
 

ประกาศโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ 
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

เรื่อง   การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๖6 
************************************ 

1. หลักการ 
เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่มีความบริสุทธิ์ 

ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดหลักการดำเนินการ        
รับนักเรียนอย่างปลอดภัย การมีส่วนร่วม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ
การสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 25๖0 มาตรา 54 ที ่ร ัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้ร ับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี                    
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/๒๕60 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประกาศ ณ วันที่ 
25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที ่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 และ          
มติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 5 กันยายน 2565  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับ
และประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง
ส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ ่มเติม ประกอบกับข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจ          
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                 
เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566         
ข้อ ๒.๔ และ ๒.๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒ จึงกำหนดแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการรับนักเรียน / . . . 



 

หน้าที่ ๒ 

เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๖ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ในคราว
ประชุม เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ไว้ดังนี้ 

1.1 การมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้ามา         
มีส่วนร่วมในการดำเนินการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียน มีความบริสุทธิ์  ยุติธรรม เป็นธรรม 
เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.2 การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพื ่อให้เด็กในระดับการศึกษาภาคบังคับและระดับการศึกษา         
ขั้นพื้นฐานทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ                  
ของแต่ละบุคคล 

1.3 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเป็นสื่อสำคัญ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการในการดำเนินการรับนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้เด็กทุกคน
ได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

1.4 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างการรับ รู้เพื่อให้เกิด    
ความเข้าใจและความเชื่อมั่น สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อลดความขัดแย้ง มีการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี และ
ระบบเครือข่ายต่าง ๆ ที่สามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผล 

2. วิธีการรับนักเรียน               
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เห็นชอบให้โรงเรียน     
รับนักเรียน โดยใช้วิธีการสอบคัดเลือก เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการรับนักเรียนเพียง        
รอบเดียว ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 
โรงเรียนกำหนดสัดส่วนการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครดังนี้ 
๑) สัดส่วนการรับนักเรียน 

รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านและอาศัยอยู ่จริงกับบิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ที ่เป็นเจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านโดย            
มีหลักฐานการอยู่อาศัยอย่างชัดเจน อย่างน้อย ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖6 

เขตพื ้นที ่บร ิการของโรงเร ียนประกอบด้วย  เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตวัฒนา            
และเขตบางนา 
 ในกรณีที่มีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ 50 จะนำสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียน

ทั่วไปจนครบจำนวนที่ประกาศรับตามสัดส่วนรับนักเรียน ดังนี้ 

แผนการ 
รับนักเรียน 

จำนวนนักเรียนแต่ละประเภท 

หมายเหตุ ห้องเรียนพิเศษ 
นักเรียนในเขต 
พื้นที่บริการ 

นักเรียนทั่วไป 
นอกเขตพื้นที่บริการ 

MEP SMSIP สอบคัดเลือก สอบทั่วไป 
ความสามารถ

พิเศษ 
เงื่อนไข
พิเศษ 

๔๕๒ ๖๐ ๗๒ 160 ๑30 20 ๑๐ - 

 2) คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก / . . . 



 

หน้าที่ ๓ 

๒) คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก 
คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน (ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

เนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๕ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย   
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ) 
๓) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 

  ๓.๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
   ๓.๑.๑) การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) จำนวน ๖๐  คน 

คุณสมบัติผู้สมัคร  - เพศหญิง 
- จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า  

      หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
หรือเทียบเท่า 

      - ไม่จำกัดเขตพ้ืนที่อยู่อาศัยของนักเรียน 
      - มีผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5  

ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4, 5 ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
- ผู ้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช ้จ ่าย         
ตลอดหลักสูตร 

การคัดเลือก  - ใช้วิธีสอบคัดเลือก โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนซึ่งอยู่ใน
กรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน  
๓ รายวิชาคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 

  - สอบสัมภาษณ์กับคุณครูต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ 
- กรณีผู ้สมัครสอบคัดเลือกได้ลำดับสุดท้ายมีคะแนน  
เท่ากันหลายคนให้พิจารณาจากคะแนนเรียงลำดับจาก  
วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  หากคะแนน
เท่ากันอีกให้พิจารณาตามลำดับผู้สมัครก่อนหลัง 

