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ประกาศโรงเรียนสายน้้าผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ 
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี 

เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMSIP , MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา  2563  
*************** 

 

  ด้วยในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสายน้้าผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ ก้าหนดรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ MINI  ENGLISH PROGRAM (MEP) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SCIENCE 
and MATHEMATIC INTELLIGENT PROGRAM (SMSIP) เพ่ือให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ประกาศส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและประกาศส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เรื่องการรับนักเรียน สังกัดส้านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงก้าหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ดังนี้ 

1. แผนการรับนักเรียน 
   โรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ มีแผนการรับนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ 4 ห้องเรียน 
โดยแบ่งออกเป็น 
   1.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MINI  ENGLISH PROGRAM (MEP) จ้านวน 2 ห้อง รับนักเรียน
ห้องละ 30 คน รวมทั้งหมด 60 คน 
   1.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SCIENCE and MATHEMATIC INTELLIGENT 
PROGRAM (SMSIP) จ้านวน 2 ห้อง รับนักเรียนห้องละ 36 คน รวมทั้งหมด 72 คน 
 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
  2.1 คุณสมบัติ 
   2.1.1 ส้าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือก้าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 
   2.1.2  เพศหญิง 
   2.1.3  สถานภาพโสด 
   2.1.4  ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษาดังนี้ 

- ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)   
ประมาณ 18,000 บาทต่อภาคเรียน รวม 6 ภาคเรียนเป็นเงิน 108,000 บาท 

- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMSIP) 
ประมาณ 13,000 บาทต่อภาคเรียน รวม 6 ภาคเรียนเป็นเงิน 78,000 บาท 

  2.2 หลักฐานการสมัคร  
   2.2.1 ใบแจ้งความจ้านง  เปิดให้แจ้งความจ้านงทาง Internet ที่เว็บไซต์ ระบบรับสมัคร
เข้าศึกษาต่อ ประจ้าปีการศึกษา 2563  www.bangkok2.org  หรือทีเ่ว็บไซต์โรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

www.sainampeung.ac.th และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (แจ้งความจ้านงได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 ก.พ.63)  
   2.2.2 ส้าเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา นักเรียน และ ผู้ปกครองจ้านวน 1 ชุด ลงนาม
รับรองส้าเนาถูกต้อง พร้อมน้าฉบับจริงมาแสดง 
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   2.2.3 ส้าเนาหลักฐานการส้าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐาน
ที่แสดงว่าก้าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน พร้อมฉบับจริง 
   2.2.4 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ้านวน 2 รูป 
เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปถ่ายให้ชัดเจน 
 3. ก้าหนดการ 
  3.1 แจ้งความจ้านง 

ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทีเ่ว็บไซต์ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ 
ประจ้าปีการศึกษา2563 www.bangkok2.org หรือทีเ่ว็บไซต์โรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
www.sainampeung.ac.th และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์  

  3.2 รับสมัคร 
   วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
   เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (8103)  โรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
  3.3 สอบคัดเลือก 
   วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563  
   เวลา 08.30 – 11.00 น. 

ณ โรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
  3.4 รายละเอียดวิชาที่สอบ 

ข้อสอบอยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา มีรายละเอียด
ดังนี้ 

   วิชาคณิตศาสตร์ 25 ข้อ  40 คะแนน  50 นาที 
   วิชาวิทยาศาสตร์ 40 ข้อ  40 คะแนน  50 นาที   

วิชาภาษาอังกฤษ 40 ข้อ  40 คะแนน  50 นาที 
  3.5 ประกาศผลสอบและรายงานตัว 
   วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 
   เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ และประกาศผลทางเว็บไซต์  

www.bangkok2.org และ www.sainampeung.ac.th 
(ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกต้องมารายงานตัวตามวันเวลาที่ก้าหนด หากไม่มารายงานตัวถือว่า 
สละสิทธิ์) 

  3.6 มอบตัว 
   วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 
   เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  

(หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
 4. วิธีการสมัครมี 2 วิธี ดังนี้ 

4.1 กรอกข้อมูลออนไลน์ในแบบแจ้งความจ้านงการสมัครทางเว็บไซต์ www.bangkok2.org หรือ   
ทีเ่ว็บไซต์โรงเรียน  www.sainampeung.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งความจ้านง น้ามาสมัครด้วยตนเอง 
พร้อมหลักฐานการสมัครตามวันเวลาที่ก้าหนดในใบแจ้งความจ้านง 
4.2 น้าเอกสารมากรอกข้อมูลแจ้งความจ้านงการสมัครเข้าระบบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง และสมัคร
ด้วยตนเองตามก้าหนดเวลาที่ระบุไว้ 
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 5. ข้อก้าหนดการรับนักเรียน 
  5.1 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องด้าเนินการตามขั้นตอนและเวลาที่โรงเรียนก้าหนด 

หากด้าเนินการไม่ครบขั้นตอนถือว่าสละสิทธิ์ 
5.2  โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทุกประเภทหลังจากนักเรียนมอบตัวแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ 

 6. การพิจารณารับนักเรียน 
  พิจารณาจากผลรวมของคะแนนสอบทุกรายวิชา  โดยเรียงล้าดับจากมากไปหาน้อยตามจ้านวน 
ที่รับได้ และมีคะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป กรณีคะแนนรวมเท่ากันโรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนจากการ 
เรียงคะแนนจากมากไปน้อยตามล้าดับรายวิชาดังนี้ 
  ห้องเรียนพิเศษMEP – ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
  ห้องเรียนพิเศษSMSIP – วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
 
 
   
  ประกาศ ณ  วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

  (นายณรงค์ศักดิ์   รักพร้า) 
 ผู้อ้านวยการโรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


