
 

 

  

 

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

เรื่อง การรับนักเรียนโครงการสงเสริมศักยภาพและความสามารถพิเศษ 

ดานวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร (Gifted Program)  เขาศึกษาตอช้ันมธัยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 4 

ประจําปการศึกษา 2564 
 

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

ดวยโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ไดจัดโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร–คณิตศาสตร (Gifted Program)  เพ่ือพัฒนาตอยอดเยาวชนตนแบบของชาติใหเปนผูนําที่มีความ

เปนเลิศทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใฝรูใฝเรียน สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางรูเทา

ทันและชาญฉลาด มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข โรงเรียน

สุวรรณภูมิพิทยไพศาลจึงกําหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอใน

โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร (Gifted Program)    

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2564 ดังตอไปน้ี 
 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 

1. จํานวนที่รับ  รับทัง้ชายและหญิง  จํานวน  1  หองเรียน  รวมทั้งสิ้น  36  คน  

2. การรับนักเรียน  รับนักเรียนทั่วประเทศ  โดยการคดัเลือกจากการสอบวดัความสามารถทางวชิาการ   

โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียนสุวรรณภมูิพิทยไพศาล  วิชาที่สอบ  6  วิชา รวมทั้งหมด  200  คะแนน ดงัน้ี 

2.1  วิชาคณิตศาสตร    50  คะแนน    

2.2  วิชาวิทยาศาสตร       50  คะแนน 

2.3  วิชาภาษาอังกฤษ    25  คะแนน    

2.4  วิชาภาษาไทย    25  คะแนน 

2.5  วิชาสังคมศกึษาฯ    25  คะแนน    

2.6  วิชาความถนดัทางการเรียน   25  คะแนน   

3. เกณฑการตัดสิน 

3.1  นักเรียนโครงการสงเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร (Gifted Program) จะตองไดคะแนน

วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไมนอยกวารอยละ 50 

3.2  ในการตัดสินผลการสอบคดัเลอืกนักเรียนโครงการสงเสริมศกัยภาพวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร 

(Gifted Program)  ใหเรียงลําดบัคะแนนรวม  ถาคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากคะแนนของวชิาที ่1   

เรียงลงมาจนถึงวิชาสดุทายตามขอ 2  และโรงเรียนจะประกาศผลคะแนนสอบของผูทีเ่ขาสอบคดัเลือกทุกคน 
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4. คุณสมบัติของผูสมัคร 

 4.1  สําเร็จการศึกษาประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทยีบเทา   

หรือกําลังศกึษาอยูในชั้นประถมศกึษาปที ่6 ปการศึกษา 2563  

 4.2  ผูสมัครโครงการสงเสริมศกัยภาพวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร (Gifted Program) มีผลการเรียนเฉลีย่

ในชั้นประถมศึกษาปที่ 4–5  ไมต่ํากวา 3.00  และมีผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร  ไมต่ํากวา 3.00 

4.3  มีความถนัดและสนใจดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 4.4  เปนโสด 

 4.5  มีความประพฤตเิรียบรอย  มีระเบยีบวินยั  และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ  

5. หลักสูตร และระบบการศึกษาของ Gifted Program 

 5.1  ใชหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตน กระทรวงศึกษาธิการ และ

รายวิชาเพ่ิมเตมิตามโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดาน วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สสวท.) 

 5.2  เปนการศึกษาในระบบโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 5.3  นักเรียนเรียนปการศกึษาละ 2 ภาคเรียน สัปดาหละ 40 ชั่วโมง เรียนวันจันทร–ศกุร   

เวลา 08.30–17.10 น. 

                *วันเสาร ติวเขมวิชาคณิตศาสตร  ฟสกิส  เคมี  ชีววิทยา  และภาษาอังกฤษ  เวลา 09.00–16.00 น.   

6.  ทุนการศกึษา   

โครงการสงเสริมศกัยภาพวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร (Gifted  Program)  มอบทุนการศึกษา   

จํานวน  1  ทุน  โดยจะมอบใหนักเรียนที่เรียนดี แตยากจนเทาน้ัน  (ไดรับการยกเวนคาบํารุงการศกึษาและ 

คากิจกรรม จนจบหลักสตูรการศกึษาภาคบงัคับ) 

7.  หลักฐานการรับสมัคร  การสอบคัดเลือก  การประกาศผล  และการมอบตวั 

7.1  ใบสมัครของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ชดุละ 20 บาท 

7.2  รูปถายหนาตรงในเคร่ืองแบบนักเรียน ขนาด  1.5  นิ้ว (3x4 ซม.)  จํานวน 2 รูป 

(ซึ่งถายไวไมเกิน 6 เดือน) 

7.3  ใบรับรองผลการเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่4–5 ไมต่ํากวา 3.00  จากสถานศึกษาตนสังกัด 

กรณีสมัครโครงการสงเสริมศกัยภาพวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร (Gifted Program) 

7.4  สําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบานของตนเอง  บิดามารดา  และผูปกครอง  พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด 

7.5  วันรับสมัคร  วันที ่ 19–23  มีนาคม  2564  เวลา 08.30–16.30 น.  ไมเวนวันหยดุราชการ 

7.6  สถานที่รับสมัคร  หองโสตทัศนศึกษา  อาคาร 3 

7.7  คาสมคัรสอบ  50  บาท 
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7.8  วันสอบคดัเลือก  วันเสารที ่ 3  เมษายน  2564  เวลา  09.00–16.00 น.   