๓.๑.๒) การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SMSIP)                       
จำนวน ๗๒ คน 

   คุณสมบัติ  - เพศหญิง 
- จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าหรือ
กำลังศึกษาอยู ่ในระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๖ หรือ
เทียบเท่า 

      - ไม่จำกัดเขตพ้ืนที่อยู่อาศัยของนักเรียน 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5  
ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชา คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์   
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 
 
 

การคัดเลือก / . . . 



 

หน้าที่ ๔ 

 
   การคัดเลือก  - ใช้วิธีสอบคัดเลือก โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนซึ่งอยู่ใน 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน  
๓ รายวิชาคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
โดยนักเร ียนต้องมีคะแนนในรายว ิชาว ิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ และรวมทุกวิชาผ่าน
เกณฑร์้อยละ ๕๐ 
- กรณีผู ้สมัครสอบคัดเลือกได้ลำดับสุดท้ายมีคะแนน  
เท่ากันหลายคนให้พิจารณาจากคะแนนเรียงลำดับจาก  
ว ิชาว ิทยาศาสตร ์  คณิตศาสตร ์  และภาษาอ ังกฤษ          
หากคะแนนเท่ากันอีกให้พิจารณาตามลำดับผู ้สมัคร
ก่อนหลัง 

หากมีนักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ 
โรงเร ียนจะคัดเล ือกจากนักเร ียนที ่สอบผ่านการคัดเล ือกประเภทอื ่น  ๆ            
ของโรงเรียนและมีความประสงค์ขอเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP และ SMSIP) 

      ๓.๑.๓) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 160 คน (เขตคลองเตยทุกแขวง  
   เขตวัฒนาทุกแขวง  เขตพระโขนงทุกแขวง และเขตบางนาทุกแขวง ) 

   คุณสมบัติ  -  เพศหญิง 
-  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือ
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

      -  นักเรียนจะต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า  
      ตา ยาย ที่เป็นเจ้าของบ้าน หรือ เจ้าบ้านโดย มีหลักฐาน  

การอยู่อาศัยอย่างชัดเจน อย่างน้อย ๒ ปี (นับถึงวันที่ ๑๖  
พฤษภาคม ๒๕๖6) 

ในการนี้ที่นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับหลักฐานการอยู่อาศัยให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 

การคัดเลือก    - ใช้วิธีสอบคัดเลือก โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนอยู ่ใน
กรอบเนื้อหาของ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๕ และ ๖ ใน ๕ ว ิชาหลัก คือว ิชา
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย สังคมศึกษา และ 
ภาษาอังกฤษ 
- กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกได้คนสุดท้ายมีคะแนนเท่ากัน
จำนวนหลายคนให้ยึดคะแนนวิชาที่สำคัญเรียงลำดับดงันี้ 
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ 
- หากมีนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการไม่ถึงจำนวนที่ประกาศ
รับโรงเรียนจะรับเพิ่มจากนักเรียนทั่วไปที่ผ่านการสอบ
คัดเลือกจนครบจำนวนที่ประกาศรับ 

 
๓.๑.๔ การรับนักเรียนทั่วไป / . . . 



 

หน้าที่ ๕ 

 
๓.๑.๔) การรับนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) จำนวน  160 คน         

                  ๓.๑.๔.๑) นักเรียนสอบคัดเลือกประเภททั่วไป จำนวน ๑30 คน           

   คุณสมบัติ - เพศหญิง 
- จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือ 
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
- ไม่จำกัดเขตพ้ืนที่อยู่อาศัยของนักเรียน 

การคัดเลือก - ใช้วิธีสอบคัดเลือก โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนในกรอบ 
เนื้อหาของหลักการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
และ ๖ ใน ๕ วิชาหลักคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
- กรณีผ ู ้สม ัครสอบคัดเล ือกได ้คนสุดท ้ายมีคะแนนเท ่ากัน      
จำนวนหลายคน ให้ย ึดคะแนนวิชาที ่สำคัญเร ียงลำดับดังนี้   
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ 
- หากคะแนนเท่ากันอีก ให้พิจารณาตามลำดับผู้สมัครก่อนหลัง 

