจ โรงเรียน 
          เครือข่าย  
              ๖. เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูหรือบุคลากรของโรงเรียน 
              ๗. เป็นนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  
 

๕. การคัดเลือก  วิธีการสอบคัดเลือก 
   คะแนนสอบใช้ข้อสอบของโรงเรียน จากข้อสอบ ๕  วิชาหลัก      
       คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ       

๓. วันและเวลาการรับนักเรียน 
 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ  กำหนดวันและเวลาที่รับนักเรียน ดังนี้ 
    ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
          ๑. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP , ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMSIP) 
                 รับสมัคร         วันที่   ๑๙ - ๒๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 
                                     เวลา  ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                                     ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ 
        สอบคัดเลือก    วันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๔ 
                                     เวลา ๐๙.๐๐. น. – ๑๒.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ                            
        ประกาศผล      วันที่   ๙  เมษายน   ๒๕๖๔ 
                                     เวลา ๐๙.๐๐. น. – ๑๕.๐๐ น.  ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ                             
                 รายงานตัว       วันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
                                     เวลา ๐๙.๐๐. น. – ๑๕.๐๐ น.  ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
                  มอบตัว          วันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๔ 
                                     เวลา ๐๙.๐๐. น. – ๑๕.๐๐   น.   ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ                      
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 ๒. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
                รับสมัคร           วันที่  ๒๔ - ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๔ 
                                     เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                  ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ 
       สอบคัดเลือก     วันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
                                     เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ    
       ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่   ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๔   
         เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ 
                มอบตัว            วันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
                            เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.   ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 ๓. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET  
       รับสมัคร          วันที่  ๒๔ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔ 
                                      เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                   ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ 
        สอบคัดเลือก     วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
                                      เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
                             ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ 
        ประกาศผลและรายงานตัว วันที่  ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
          เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.   ณ โรงเรียนสายน้ำผึง้  ในพระอุปถัมภ์ฯ 
                  มอบตัว         วันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
                           เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.   ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 ๔. นักเรียนทั่วไป สอบคัดเลือก  
              รับสมัคร         วันที่  ๒๔ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔ 
                                    เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                 ณ โรงเรียนสายนำ้ผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ 
                 สอบคัดเลือก    วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
                                     เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
                            ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ 
        ประกาศผลและรายงานตัว วันที่  ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
         เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ 
                  มอบตัว          วันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ 
         ๕. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  

     รับสมัคร   วันที่  ๒๔ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔ 
                                     เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
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                  ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ 
        สอบคัดเลือก    วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
                                     เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
                            ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ 
        ประกาศผลและรายงานตัว วันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 
                                     ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ 
                  มอบตัว         วันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 
                                     ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ 
        ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   
              โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ  เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย จึงกำหนดวันและเวลา ที่รับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 
     ๑.นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เดิม 
        การรับสมัครและประกาศผลให้เป็นไปตามกำหนดการของโรงเรียน 
                 รายงานตัว    วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
         เวลา ๐๙.๐๐  – ๑๕.๐๐ น.  ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ                   
                  มอบตัว วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 เวลา ๐๙.๐๐  – ๑๕.๐๐ น.   ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ                                      
     ๒. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ที่ใช้คะแนนสอบจาก 
                  ข้อสอบของโรงเรียน  
         รับสมัคร         วันที่  ๒๔ – ๒๘  เมษายน   ๒๕๖๔ 
                                      เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ                   
        สอบคัดเลือก     วันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
                                      เวลา ๐๙.๐๐  – ๑๔.๓๐ น.  ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ                      
        ประกาศผลและรายงานตัววันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
          เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น.  ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ                                      
        มอบตัว          วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
                            เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ                                      
             ๓. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
                 รับสมัคร         วันที่  ๒๔ - ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๔ 
                                      เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                   ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ 
        สอบคัดเลือก     วันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
                                      เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น. โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
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        ประกาศผลและรายงานตัววันที่  ๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๔   
          เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 
                                     ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ 
        มอบตัว          วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
                            เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 
                                     ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 
           กรณีมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม สมัครเข้าเรียนไม่เต็มตามจำนวน โรงเรียนจะรับเพ่ิมเติมจาก
นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก/พิจารณา เข้าเรียน 
              ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนจะเสนอคณะกรรมการ 
รับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร   เขต ๒  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามลำดับ  ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ 
 

๔. การเก็บเงินบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

แผนการเรียน จำนวนเงิน(บาท) แผนการเรียน จำนวนเงิน(บาท) 
ห้องเรียนปกติ ๒,๕๐๐.- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ๒,๕๐๐.- 
ห้องเรียนพิเศษ (MEP) ๑๗,๘๐๐.- วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Intensive) ๑๐,๗๕๐.- 
ห้องเรียนพิเศษ (SMSIP) ๑๒,๘๐๐.- คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ๒,๕๐๐.- 
  คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (AEP) ๕,๐๐๐.- 
  ภาษาอังกฤษ - เกาหลี ๕,๐๐๐.- 
  ภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่น ๕,๐๐๐.- 
  ภาษาอังกฤษ - จีน ๕,๐๐๐.- 
  ภาษาอังกฤษ - คอมพิวเตอร์ ๕,๐๐๐.- 
  ภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส ๓,๕๐๐.- 
  ภาษาอังกฤษ - เยอรมัน ๓,๕๐๐.- 

 
                        ประกาศ  ณ  วันที่   ๘    มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๖๔                 
 

                                       
                                                                    ( นายณรงค์ศักดิ์  รักพร้า ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 
 
  