ณ  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

7.9  วันประกาศผลสอบ  วันจันทรที่  5  เมษายน  2564  เวลา  09.00 น.  เปนตนไป   

ณ  ปายนิเทศหนาอาคาร 3  หรือทางเว็บไซต  www.swp.ac.th 

7.10  วันมอบตัว  วันพฤหัสบดทีี ่ 8  เมษายน  2564  เวลา  09.00–16.30 น. 

ณ  หองโสตทศันศึกษา  อาคาร 3  รายละเอียดดังน้ี 

1) นักเรียนที่ผานการคัดเลือก  บดิามารดาหรือผูปกครองตองพานักเรียนมารายงานตัว 

และมอบตัวในวันเวลาที่กําหนด  ถาไมมามอบตัวตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ ์

2) นักเรียนและผูปกครองรวมรับฟงคําชีแ้จงจากทางโรงเรียนเกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงาน 

และเงื่อนไขของโครงการสงเสริมศกัยภาพวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร (Gifted Program)  ใหชดัเจน   

เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการมอบตัวนักเรียน 

3) ผูปกครองนักเรียนทํา MOU กับโครงการสงเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร  

(Gifted Program)   

4) การชําระเงินบํารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ  โครงการสงเสริม 

ศักยภาพวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร (Gifted Program)  เงนิบํารุงการศึกษาภาคเรียนละ  7,750  บาท   

เงินสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ  ตลอด 3 ป  10,000  บาท  และคาเรียนปรับพื้นฐาน  500  บาท   

รวม  18,250  บาท หากไมศึกษาตอในโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ไมสามารถขอเงินบํารุงการศึกษาคืนได 

7.11  วันเรียนปรับพ้ืนฐาน  ตามวันเวลาที่โรงเรียนกําหนด  รวมเวลา  5 วัน   

ณ  อาคาร 1  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

7.12  หากผูใดไมมารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์  โรงเรียนจะเรียกผูสอบได 

ในลําดับถดัไปมารายงานตัวและมอบตัวเขาเรียนแทน  

8. ข้ันตอนการรับสมัคร 

 8.1  ผูสมัครจะตองศึกษารายละเอยีดในระเบยีบการตามประกาศการรับสมคัรอยางชดัเจน 

 8.2  กรอกใบสมัครและลงรายการตางๆ ในใบสมัครใหชดัเจน  ครบถวน  และถูกตองตามความเปนจริง

ทุกรายการ 

8.3  ปดรูปถายขนาด  1.5  น้ิว (3x4 ซม.) ลงในใบสมคัรและบัตรประจําตัวสอบใหเรียบรอย  โดยรูปถาย

ทั้ง 2 รูป จะตองเปนรูปถายหนาตรงในเคร่ืองแบบนักเรียน และถายไวไมเกิน 6 เดือน   

 8.4  การยื่นใบสมคัร 

  1)  ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง  ภายในกําหนดวันเวลาที่ระบุไว 

  2)  แตงกายดวยเคร่ืองแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม 

  3)  ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารการสมคัรตอกรรมการรับสมัคร  เพือ่ใหกรรมการตรวจสอบ

หลักฐาน  แลวตดัสวนบตัรประจําตัวผูสอบคืนใหผูสมคัร  สําหรับนําเขาหองสอบในวันสอบ 

4)  ชําระคาระเบียบการและคาสมคัรสอบ  พรอมรับใบเสร็จรับเงิน 
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ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4  

1. จํานวนที่รับ  รับทัง้ชายและหญิง  จํานวน  1  หองเรียน  รวมทั้งสิ้น  36  คน 

2. การรับนักเรียน  รับนักเรียนทั่วประเทศ  โดยการคดัเลือกจากการสอบวดัความสามารถทางวชิาการ   

    โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  วิชาที่สอบ  6  วิชา  รวมทั้งหมด  200  คะแนน ดงัน้ี 

2.1  วิชาคณิตศาสตร     50  คะแนน    

2.2  วิชาวิทยาศาสตร        50  คะแนน 

2.3  วิชาภาษาอังกฤษ     25  คะแนน    

2.4  วิชาภาษาไทย                 25  คะแนน 

2.5  วิชาสังคมศกึษาฯ     25  คะแนน    

2.6  วิชาความถนดัทางการเรียน    25  คะแนน 

3. เกณฑการตัดสิน 

3.1  นักเรียนโครงการสงเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร (Gifted Program) จะตองไดคะแนน

วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไมนอยกวารอยละ 50          

3.2  ในการตัดสินผลการสอบคดัเลอืกนักเรียนโครงการสงเสริมศกัยภาพวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร  

(Gifted Program)  ใหเรียงลําดบัคะแนนรวม  ถาคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากคะแนนของวชิาที ่1   

เรียงลงมาจนถึงวิชาสดุทายตามขอ 2  และโรงเรียนจะประกาศผลคะแนนสอบของผูทีเ่ขาสอบคดัเลือกทุกคน 

4. คุณสมบัติของผูสมัคร 

 4.1  สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทยีบเทา  

หรือกําลังศกึษาอยูในชั้นมัธยมศกึษาปที ่3 ปการศึกษา 2563  

 4.2  ผูสมัครโครงการสงเสริมศกัยภาพวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร (Gifted Program)  มีผลการเรียน  

เฉลีย่ 5 ภาคเรียน  ไมต่ํากวา 3.00  และมีผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   

ไมต่ํากวา 3.00 

4.3  มีความถนัดและสนใจดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรได 

 4.4  เปนโสด 

 4.5  มีความประพฤตเิรียบรอย  มีระเบยีบวินยั  และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ  

5. หลักสูตร และระบบการศึกษาของ Gifted Program 

 5.1  ใชหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ และ 

รายวิชาเพ่ิมเตมิตามโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดาน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร  

เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สสวท.) 

 5.2  เปนการศึกษาในระบบโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

5.3  นักเรียนเรียนปการศกึษาละ 2 ภาคเรียน สัปดาหละ 40 ชั่วโมง เรียนวันจันทร–ศกุร   

เวลา 08.30–17.10 น. 

                *วันเสาร ติวเขมวิชาคณิตศาสตร  ฟสกิส  เคมี  ชีววิทยา  และภาษาอังกฤษ  เวลา 09.00–16.00 น.  

 5.4  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.4–ม.6) เรียนไมต่ํากวา 81 หนวยกิต 
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6.  ทุนการศกึษา   

โครงการสงเสริมศกัยภาพวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร (Gifted  Program)  มอบทุนการศึกษา   

จํานวน  1  ทุน  โดยจะมอบใหนักเรียนที่เรียนดี แตยากจนเทาน้ัน  (ไดรับการยกเวนคาบํารุงการศกึษาและ 

คากิจกรรม จนจบหลักสตูรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน) 

7.  หลักฐานการรับสมัคร  การสอบคัดเลือก  การประกาศผล  และการมอบตวั 

7.1  ใบสมัครของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ชดุละ  20  บาท 

7.2  รูปถายหนาตรงในเคร่ืองแบบนักเรียน ขนาด  1.5  นิ้ว (3x4 ซม.)  จํานวน 2 รูป 

(ซึ่งถายไวไมเกิน 6 เดือน) 

7.3  ใบรับรองผลการเรียนเฉลีย่  5  ภาคเรียน  ไมต่ํากวา 3.00  จากสถานศึกษาตนสังกดั 

กรณีสมัครโครงการสงเสริมศกัยภาพวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร (Gifted Program) 

7.4  สําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบานของตนเอง บดิามารดาและผูปกครอง พรอมสําเนา จํานวน 1 ชดุ 

7.5  วันรับสมัคร  วันที ่ 19–23  มีนาคม  2564  เวลา  08.30–16.30 น.  ไมเวนวันหยดุราชการ 

7.6  สถานที่รับสมัคร  หองโสตทัศนศึกษา  อาคาร 3 

7.7  คาสมคัรสอบ  50  บาท 

7.8  วันสอบคดัเลือก  วันอาทติยที ่ 4  เมษายน  2564  เวลา  09.00–16.00 น. 

ณ  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

7.9  วันประกาศผลสอบ  วันจันทรที่  5  เมษายน  2564  เวลา  09.00 น.  เปนตนไป 

ณ  ปายนิเทศหนาอาคาร 3  หรือทางเว็บไซต  www.swp.ac.th 

7.10  วันมอบตัว  วันศุกรที่  9  เมษายน  2564  เวลา  09.00–16.30 น. 