     - นักเรียนทั่วไป หมายรวม ถึงนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการรวมกับ 
นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ 

๓.๑.๕) การรับนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษ  จำนวน 20 คน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบให้รับนักเรียนความสามารถ

พิเศษ ดังนี้ ความสามารถด้านกีฬา ๙ คน (ทักษะพื้นฐานมวย ๓ คน ฟุตซอล ๓ คน 
บาสเกตบอล ๓ คน) ความสามารถด้านศิลปะ  11  คน (ดนตรีสากล 3 คน        
ดนตรีไทย 3 คน ทัศนศิลป์ ๒ คน และนาฎศิลป์ 3 คน)             

    
คุณสมบัติ - เพศหญิง 

- จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือกำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

     - ไม่จำกัดเขตพ้ืนที่อยู่อาศัยของนักเรียน 
- มีหลักฐานแสดงว่ามีพื ้นฐานที ่ด ีหรือมีความสามารถพิเศษ       
ด้านกีฬา (ทักษะพื ้นฐานมวยไทย  ฟุตซอล  บาสเกตบอล)        
ดนตรีไทย ทัศนศิลป์ นาฎศิลป์ ดนตรีสากล อย่างน้อย ๑ ประเภท 
- เป็นผู้มีระเบียบวินัย  สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็น
อุปสรรคต่อการฝึกซ้อม และมีความตั้งใจฝึกซ้อม 

การคัดเลือก   - ทดสอบความสามารถพิเศษตามประเภทของผู้สมัคร 

                             ๓.๑.๖) การรับนักเรียนที่มเีงื่อนไขพิเศษ จำนวน  ๑๐  คน 
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เห็นว่าโรงเรียนมีความจำเป็นจะต้องรับนักเรียนที ่มี          
เงื่อนไขพิเศษ เข้าเรียนดังนี้ 

1) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะ / . . . 



 

หน้าที่ ๖ 

1) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพ่ือ
จัดตั ้งโรงเร ียนซึ ่งมีเง ื ่อนไขหรือข้อตกลงร่วมกันมาก่อน         
มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 

2) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือเป็นผู้ประสบภัยพิบัติ 

ที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

๓.๒) หลักฐานการสมัคร 
  ๑. ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน ที่ได้มาโดย 
                      ๑.๑ นักเรียนกรอกข้อมูลของตัวเองในแบบฟอร์มเพ่ือแจ้งความจำนงได้ที่เว็บไซต ์
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ครบถ้วนและถูกต้องแล้วอัปโหลดไฟล์รูปถ่ายนักเรียน กดปุ่มบันทึก ระบบจะแสดง
สถานะรอการอนุมัติ (โรงเรียนจะอนุมัติและออกใบสมัครเมื่อนักเรียนยื่นเอกสาร
หลักฐานที่โรงเรียน ตามวันเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงจะออกใบสมัครให้) 
๑.๒ เดินทางไปยื่นเอกสารหลักฐาน ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ตาม    
วันและเวลา ของช่วงการรับสมัครแต่ละประเภท เมื่อผ่านการตรวจสอบหลักฐาน
ทางโรงเรียนจะทำการอนุมัติใบสมัครในระบบ และนักเรียนจะได้รับใบสมัครที่ออก
เลขประจำตัวผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงถือว่า การสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
1.3 ทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามวันและเวลาที่โรงเรยีน
กำหนด เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาของการรับสมัคร นักเรียนจึงจะสามารถทำการพิมพ์ 
บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ได้จากระบบเพื่อนำมาแสดงในวันเข้าสอบ 

๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง)  ที่มีชื่อเจ้าบ้าน  บิดา มารดา ผู้ปกครองกรณี
ที่ไม่ได้อยู่กับบิดามารดา และนักเรียน พร้อมฉบับถ่ายสำเนาจำนวน  ๑  ชุด และลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง 
๓.  หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือ         
ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖5 
(ใบรับรองผลการศึกษา) หรือเทียบเท่าฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายสำเนา ๑ ชุด และลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง 
๔. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ไม่สวมหมวก (แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม) 
ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จำนวน  1  รูป 
5. สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมฉบับสำเนา 1 ฉบับ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

                6. หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี ให้นำฉบับจริงไปด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พร้อมสำเนา ๑ ชุด 

  

 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ / . . . 



