ฉบับร่าง
ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
เรื่อง การรับนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕62
------------------------------------เพื่อให้ การดํ าเนิน การรับ นักเรี ยนเข้ าศึ กษาต่ อชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรีย นพิ เศษ
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕62 ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถ
พิ เ ศษด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย สอดคล้ อ งกั บ ประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕62 และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ของสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต ๒ ปี การศึ กษา ๒๕62 จึ งกํ า หนดการดํ า เนิ น การรั บ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ดังนี้
จํานวนนักเรียนที่รับ นักเรียนชาย จํานวน 108 คน
คุณสมบัติ
๑. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของ
กระทรวงศึ กษาธิ การ หรือเที ยบเท่ า หรื อกํา ลังศึกษาอยู่ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปี การศึกษา ๒๕61 หรื อ
เทียบเท่า
๒. เป็นโสด
3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
5. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
คุณสมบัติเฉพาะ
มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ดังนี้
๑.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และ
๑.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และ
๑.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า ๓.๐๐
หลักฐานการสมัคร
๑. ใบแจ้งความจํานงสมัครเข้าเรียน ผ่านระบบออนไลน์ (พิมพ์ทาง Internetที่ http://
bangkok2.org) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบแจ้งความจํานง เพื่อนําไปยื่นสมัคร
๒. สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (ให้นําฉบับจริงมาแสดง พร้อม
ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด และรับรองสําเนาถูกต้อง)
๓. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือสมุดพก หรือ
ใบรับรองผลการศึกษา ที่แสดงผลการศึกษาของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
รับรองจากสถานศึกษา (ให้นําฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ ชุด และรับรองสําเนาถูกต้อง)
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ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

๔. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป แต่งเครื่องแบบนักเรียน (เขียนชื่อ-นามสกุล
หลังรูปถ่าย)
๕. สมุดประจําตัวนักเรียน หรือ ปพ.๑ ที่ประทับตรารับรองจากสถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่
(กรณีสมุดประจําตัวนักเรียน ขอให้นําฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ ชุดและรับรองสําเนาถูกต้อง)
6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สูติบัตร (ให้นําฉบับจริงมาแสดง พร้อม
ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด และรับรองสําเนาถูกต้อง)
กําหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว
ยื่นความจํานงผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://WWW.bangkok2.org
วันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รับสมัคร
วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก
วันที่
9
มีนาคม ๒๕62 เวลา ๐8.3๐ น. เป็นต้นไป
ประกาศผลสอบ
วันที่ 13 มีนาคม ๒๕62 เวลา ๐9.0๐ น.
รายงานตัว
วันที่ 13 มีนาคม ๒๕62 เวลา ๐9.0๐-๑๖.๓๐ น.
มอบตัว
วันที่ 16 มีนาคม ๒๕62 เวลา ๐9.0๐-๑๖.๓๐ น.
วิชาที่สอบ

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
(ใช้ข้อสอบมาตรฐานทางวิชาการ)

เกณฑ์การตัดสิน
โรงเรียนจะรับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับไปจนครบจํานวนที่ป ระกาศรับ ในกรณี ที่
อันดับสุดท้ายมีนักเรียนสอบได้คะแนนเท่ากันเกินจํานวนที่รับได้ จะดูจากคะแนนผลการสอบตามลําดับดังนี้
๑. วิชาวิทยาศาสตร์
๒. วิชาคณิตศาสตร์
๓. วิชาภาษาอังกฤษ
๔. วิชาภาษาไทย
ค่าสนับสนุนโครงการ ค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ขออนุมัติ จํานวน ๒๔,๐๐๐บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ต่อปี
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนตามวันเวลาที่กําหนด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียน
วัดสุทธิวราราม หรือโทร. ๐๒-๒๑๑๔๑๙๒, ๐๒-๒๑๑๖๗๐๙ ต่อ ๙๑๘ / ๐๒-๖๗๕๑607
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. ๒๕62

(นายอารีย์ วีระเจริญ)
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

