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ประกาศโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP) ประจ าปีการศึกษา 2559 

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

 ด้วยโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ร่วมกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี  มีความประสงค์ด าเนินการรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาใน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP) ประจ าปีการศึกษา 2559 ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 

คุณสมบัต ิ
 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก าลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2558 
 2. มีความประพฤตเิรียบร้อย ขยันมั่นเพียร มีระเบียบวินัย ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด 
 

จ านวนนักเรียนที่รับ 
  รับนักเรียนทั่วไป จ านวนที่รับ  20 คน  
 

ระยะเวลาการสมัคร  
 เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559 
 

สถานที่รับสมัคร ห้องแนะแนว อาคาร 4 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา  
 

ขั้นตอนการรับสมัคร 
 1. รับใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร ที่ห้องแนะแนว หรือดาวโหลดได้ที่เวบไซด์โรงเรียน  
ww.saiburi.ac.th 
 2. ผู้สมัคร ต้องมาสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา ที่ก าหนดในใบสมัคร 
 3. กรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง ชัดเจน ใช้ปากกาเขียน ให้ครบถ้วนตามรายการที่ระบุไว้ในใบสมัคร
และถูกต้องตรงกับหลักฐาน และเป็นความจริงทุกประการ หากพบว่ามีข้อความเท็จ ต้องรับผิดในการกระท า
นั้นๆ 
 4. ติดรูปบนใบสมัคร และบัตรประจ าตัวผู้สมัคร ก่อนยื่นใบสมัคร 
 5. ยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ และโต๊ะรับสมัครที่ก าหนด ณ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ตามวัน และ
เวลาที่ก าหนด 
 

 หลักฐานการสมัคร 
 นักเรียนยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ตามท่ีโรงเรียนก าหนด ดังนี้ 

1. ใบสมัครเข้าเรียนโครงการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Science Math 
Program(SMP)             
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2. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซ.ม. หรือ 1 ½ นิ้ว จ านวน 2  รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก 
ใส่ชุดนักเรียน ไม่ใส่แว่นตาด า และเป็นรูปที่ถ่ายในคราวเดียวกัน 

3. ส าเนาใบแสดงผลการเรียนชั้นม.1-ม.3 ในรายวิชาสามัญ (ปพ.6) หรือ ปพ.1 
 
การคัดเลือก 
 1 สอบข้อเขียน 

     1.1.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ วันที่ 17  มกราคม 2559 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
http://www.saiburi.ac.th และป้ายประกาศของโรงเรียน 
 1.2.  ก าหนดการสอบข้อเขียนวันที่ เสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-1 6.00 น. 
ณ สนามสอบโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
 1.3.  ตารางสอบ 
 

วัน เดือน ปี ช่วงเวลา วิชาที่สอบ เวลา 

20 ก.พ 2559 

08.00-08.30 น. พร้อม ณ ห้อง สอบ  
08.30-10.00 น. คณิตศาสตร์ 90  นาที 
10.10-11.10 น. ภาษาไทย 60  นาที 
11.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.00 น. ภาษาอังกฤษ 60  นาที 
14.10-15.40 น. วิทยาศาสตร์ 90  นาที 

 
หมายเหตุ   1. ข้อสอบ วัดความรู้วิชาพื้นฐาน(คณิต,วิทย์.อังกฤษ,ภาษาไทย) ครอบคลุมเนื้อหา ม.1-ม.3  
     
     1.4. ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือก 

- ผู้เข้าสอบต้องยื่นบัตรประจ าตัวผู้สอบแสดงต่อกรรมการคุมสอบ 
- แต่งกายชุดนักเรียน ให้ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน 

  - ใช้ปากกาสีด า หรือน้ าเงินในการท าข้อสอบ  
  - หากนักเรียนเข้าห้องสอบช้าเกิน 20 นาที ให้หมดสิทธิ์สอบวิชานั้นๆ 
  - หากพบว่าผู้เข้าสอบทุจริต ถือว่าการสอบโมฆะ 
 
การประกาศผลสอบ  
 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนในวันที่ 28 ก.พ  2559  
 - ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.saiburi.ac.th  
 - ป้ายประกาศของโรงเรียน 
 
การยืนยันสิทธิ 
 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ด าเนินการยืนยันสิทธิเข้าเรียนในโครงการห้องเรียน พิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP)  ในวันจันทร์ ที่ 11-12 มีนาคม 2559 ด้วยตนเอง
ตามสถานที่ท่ีประกาศไว้หากไม่มายืนยันสิทธิ์ตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

http://www.saiburi.ac.th/
http://www.saiburi.ac.th/
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ติดต่อสอบถาม 
 ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
          โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา โทรศัพท์โรงเรียน 073-411317 หรือ 084-854-7036 

ติดตามข่าวสาร/ประกาศผลทางเว็บไซต์  
http://www.saiburi.ac.th และ 
Face page : โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา และ งานแนะแนวโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
   ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 
      
    
      (ลงชื่อ)  
            (นางสาวฮาปือเสาะ  มูเซะ)  
       ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสายบรุีอิสลามวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saiburi.ac.th/