 

หน้าที่ ๗ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 

แผนการ 
รับนักเรียน 

จำนวนนักเรียนแต่ละประเภท 
หมายเหตุ 

ม.๓ เดิม ม.๓ ร.ร.เดิม ,ร.ร. อ่ืน ๆ เงื่อนไขพิเศษ 
๔๘๐ 336 144 -  

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1.1  เพศหญิง 
1.2  สถานภาพโสด 
1.3  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ

เทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖5 หรือเทียบเทา่ 
1.4  ไม่จำกัดอายุในการสมัครเข้าศึกษา 
1.5  มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย 
1.6  ผู้ปกครองนักเรียนต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียน และสละเวลาในการเข้าร่วมประชุม  

ผู้ปกครองและกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด 

   2. หลักฐานการสมัคร 
    2.๑ ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน ที่ได้มาโดย 
    ๑.๑ นักเรียนกรอกข้อมูลของตัวเองในแบบฟอร์มเพ่ือแจ้งความจำนงได้ที ่เว็บไซต์ 

www.sainampeung.ac.th > เมนูระบบรับสมัครนักเร ียน  เมื ่อกรอกข้อมูล
ครบถ้วนและถูกต้องแล้วอัปโหลดไฟล์รูปถ่ายนักเรียน กดปุ่มบันทึก ระบบจะแสดง
สถานะรอการอนุมัติ (โรงเรียนจะอนุมัติและออกใบสมัครเมื่อนักเรียนยื่นเอกสาร
หลักฐานที่โรงเรียน ตามวันเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงจะออกใบสมัครให้) 
๑.๒ เดินทางไปยื่นเอกสารหลักฐาน ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ตาม    
วันและเวลา ของช่วงการรับสมัครแต่ละประเภท เมื่อผ่านการตรวจสอบหลักฐาน
ทางโรงเรียนจะทำการอนุมัติใบสมัครในระบบ และนักเรียนจะได้รับใบสมัครที่ออก
เลขประจำตัวผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงถือว่า การสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
1.3 ทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามวันและเวลาที่โรงเรยีน
กำหนด เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาของการรับสมัคร นักเรียนจึงจะสามารถทำการพิมพ์ 
บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ได้จากระบบเพื่อนำมาแสดงในวันเข้าสอบ 

    2.๒ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง)  ที่มีชื่อเจ้าบ้าน  บิดา มารดา ของผู้ปกครอง  
    กรณีท่ีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา และนักเรียน พร้อมฉบับถ่ายสำเนาจำนวน  ๑  ชุด และลงนาม  
    รับรองสำเนาถูกต้อง 
    2.๓ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือ           

ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖5 
(ใบรับรองผลการศึกษา) หรือเทียบเท่าฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายสำเนา ๑ ชุด (ถ่ายหน้า-หลัง)
และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

    2.๔ รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ไม่สวมหมวก (แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม)       
    ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จำนวน  1  รูป 
    2.5 สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
                 2.6 หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี ให้นำฉบับจริงไปด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พร้อมสำเนา ๑ ชุด 

๓. แผนการเรียนที่รับ / . . . 