ณ  หองโสตทศันศึกษา  อาคาร 3  รายละเอียดดังน้ี 

1) นักเรียนที่ผานการคัดเลือก  บดิามารดาหรือผูปกครองตองพานักเรียนมารายงานตัว 

และมอบตัวในวันเวลาที่กําหนด  ถาไมมามอบตัวตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ ์

2) นักเรียนและผูปกครองรวมรับฟงคําชีแ้จงจากทางโรงเรียนเกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงาน 

และเงื่อนไขของโครงการสงเสริมศกัยภาพวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร (Gifted Program)  ใหชดัเจน   

เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการมอบตัวนักเรียน 

3) ผูปกครองนักเรียนทํา MOU กับโครงการสงเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร  

(Gifted Program)  

4) การชําระเงินบํารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ  โครงการสงเสริม 

ศักยภาพทยาศาสตร–คณิตศาสตร (Gifted Program)  เงินบํารุงการศึกษา  ภาคเรียนละ  10,750  บาท   

เงินสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ   ตลอด 3 ป  10,000  บาท  และคาเรียนปรับพ้ืนฐาน  500  บาท   

รวม  21,250  บาท หากไมศึกษาตอในโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ไมสามารถขอเงินบํารุงการศึกษาคืนได 
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7.11  วันเรียนปรับพ้ืนฐาน  ตามวันเวลาที่โรงเรียนกําหนด  รวมเวลา  5 วัน   

ณ  อาคาร 1  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

7.12  หากผูใดไมมารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์  โรงเรียนจะเรียกผูสอบได 

ในลําดับถดัไปมารายงานตัวและมอบตัวเขาเรียนแทน   

8. ข้ันตอนการรับสมัคร 

 8.1  ผูสมัครจะตองศึกษารายละเอยีดในระเบยีบการตามประกาศการรับสมคัรอยางชดัเจน 

 8.2  กรอกใบสมัครและลงรายการตางๆ ในใบสมัครใหชดัเจน  ครบถวน  และถูกตองตามความเปนจริง

ทุกรายการ 

 8.3  ปดรูปถายขนาด  1.5  น้ิว (3x4 ซม.) ลงในใบสมคัรและบัตรประจําตัวสอบใหเรียบรอย  โดยรูปถาย

ทั้ง 2 รูป จะตองเปนรูปถายหนาตรงในเคร่ืองแบบนักเรียน และถายไวไมเกิน 6 เดือน   

 8.4  การยื่นใบสมคัร 

  1)  ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง  ภายในกําหนดวันเวลาที่ระบุไว 

  2)  แตงกายดวยเคร่ืองแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม 

  3)  ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารการสมคัรตอกรรมการรับสมัคร  เพือ่ใหกรรมการตรวจสอบ

หลักฐาน  แลวตดัสวนบตัรประจําตัวผูสอบคืนใหผูสมคัร  สําหรับนําเขาหองสอบในวันสอบ 

4)  ชําระคาระเบียบการและคาสมคัรสอบ  พรอมรับใบเสร็จรับเงิน 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 5  มกราคม  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

     (นายบุญภพ  จันทมัตตกุาร) 

                                                ผูอํานวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  หองเรียนพิเศษ Gifted  Program  ปการศึกษา 2564  

สอบวันเสารที่  3  เมษายน  2564 
 

3  เมษายน  2564  เวลา 08.30 น.  นักเรียนเขาแถวพรอมกันทีโ่ดม 45 ปสุวรรณพิทย 

เวลา วิชา คะแนน 

09.00 – 10.30 น. คณิตศาสตร 50 

10.40 – 11.20 น. ภาษาไทย 25 

11.20 – 12.00 น. สังคมศึกษาฯ 25 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. วิทยาศาสตร 50 

14.40 – 15.20 น. ภาษาอังกฤษ 25 

15.20 – 16.00 น. ความถนัดทางการเรียน 25 

 

 

 

ตารางสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  หองเรียนพิเศษ Gifted  Program ปการศึกษา 2564 

สอบวันอาทิตยที่  4  เมษายน  2564 
 

4  เมษายน  2564  เวลา 08.30 น.  นักเรียนเขาแถวพรอมกันทีโ่ดม 45 ปสุวรรณพิทย 

เวลา วิชา คะแนน 

09.00 – 10.30 น. คณิตศาสตร 50 

10.40 – 11.20 น. ภาษาไทย 25 

11.20 – 12.00 น. สังคมศึกษาฯ 25 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. วิทยาศาสตร 50 

14.40 – 15.20 น. ภาษาอังกฤษ 25 

15.20 – 16.00 น. ความถนัดทางการเรียน 25 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

เรื่อง การรับนักเรียนโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร–วิทยาศาสตร–ภาษาอังกฤษ  

(EIS Program) เขาศึกษาตอช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 และมัธยมศกึษาปที่ 4  

ประจําปการศึกษา 2564 
 

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

ดวยโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ไดจัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู คณิตศาสตร–

วิทยาศาสตร–ภาษาอังกฤษ (EIS Program) โดยจัดการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษโดย

ครูไทย เพ่ือพัฒนาตอยอดเยาวชนตนแบบของชาติใหเปนผูนําที่มีความเปนเลิศทางวิชาการดานวิทยาศาสตร  

คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  ใฝรูใฝเรียน สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางรูเทาทันและชาญฉลาด มี

คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

จึงกําหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในโครงการบูรณาการการ

จัดการเรียนรูคณิตศาสตร–วิทยาศาสตร–ภาษาอังกฤษ (EIS Program) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2564 ดังตอไปน้ี 
 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 

1. จํานวนที่รับ  รับทัง้ชายและหญิง  จํานวน  1  หองเรียน  รวมทั้งสิ้น  40  คน 

2. การรับนักเรียน  รับนักเรียนทั่วประเทศ  โดยการคดัเลือกจากการสอบวดัความสามารถทางวชิาการ   

โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล วิชาที่สอบ  6  วิชา  รวมทัง้หมด  200  คะแนน ดังน้ี 

2.1  วิชาคณิตศาสตร    50  คะแนน    

2.2  วิชาวิทยาศาสตร       50  คะแนน 

2.3  วิชาภาษาอังกฤษ    25  คะแนน    

2.4  วิชาภาษาไทย        25  คะแนน 

2.5  วิชาสังคมศกึษาฯ    25  คะแนน    

2.6  วิชาความถนดัทางการเรียน   25  คะแนน 

3. เกณฑการตัดสิน 

3.1  นักเรียนโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร–วิทยาศาสตร–ภาษาอังกฤษ  

(EIS Program)  จะตองไดคะแนนวชิาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และภาษาองักฤษไมนอยกวารอยละ 50 

3.2  ในการตัดสินผลการสอบคดัเลอืกนักเรียนโครงการบูรณาการการเรียนรูคณิตศาสตร–วิทยาศาสตร– 

ภาษาอังกฤษ (EIS Program)  ใหเรียงลําดบัคะแนนรวม  ถาคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากคะแนนของ 

วิชาที่ 1  เรียงลงมาจนถงึวิชาสดุทายตามขอ 2  และโรงเรียนจะประกาศผลคะแนนสอบของผูที่เขาสอบคดัเลือก 

ทุกคน 
 

 



2 

 

4. คุณสมบัติของผูสมัคร 

 4.1  สําเร็จการศึกษาประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทยีบเทา   

หรือกําลังศกึษาอยูในชั้นประถมศกึษาปที ่6 ปการศึกษา 2563  

4.2  ผูสมัครโครงการบูรณาการการเรียนรูคณิตศาสตร–วิทยาศาสตร–ภาษาอังกฤษ (EIS Program) 

มีผลการเรียนเฉลีย่ในชั้นประถมศึกษาปที่ 4–5  ไมต่ํากวา 2.75  และมีผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และภาษาอังกฤษ  ไมต่ํากวา 2.75 

4.3  มีความถนัดและสนใจรวมทั้งสามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได 

 4.4  เปนโสด 

 4.5  มีความประพฤตเิรียบรอย  มีระเบยีบวินยั  และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ  

5. หลักสูตร และระบบการศึกษาของ EIS  Program 

 5.1  ใชหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตน กระทรวงศึกษาธิการ และ  

รายวิชาเพ่ิมเตมิตามโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  

คอมพิวเตอร  และภาษาอังกฤษ 

 5.2  เปนการศึกษาในระบบโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 5.3  นักเรียนเรียนปการศกึษาละ 2 ภาคเรียน สัปดาหละ 35 ชั่วโมง เรียนวันจันทร–ศกุร   

เวลา 08.30–16.10 น. 

*วันเสาร ติวเขมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และภาษาอังกฤษ  เวลา 09.00–15.00 น. 

6.  ทุนการศกึษา   

โครงการบูรณาการการเรียนรูคณิตศาสตร–วิทยาศาสตร–ภาษาอังกฤษ (EIS Program)  

มอบทุนการศึกษา  จํานวน  1  ทุน  โดยจะมอบใหนักเรียนที่เรียนด ีแตยากจนเทาน้ัน  (ไดรับการยกเวนคาบํารุง

การศึกษา จนจบหลักสตูรการศึกษาภาคบังคับ) 

7.  หลักฐานการรับสมัคร  การสอบคัดเลือก  การประกาศผล  และการมอบตวั 

7.1  ใบสมัครของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ชดุละ 20 บาท 

7.2  รูปถายหนาตรงในเคร่ืองแบบนักเรียน ขนาด  1.5  นิ้ว (3x4 ซม.)  จํานวน 2 รูป 

(ซึ่งถายไวไมเกิน 6 เดือน) 

7.3  ใบรับรองผลการเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่4–5 ไมต่ํากวา 2.75  จากสถานศึกษาตนสังกัด 

กรณีสมัครโครงการบูรณาการการเรียนรูคณิตศาสตร–วิทยาศาสตร–ภาษาองักฤษ (EIS Program) 

7.4  สําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบานของตนเอง  บิดามารดา  และผูปกครอง  พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด 

7.5  วันรับสมัคร  วันที ่ 19–23  มีนาคม  2564  เวลา 08.30–16.30 น.  ไมเวนวันหยดุราชการ 

7.6  สถานที่รับสมัคร  หองโสตทัศนศึกษา  อาคาร 3 

7.7  คาสมคัรสอบ  50  บาท 
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7.8  วันสอบคดัเลือก  วันเสารที ่ 3  เมษายน  2564  เวลา  09.00–16.00 น.   

