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ระเบียบการรับสมัคร 
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP)                                   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา  ประจ าปีการศึกษา 2560 

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

 ด้วยโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จัดให้มีโครงการห้องห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math 
Program(SMP) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา  2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีด
ความสามารถแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน ไปพร้อมกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิตท่ีดี โดยจะเปิดท า
การสอนและรับสมัครนักเรียนท่ีมีความสามารถและความพร้อมตามโครงการดังกล่าว  เข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  จึงก าหนดรายละเอียดและคุณสมบัตรการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ดังนี้ 
 
1. คุณสมบัติ 
 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก าลังศึกษาช้ัน ประถมศึกษาปี
ท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 
 2. ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 
 3. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.00 ขึ้นไป 
 4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์ดี 
 
2.จ านวนนักเรียนที่รับ 

รับนักเรียนท่ัวไป  จ านวน   30 คน  
 
3.ระยะเวลาการสมัคร  
 เปิดรับสมัคร  ต้ังแต่วันท่ี 9 เดือนมีนาคม - 5 เดือนเมษายน  พ.ศ.2560 
 
4. สถานที่รับสมัคร ห้องทะเบียน อาคาร 2 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา  
 
5. ขั้นตอนการรับสมัคร 
 1. ใบสมัครและระเบียบการรับสมัค ร ดาวโหลดได้ท่ีเว็บไซด์โรงเรียน  ww.saiburi.ac.th หรือรับใบสมัครได้ท่ี 
ห้องทะเบียน โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
 2. ผู้สมัคร ต้องมาสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา ท่ีก าหนดในใบสมัคร 
 3. กรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง ชัดเจน ใช้ปากกาเขียน ให้ครบถ้วนตามรายการท่ีระบุไว้ในใบสมัครและถูกต้อง
ตรงกับหลักฐาน และเป็นความจริงทุกประการ หากพบว่ามีข้อความเท็จ ต้องรับผิดในการกระท านั้นๆ 
 4. ติดรูปบนใบสมัคร และบัตรประจ าตัวผู้สมัคร ก่อนยื่นใบสมัคร 
 5. ยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าท่ี และโต๊ะรับสมัครที่ก าหนด ณ  จุดรับสมัคร ห้องทะเบียน โ รงเรียนสายบุรีอิสลาม
วิทยา ตามวัน และเวลาท่ีก าหนด 



2 

 

 6. หลักฐานการสมัคร 
 นักเรียนยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ตามท่ีโรงเรียนก าหนด ดังนี้ 

1. ใบสมัครเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP)             
2. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซ.ม. หรือ 1 ½ นิ้ว จ านวน 2  รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ใส่ชุด

นักเรียน ไม่ใส่แว่นตาด า และเป็นรูปท่ีถ่ายในคราวเดียวกัน 
3. ส าเนาใบแสดงผลการเรียนช้ันป.1-ป.6 ในรายวิชาสามัญ  หรือ ปพ.1 

 
7. การคัดเลือก 
 1 สอบข้อเขียน 

     1.1.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบและเลขท่ีนั่งสอบ วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
http://www.saiburi.ac.th และป้ายประกาศของโรงเรียน 
 1.2.  ก าหนดการสอบข้อเขียน  วันพุธ ที่ 27 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2560 ต้ังแต่เวลา 09.00-1 1.50 น.        
ณ สนามสอบโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
 1.3.  ตารางสอบ 
 

วัน เดือน ป ี ช่วงเวลา วิชาที่สอบ เวลา 

27 เมษายน 2560 

08.30 - 09.00 น. ทดสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาศาสนา 30  นาที 
09.10 – 10.10 น. คณิตศาสตร์ 60  นาที 
10.20 – 11.00 น. ภาษาอังกฤษ 40  นาที 
11.10 -11.50 น. วิทยาศาสตร์ 40  นาที 

 