 

หน้าที่ ๘ 

  ๓. แผนการเรียนที่รับ จำนวน 144 คน 
3.๑ แผนการเรียนศิลปศาสตร์ (ภาษาฝรั่งเศส) จำนวน   7   คน 
3.๒ แผนการเรียนศิลปศาสตร์ (ภาษาเยอรมัน) จำนวน   7   คน 
3.๓ แผนการเรียนศิลปศาสตร์ (ภาษาจีน) จำนวน  11  คน 
3.๔ แผนการเรียนภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว จำนวน  17  คน 
3.๕ แผนการเรียนศิลปศาสตร์ (ภาษาเกาหลี) จำนวน  14  คน 
3.๖ แผนการเรียนศิลปศาสตร์ (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน  14  คน 
3.๗ แผนการเรียนธุรกิจดิจิทัล จำนวน  10  คน 
3.๘ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ จำนวน  14  คน 
3.๙ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (AEP) จำนวน  10  คน 
3.๑๐ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (วิศวะ - สถาปัตย์) จำนวน  10  คน 
3.๑๑ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) จำนวน  10  คน 
3.๑๒ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ จำนวน  10  คน 
3.๑๓ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (IEP) จำนวน  10  คน 

4. การคัดเลือกโดยใช้วิธีการสอบคัดเลือก พิจารณาจากคะแนนสอบซึ่งจะใช้ข้อสอบของโรงเรียน     
จากข้อสอบ ๕ วิชาหลักคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  
กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกได้คนสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันจำนวนหลายคน พิจารณาจากคะแนนสูงสุด
ตามเงื่อนไขของแต่ละแผนการเรียน ถ้าคะแนนเท่ากันอีกให้พิจารณาตามลำดับของผู้สมัคร 

3. วันและเวลาการรับนักเรียน 
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กำหนดวันและเวลาที่รับนักเรียน ดังนี้ 
3.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
3.1.๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP , ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SMSIP) 

                  แจ้งความจำนง  วันที่ 7 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 
     เปิดระบบเวลา 07.00 น. ของวันที่ 7 ก.พ. 2566  

ปิดระบบเวลา 16.30 น. ของวันที่ 18 ก.พ. 2566 
ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

 

รับสมัคร (ยื่นหลักฐาน) วันที่ ๑4 - 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 
                                       เวลา 0๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                                       ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ  ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ 

 

 
สอบคัดเลือก / . . . 



 

หน้าที่ ๙ 

สอบคัดเลือก     วันที่ 4 มีนาคม ๒๕๖6 
                                       เวลา 0๙.๐๐. น. - ๑๒.๐๐ น. 

ณ  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
หมายเหตุ   : แผนการเรียน Mini English Program สอบสัมภาษณ์ ภาคบ่าย                            

  ประกาศผล  วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖6 
                                       เวลา 09.00 น. ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์                             

               รายงานตัว        วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖6 
                                      เวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ 

               มอบตัว           วันที่  ๑1  มีนาคม  ๒๕๖6 
(พร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา)           เวลา ๐๙.๐๐. น. - ๑๕.๐๐ น.    

ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ                      
 3.1.๒ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

แจ้งความจำนง  วันที่ 4 - 12 มีนาคม 2566 
   เปิดระบบเวลา 07.00 น. ของวันที่ 4 มี.ค. 2566  

ปิดระบบเวลา 16.30 น. ของวันที่ 12 มี.ค. 2566 
ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

รับสมัคร (ยื่นหลักฐาน) วันที่ ๑1 - 12 มีนาคม ๒๕๖6 
                                       เวลา 0๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                                       ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566 
และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ  ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ 

สอบคัดเลือก     วันที่ 15 มีนาคม ๒๕๖6 
                                       เวลา 0๙.๐๐. น. - ๑๒.๐๐ น.   

ณ  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ                            

  ประกาศผล  วันที่ 16 มีนาคม ๒๕๖6 
                                       เวลา 09.00 น. ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ 

สอบเพ่ือคัดห้อง    วันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖6 
                                       เวลา 0๙.๐๐. น. - ๑๒.๐๐ น.   

ณ  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ                             

               รายงานตัว        วันที่  16  มีนาคม  ๒๕๖6 
                                      เวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ 

               มอบตัว           วันที่  1  เมษายน  ๒๕๖6 
(พร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา)           เวลา ๐๙.๐๐. น. - ๑๕.๐๐ น.    

ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ                      

2.1.๓ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ / . . . 