ณ  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

7.9  วันประกาศผลสอบ  วันจันทรที่  5  เมษายน  2564  เวลา  09.00 น.  เปนตนไป 

ณ  ปายนิเทศหนาอาคาร 3  หรือทางเว็บไซต  www.swp.ac.th 

7.10  วันมอบตัว  วันพฤหัสบดทีี ่ 8  เมษายน  2564  เวลา  09.00–16.30 น. 

ณ  หองโสตทศันศึกษา  อาคาร 3  รายละเอียดดังน้ี 

1) นักเรียนที่ผานการคัดเลือก  บดิามารดาหรือผูปกครองตองพานักเรียนมารายงานตัว 

และมอบตัวในวันเวลาที่กําหนด  ถาไมมามอบตัวตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ ์

2) นักเรียนและผูปกครองรวมรับฟงคําชีแ้จงจากทางโรงเรียนเกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงาน 

และเงื่อนไขของโครงการบูรณาการการเรียนรูคณิตศาสตร–วิทยาศาสตร–ภาษาอังกฤษ (EIS Program)  ใหชดัเจน  

เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการมอบตัวนักเรียน 

3) ผูปกครองนักเรียนทํา MOU กับโครงการบูรณาการการเรียนรูคณิตศาสตร–วิทยาศาสตร– 

ภาษาอังกฤษ (EIS Program) 

4) การชําระเงินบํารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ  โครงการบูรณาการการ 

เรียนรูคณิตศาสตร–วิทยาศาสตร–ภาษาอังกฤษ (EIS Program)  เงินบํารุงการศึกษาภาคเรียนละ  5,750  บาท  

เงินสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ เรียกเก็บเปนรายกิจกรรมไป  และคาเรียนปรับพ้ืนฐาน  500  บาท   

รวม  6,250  บาท หากไมศึกษาตอในโรงเรียนสุวรรณภูมพิิทยไพศาล ไมสามารถขอเงินบํารุงการศึกษาคืนได 

7.11  วันเรียนปรับพ้ืนฐาน  ตามวันเวลาที่โรงเรียนกําหนด  รวมเวลา  5 วัน   

ณ  อาคาร 1  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

7.12  หากผูใดไมมารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์  โรงเรียนจะเรียกผูสอบได 

ในลําดับถดัไปมารายงานตัวและมอบตัวเขาเรียนแทน  

8. ข้ันตอนการรับสมัคร 

 8.1  ผูสมัครจะตองศึกษารายละเอยีดในระเบยีบการตามประกาศการรับสมคัรอยางชดัเจน 

 8.2  กรอกใบสมัครและลงรายการตางๆ ในใบสมคัรใหชดัเจน  ครบถวน  และถูกตองตามความเปนจริง

ทุกรายการ 

 8.3  ปดรูปถายขนาด  1.5  น้ิว (3x4 ซม.) ลงในใบสมคัรและบัตรประจําตัวสอบใหเรียบรอย  โดยรูปถาย

ทั้ง 2 รูป จะตองเปนรูปถายหนาตรงในเคร่ืองแบบนักเรียน และถายไวไมเกิน 6 เดือน   

 8.4  การยื่นใบสมคัร 

  1)  ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง  ภายในกําหนดวันเวลาที่ระบุไว 

  2)  แตงกายดวยเคร่ืองแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม 

3)  ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารการสมคัรตอกรรมการรับสมัคร  เพือ่ใหกรรมการตรวจสอบ 

หลักฐาน  แลวตดัสวนบตัรประจําตัวผูสอบคืนใหผูสมคัร  สําหรับนําเขาหองสอบในวันสอบ 

4)  ชําระคาระเบียบการและคาสมคัรสอบ  พรอมรับใบเสร็จรับเงิน 
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ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4  

1. จํานวนที่รับ  รับทัง้ชายและหญิง  จํานวน  1  หองเรียน  รวมทั้งสิ้น  40  คน 

2. การรับนักเรียน  รับนักเรียนทั่วประเทศ  โดยการคดัเลือกจากการสอบวดัความสามารถทางวชิาการ   

    โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  วิชาที่สอบ  6  วิชา  รวมทั้งหมด  200  คะแนน ดงัน้ี 

2.1  วิชาคณิตศาสตร     50  คะแนน    

2.2  วิชาวิทยาศาสตร            50  คะแนน 

2.3  วิชาภาษาอังกฤษ     25  คะแนน    

2.4  วิชาภาษาไทย                25  คะแนน 

2.5  วิชาสังคมศกึษาฯ     25  คะแนน    

2.6  วิชาความถนดัทางการเรียน    25  คะแนน   

3. เกณฑการตัดสิน 

3.1  นักเรียนโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร–วิทยาศาสตร–ภาษาอังกฤษ  