หมายเหตุ   1. ข้อสอบ วัดความรู้วิชาพื้นฐาน(คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์)  
     

     1.4. ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือก 
- ผู้เข้าสอบต้องยื่นบัตรประจ าตัวผู้สอบแสดงต่อกรรมการคุมสอบ 
- แต่งกายชุดนักเรียน ให้ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน 

  - ใช้ปากกาสีด า หรือน้ าเงินในการท าข้อสอบ  
  - หากนักเรียนเข้าห้องสอบช้าเกิน 20 นาที ให้หมดสิทธิ์สอบวิชานั้นๆ 
  - หากพบว่าผู้เข้าสอบทุจริต ถือว่าการสอบโมฆะ 
 

8. การประกาศผล รายงานตัวและสัมภาษณ์ผู้ปกครองพร้อมช าระค่ามัดจ า 
 การประกาศผล  

ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math  
Program(SMP)  ในวันจันทร์ ท่ี 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.saiburi.ac.th               
Face page : Saiburi Islam Wittaya Page และจุดประกาศโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา  หรือโทรสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 084-7507868(ครูมูรณี เจ๊ะแว), 085-2024716 (ครูดานียะ  เด็ง) 
         การรายงานตัว  
  -    การรายงานตัว  ผู้ปกครองและนักเรียนมารายงานตัว ในวันพุธ  ท่ี 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา พร้อมกับเซ็นต์สัญญาข้อตกลง 
  -    ค่าใช้จ่าย  ค่าพัฒนาผู้เรียนการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 2,500 บาท 

http://www.saiburi.ac.th/
http://www.saiburi.ac.th/
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9.การสละสิทธิ์ 
  -  นักเรียนมิได้สอบ หรือไม่ทันเวลาท่ีก าหนดไว้ ถือว่า สละสิทธิ์  
  -  นักเรียนมิได้รายงานตัวและมอบตัวตามท่ีก าหนด  ถือว่า สละสิทธ์ 
 
ติดต่อสอบถาม 
 ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  
          โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 084-7507868(ครูมูรณี เจ๊ะแว), 085-2024716 (ครูดานียะ  เด็ง) 

ติดตามข่าวสาร/ประกาศผลทางเว็บไซต์  
http://www.saiburi.ac.th และ Face page : Saiburi Islam Wittaya Page  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saiburi.ac.th/
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ตาราง วันเวลาการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math 
Program(SMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประจ าปีการศึกษา 2560 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี สถานที ่ หมายเหตุ 
1.รับใบสมัครและระเบียบการ 
หรือโหลดใบสมัครและระเบียบ
การ 

9 มีนาคม – 5 เมษายน 
2560 

จุดรับสมัครโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา/
เว็บไซด์โรงเรียน ww.saiburi.ac.th 

 

 

2.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 10 เมษายน 2560 เว็บไซด์โรงเรียน ww.saiburi.ac.th/ จุด
ประกาศโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 

 

3.นักเรียนรายงานตัวพร้อมสอบ
ข้อเขียน 

27 เมษายน 2560 สนามสอบโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา  

4.ประกาศผลสอบนักเรียนท่ี
ผ่านการคัดเลือก 

2 พฤษภาคม 2560 เว็บไซด์โรงเรียน ww.saiburi.ac.th/  
จุดประกาศโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 

 

5.รายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง
และท าสัญญาข้อตกลง 

3 พฤษภาคม 2560 ห้องเกียรติยศ 
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 

 

6.เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2560 7 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา  
7.ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 8 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา  
 
 
หมายเหตุ 

- น าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบคัดเลือกมาแสดงตนทุกครั้งท่ีสอบ 
- นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย 
- หากไม่มาสอบและรายงานตัวตามวันและเวลาท่ีก าหนด ถือว่าสละสิทธิ 
- ก าหนดการต่างๆอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ในการนี้ทางโรงเรียนจะแจ้งให้

รับทราบอีกครั้ง 
 