 

หน้าที่ ๑๐ 

 3.1.๓ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

แจ้งความจำนง  วันที่ 4 - 15 มีนาคม 2566 
   เปิดระบบเวลา 07.00 น. ของวันที่ 4 มี.ค. 2566  

ปิดระบบเวลา 16.30 น. ของวันที่ 15 มี.ค. 2566 
ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

รับสมัคร (ยื่นหลักฐาน) วันที่ ๑1 - 15 มีนาคม ๒๕๖6 
                                       เวลา 0๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                                       ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ 

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2566 
และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ  ผ่านระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ 

สอบคัดเลือก     วันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖6 
                                       เวลา 0๙.๐๐. น. - ๑๒.๐๐ น.   

ณ  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ                            

  ประกาศผล  วันที่ 29 มีนาคม ๒๕๖6 
                                       เวลา 09.00 น. ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์                             

               รายงานตัว        วันที่  29  มีนาคม  ๒๕๖6 
                                      เวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ 

               มอบตัว           วันที่  1  เมษายน  ๒๕๖6 
(พร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา)           เวลา ๐๙.๐๐. น. - ๑๕.๐๐ น.    

ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ                      

3.1.4 นักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) 

แจ้งความจำนง  วันที่ 4 - 15 มีนาคม 2566 
   เปิดระบบเวลา 07.00 น. ของวันที่ 4 มี.ค. 2566  

ปิดระบบเวลา 16.30 น. ของวันที่ 15 มี.ค. 2566 
ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

รับสมัคร (ยื่นหลักฐาน) วันที่ ๑1 - 15 มีนาคม ๒๕๖6 
                                       เวลา 0๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                                       ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ 

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2566 
และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ  ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ 

สอบคัดเลือก     วันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖6 
                                       เวลา 0๙.๐๐. น. - ๑๒.๐๐ น.   

ณ  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ                            

ประกาศผล  / . . . 



 

หน้าที่ ๑๑ 

  ประกาศผล  วันที่ 29 มีนาคม ๒๕๖6 
                                       เวลา 09.00 น. ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์                             

               รายงานตัว        วันที่  29  มีนาคม  ๒๕๖6 
                                      เวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ 

               มอบตัว           วันที่  1  เมษายน  ๒๕๖6 
(พร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา)           เวลา ๐๙.๐๐. น. - ๑๕.๐๐ น.    

ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ                      

5. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 

แจ้งความจำนง  วันที่ 4 - 15 มีนาคม 2566 
   เปิดระบบเวลา 07.00 น. ของวันที่ 4 มี.ค. 2566  

ปิดระบบเวลา 16.30 น. ของวันที่ 15 มี.ค. 2566 
ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

รับสมัคร (ยื่นหลักฐาน) วันที่ ๑1 - 15 มีนาคม ๒๕๖6 
                                       เวลา 0๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                                       ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2566 
และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ  ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ 

สอบคัดเลือก     วันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖6 
                                       เวลา 0๙.๐๐. น. - ๑๒.๐๐ น.   

ณ  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ                            

  ประกาศผล  วันที่ 29 มีนาคม ๒๕๖6 
                                       เวลา 09.00 น. ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์                             

               รายงานตัว        วันที่  29  มีนาคม  ๒๕๖6 
                                      เวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ 

               มอบตัว           วันที่  1  เมษายน  ๒๕๖6 
(พร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา)           เวลา ๐๙.๐๐. น. - ๑๕.๐๐ น.    

ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ                      

         

 

 

 

๓.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  / . . . 



 

หน้าที่ ๑๒ 

๓.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔   
3.2.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เดิม 

รับสมัคร          วันที่ ๑๗ - ๒๐ มกราคม  ๒๕๖๖ 
ประกาศผล       วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 

           รายงานตัว     วันที่  ๒  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖ 
     เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ      
           มอบตัว   วันที่   ๒   เมษายน   ๒๕๖๖ 
    เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ     
3.2.2 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ที่ใช้คะแนนสอบจาก
ข้อสอบของโรงเรียน 

แจ้งความจำนง  วันที่ 4 - 15 มีนาคม 2566 
   เปิดระบบเวลา 07.00 น. ของวันที่ 4 มี.ค. 2566  

ปิดระบบเวลา 16.30 น. ของวันที่ 15 มี.ค. 2566 
ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

รับสมัคร (ยื่นหลักฐาน) วันที่ ๑1 - 15 มีนาคม ๒๕๖6 
                                       เวลา 0๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                                       ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2566 
และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ  ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ 

สอบคัดเลือก     วันที่ 26 มีนาคม ๒๕๖6 
                                       เวลา 0๙.๐๐. น. - ๑๒.๐๐ น.   