(EIS Program)  จะตองไดคะแนนวชิาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และภาษาองักฤษไมนอยกวารอยละ 50 

3.2  ในการตัดสินผลการสอบคดัเลอืกนักเรียนโครงการบูรณาการการเรียนรูคณิตศาสตร–วิทยาศาสตร– 

ภาษาอังกฤษ (EIS Program)  ใหเรียงลําดบัคะแนนรวม  ถาคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากคะแนนของ 

วิชาที่ 1  เรียงลงมาจนถงึวิชาสดุทายตามขอ 2  และโรงเรียนจะประกาศผลคะแนนสอบของผูที่เขาสอบคดัเลือก 

ทุกคน 

4. คุณสมบัติของผูสมัคร 

 4.1  สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทยีบเทา 

หรือกําลังศกึษาอยูในชั้นมัธยมศกึษาปที ่3 ปการศึกษา 2563  

4.2  ผูสมัครโครงการบูรณาการการเรียนรูคณิตศาสตร–วิทยาศาสตร–ภาษาอังกฤษ (EIS Program) 

มีผลการเรียนเฉลีย่5  ภาคเรียน  ไมต่ํากวา 2.75  และมีผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   

คณิตศาสตร  และภาษาอังกฤษ  ไมต่ํากวา 2.75 

4.3  มีความถนัดและสนใจรวมทั้งสามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได 

 4.4  เปนโสด 

 4.5  มีความประพฤตเิรียบรอย  มีระเบยีบวินยั  และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ  

5. หลักสูตร และระบบการศึกษาของ EIS  Program 

 5.1  ใชหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ และ  

รายวิชาเพ่ิมเตมิตามโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  

คอมพิวเตอร  และภาษาอังกฤษ 

5.2  เปนการศึกษาในระบบโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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 5.3  นักเรียนเรียนปการศกึษาละ 2 ภาคเรียน สัปดาหละ 35 ชั่วโมง เรียนวันจันทร–ศกุร   

เวลา 08.30–16.10 น. 

                 *วันเสาร ติวเขมวิชาคณิตศาสตร  ฟสิกส  เคมี  ชีววิทยา  และภาษาองักฤษ เวลา 09.00–15.00 น. 

5.4  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.4–ม.6) เรียนไมต่ํากวา 81 หนวยกิต 

6.  ทุนการศกึษา   

โครงการบูรณาการการเรียนรูคณิตศาสตร–วิทยาศาสตร–ภาษาอังกฤษ (EIS Program)  

มอบทุนการศึกษา  จํานวน  1  ทุน  โดยจะมอบใหนักเรียนที่เรียนด ีแตยากจนเทาน้ัน  (ไดรับการยกเวนคาบํารุง

การศึกษา จนจบหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)   

7.  หลักฐานการรับสมัคร  การสอบคัดเลือก  การประกาศผล  และการมอบตวั 

7.1  ใบสมัครของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ชดุละ  20  บาท 

7.2  รูปถายหนาตรงในเคร่ืองแบบนักเรียน ขนาด  1.5  นิ้ว (3x4 ซม.)  จํานวน 2 รูป 

(ซึ่งถายไวไมเกิน 6 เดือน) 

7.3  ใบรับรองผลการเรียนเฉลีย่  5  ภาคเรียน  ไมต่ํากวา 2.75  จากสถานศึกษาตนสังกดั 

กรณีสมัครโครงการบูรณาการการเรียนรูคณิตศาสตร–วิทยาศาสตร–ภาษาองักฤษ (EIS Program) 

7.4  สําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบานของตนเอง บดิามารดาและผูปกครอง พรอมสําเนา จํานวน 1 ชดุ 

7.5  วนัรับสมัคร  วันที ่ 19–23  มีนาคม  2564  เวลา  08.30–16.30 น.  ไมเวนวันหยดุราชการ 

7.6  สถานที่รับสมัคร  หองโสตทัศนศึกษา  อาคาร 3 

7.7  คาสมคัรสอบ  50  บาท 

7.8  วันสอบคดัเลือก  วันอาทติยที ่ 4  เมษายน  2564  เวลา  09.00–16.00 น. 

ณ  โรงเรียนสุวรรณภมูิพิทยไพศาล 

7.9  วันประกาศผลสอบ  วันจันทรที่  5  เมษายน  2564  เวลา  09.00 น.  เปนตนไป 

ณ  ปายนิเทศหนาอาคาร 3  หรือทางเว็บไซต  www.swp.ac.th 

7.10  วันมอบตัว  วันศุกรที่  9  เมษายน  2564  เวลา  09.00–16.30 น. 