ณ  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ                            

  ประกาศผล  วันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖6 
                                       เวลา 09.00 น. ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์                             

               รายงานตัว        วันที่  30  มีนาคม  ๒๕๖6 
                                      เวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ 

               มอบตัว           วันที่  2  เมษายน  ๒๕๖6 
(พร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา)           เวลา ๐๙.๐๐. น. - ๑๕.๐๐ น.    

ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ      

              กรณีมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม สมัครเข้าเรียนไม่เต็มตามจำนวน โรงเรียนจะรับเพ่ิมเติมจาก
นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน 

              ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖6  โรงเรียนจะเสนอคณะกรรมการ         
ร ับน ักเร ียนของโรงเร ียน คณะกรรมการเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากร ุงเทพมหานคร  เขต ๒                   
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามลำดับ และตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ       

3. การเก็บเงินบำรุง / . . . 



 

หน้าที่ ๑๓ 

4. การเก็บเงินบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 

 ทางโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จะดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาตามแผนการเรียน
ที่ทำการมอบตัวเพ่ือเข้าศึกษาใน วันมอบตัวของแต่ละระดับชั้น โดยรับชำระของภาคเรียนที่ 1 ดังรายละเอียด
ประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ะละประเภทแผนการเรียนดังนี้ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละภาคเรียน 

ที่ แผนการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1. ห้องเรียนปกติ 3,200 2,900 
2. ห้องเรียนพิเศษ (MEP) 18,300 18,000 
3. ห้องเรียนพิเศษ (SMSIP) 13,300 13,000 

  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละภาคเรียน 

ที่ แผนการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 ศิลปศาสตร์ (ภาษาฝรั่งเศส) 4,200 3,900 
2 ศิลปศาสตร์ (ภาษาเยอรมัน) 4,200 3,900 
3 ศิลปศาสตร์ (ภาษาจีน) 5,700 5,400 
4 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 5,700 5,400 
5 ศิลปศาสตร์ (ภาษาเกาหลี) 5,700 5,400 
6 ศิลปศาสตร์ (ภาษาญี่ปุ่น) 5,700 5,400 
7 ธุรกิจดิจิทัล 3,200 2,900 
8 คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 3,200 2,900 
9 คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (AEP) 5,700 5,400 

10 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (วิศวะ - สถาปัตย์) 5,700 5,400 
11 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์  (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 5,700 5,400 
12 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ 3,200 2,900 
13 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (IEP) 11,450 11,150 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร / . . . 



 

หน้าที่ ๑๔ 

5. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สอบถามปัญหา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของแต่ละประเภทการสมัคร 

 เพ่ือความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการรับนักเรียนแต่ละประเภท
ห้องเรียน / ระดับชั้น ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเปิดช่องทางเพื่อให้ผู ้สมัครเข้าร่วมกลุ่มพูดคุย  สอบถาม   
สารพันปัญหา หรือ แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เกิดความรวดเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชันไลน์ 
(Line) ตาม QR Code ดังต่อไปนี้ 

ประเภทกลุ่มติดต่อสื่อสาร QR Code : Line Group 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ SMSIP 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ + เงื่อนไขพิเศษ 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ 
(ด้านกีฬา : มวยไทย , บาสเกต็บอล , ฟุตซอล) 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ 
(ด้านศิลปะ : ดนตรีไทย , ดนตรีสากล , นาฏศิลป์ , ทัศนศิลป์) 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (ทุกแผนการเรียน) 

 

 
 
 

5. การเปิดภาคเรียน / . . . 