ณ  หองโสตทศันศึกษา  อาคาร 3  รายละเอียดดังนี ้

1) นักเรียนที่ผานการคัดเลือก  บดิามารดาหรือผูปกครองตองพานักเรียนมารายงานตัวและ 

มอบตัวในวันเวลาที่กําหนด  ถาไมมามอบตัวตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ ์

2) นักเรียนและผูปกครองรวมรับฟงคําชีแ้จงจากทางโรงเรียนเกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงาน 

และเงื่อนไขของโครงการบูรณาการการเรียนรูคณิตศาสตร–วิทยาศาสตร–ภาษาอังกฤษ (EIS Program)  ใหชดัเจน  

เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการมอบตัวนักเรียน 

3) ผูปกครองนักเรียนทํา MOU กับโครงการบูรณาการการเรียนรูคณิตศาสตร–วิทยาศาสตร– 

ภาษาอังกฤษ (EIS Program) 
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4) การชําระเงินบํารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ โครงการบูรณาการ 

การเรียนรูคณิตศาสตร–วิทยาศาสตร–ภาษาอังกฤษ (EIS Program)  เงินบํารุงการศึกษา  ภาคเรียนละ  5,750  

บาท  เงินสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ  เรียกเก็บเปนรายกิจกรรมไป  และคาเรียนปรับพ้ืนฐาน  500  บาท   

รวม  6,250  บาท หากไมศึกษาตอในโรงเรียนสุวรรณภูมพิิทยไพศาล ไมสามารถขอเงินบํารุงการศึกษาคืนได 

7.11  วันเรียนปรับพ้ืนฐาน  ตามวันเวลาที่โรงเรียนกําหนด  รวมเวลา  5 วัน   

ณ  อาคาร 1  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

7.12  หากผูใดไมมารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์  โรงเรียนจะเรียกผูสอบได 

ในลําดับถดัไปมารายงานตัวและมอบตัวเขาเรียนแทน   

8. ข้ันตอนการรับสมัคร 

 8.1  ผูสมัครจะตองศึกษารายละเอยีดในระเบยีบการตามประกาศการรับสมคัรอยางชดัเจน 

 8.2  กรอกใบสมัครและลงรายการตางๆ ในใบสมัครใหชดัเจน  ครบถวน  และถูกตองตามความเปนจริง

ทุกรายการ 

 8.3  ปดรูปถายขนาด  1.5  น้ิว (3x4 ซม.) ลงในใบสมคัรและบัตรประจําตัวสอบใหเรียบรอย  โดยรูปถาย

ทั้ง 2 รูป จะตองเปนรูปถายหนาตรงในเคร่ืองแบบนักเรียน และถายไวไมเกิน 6 เดือน   

 8.4  การยื่นใบสมคัร 

  1)  ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง  ภายในกําหนดวันเวลาที่ระบุไว 

  2)  แตงกายดวยเคร่ืองแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม 

  3)  ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารการสมคัรตอกรรมการรับสมัคร  เพือ่ใหกรรมการตรวจสอบ

หลักฐาน  แลวตดัสวนบตัรประจําตัวผูสอบคืนใหผูสมคัร  สําหรับนําเขาหองสอบในวันสอบ 

4)  ชําระคาระเบียบการและคาสมคัรสอบ  พรอมรับใบเสร็จรับเงิน 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 5  มกราคม  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

    (นายบญุภพ  จันทมตัตุการ) 

                                               ผูอํานวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

 

 

 

 

 



 

ตารางสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  หองเรียน EIS  Program  ปการศึกษา 2564  

สอบวันเสารที่  3  เมษายน  2564 
 

3  เมษายน  2564  เวลา 08.30 น.  นักเรียนเขาแถวพรอมกันที่โดม 45 ปสุวรรณพิทย 

เวลา วิชา คะแนน 

09.00 – 10.30 น. คณิตศาสตร 50 

10.40 – 11.20 น. ภาษาไทย 25 

11.20 – 12.00 น. สังคมศึกษาฯ 25 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. วิทยาศาสตร 50 

14.40 – 15.20 น. ภาษาอังกฤษ 25 

15.20 – 16.00 น. ความถนัดทางการเรียน 25 

 

 

 

ตารางสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  หองเรียน EIS  Program  ปการศึกษา 2564 

สอบวันอาทิตยที่  4  เมษายน  2564 
 

4  เมษายน  2564  เวลา 08.30 น.  นักเรียนเขาแถวพรอมกันทีโ่ดม 45 ปสุวรรณพิทย 

เวลา วิชา คะแนน 

09.00 – 10.30 น. คณิตศาสตร 50 

10.40 – 11.20 น. ภาษาไทย 25 

11.20 – 12.00 น. สังคมศึกษาฯ 25 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. วิทยาศาสตร 50 

14.40 – 15.20 น. ภาษาอังกฤษ 25 

15.20 – 16.00 น. ความถนัดทางการเรียน 25 
 
 


