
 
 
  
 

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
เร่ือง การรับนักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถพิเศษ 

ด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (Gifted Program) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

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

ด้วยโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (Gifted Program)  เพื่อพัฒนาต่อยอดเยาวชนต้นแบบของชาติให้เป็นผู้น าท่ีมีความเป็น
เลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถเผชิญกับการเปล่ียนแปลงได้อย่างรู้เท่าทัน
และชาญฉลาด มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรี ยน
สุวรรณภูมิพิทยไพศาลจึงก าหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (Gifted Program)    ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
1. จ านวนที่รับ  รับท้ังชายและหญิง  จ านวน  1  ห้องเรียน  รวมทั้งส้ิน  36  คน  
2. การรับนักเรียน  รับนักเรียนท่ัวประเทศ  โดยการคัดเลือกจากการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ   
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  วิชาท่ีสอบ  6  วิชา รวมทั้งหมด  200  คะแนน ดังนี ้

2.1  วิชาคณิตศาสตร์    50  คะแนน    
2.2  วิชาวิทยาศาสตร์       50  คะแนน 
2.3  วิชาภาษาอังกฤษ    25  คะแนน    
2.4  วิชาภาษาไทย    25  คะแนน 
2.5  วิชาสังคมศึกษาฯ    25  คะแนน    
2.6  วิชาความถนัดทางการเรียน   25  คะแนน   

3. เกณฑ์การตัดสิน 
3.1  นักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (Gifted Program) จะต้องได้คะแนน

วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
3.2  ในการตัดสินผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ 

(Gifted Program)  ให้เรียงล าดับคะแนนรวม  ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนของวชิาท่ี 1   
เรียงลงมาจนถึงวิชาสุดท้ายตามข้อ 2  และโรงเรียนจะประกาศผลคะแนนสอบของผู้ท่ีเข้าสอบคัดเลือกทุกคน 
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4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 4.1  ส าเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า   
หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564  
 4.2  ผู้สมัครโครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (Gifted Program) มีผลการเรียนเฉล่ีย 
ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4–5  ไม่ต่ ากว่า 3.00  และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า 3.00 

4.3  มีความถนัดและสนใจด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 4.4  เป็นโสด 
 4.5  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
5. หลักสูตร และระบบการศึกษาของ Gifted Program 
 5.1  ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กระทรวงศึกษาธิการ และ
รายวิชาเพิ่มเติมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 5.2  เป็นการศึกษาในระบบโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 5.3  นักเรียนเรียนปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน สัปดาห์ละ 40 ช่ัวโมง เรียนวันจันทร์–ศุกร์   
เวลา 08.30–17.10 น. 
                *วันเสาร์ ติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  และภาษาอังกฤษ  เวลา 09.00–16.00 น.   
6.  ทุนการศึกษา   

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (Gifted  Program)  มอบทุนการศึกษา  
จ านวน  1  ทุน  โดยจะมอบให้นักเรียนท่ีเรียนดี แต่ยากจนตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดเท่านั้น (ได้รับการยกเว้น 
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่ากิจกรรม จนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ) 
7.  หลักฐานการรับสมัคร  การสอบคัดเลือก  การประกาศผล  และการมอบตัว 

7.1  ใบสมัครของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  
7.2  รูปถ่ายหน้าตรงในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด  1.5  นิ้ว (3x4 ซม.)  จ านวน 1 รูป 

(ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
7.3  ใบรับรองผลการเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4–5 ไม่ต่ ากว่า 3.00  จากสถานศึกษาต้นสังกัด 

กรณีสมัครโครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (Gifted Program) 
7.4  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของตนเอง  บิดามารดา  และผู้ปกครอง  พร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด 
7.5  วันรับสมัคร  วันท่ี  19–23  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 08.30–16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
7.6  การรับสมัคร  สมัครผ่านระบบออนไลน์ 
7.7  ค่าสมัครสอบ  50  บาท (ช าระในวันเข้าสอบคัดเลือก) 

 



3 
 

7.8  การยื่นใบสมัคร 
  1)  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์  ภายในก าหนดวันเวลาท่ีระบุไว้ 
  2)  ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนในวันท่ีเข้าสอบคัดเลือก   

3)  ช าระค่าสมัครสอบในวันท่ีเข้าสอบคัดเลือก 
7.9  วันสอบคัดเลือก  วันอาทิตย์ท่ี  6  มีนาคม  2565  เวลา  09.00–16.00 น.  ณ สนามสอบโรงเรียน

สุวรรณภูมิพิทยไพศาล  และให้นักเรียนท่ีเข้าสอบน าบัตรประจ าตัวประชาชนมายืนยันด้วย 
7.10  วันประกาศผลสอบ  วันอังคารท่ี  8  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป   

ณ ป้ายนิเทศหน้าอาคาร 3  หรือทางเว็บไซต์  www.swp.ac.th 
7.11  วันมอบตัว  วันพฤหัสบดีท่ี  10  มีนาคม  2565  เวลา 09.00–16.30 น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

อาคาร 3  รายละเอียดดังนี้ 
1) นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก  บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องพานักเรียนมารายงานตัวและ 

มอบตัวในวันเวลาท่ีก าหนด  ถ้าไม่มามอบตัวตามวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
2) นักเรียนและผู้ปกครองร่วมรับฟงัค าช้ีแจงจากทางโรงเรียนเกี่ยวกับนโยบายการด าเนินงาน 

และเงื่อนไขของโครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (Gifted Program)  ให้ชัดเจนเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการมอบตัวนักเรียน 

3) ผู้ปกครองนักเรียนท า MOU กับโครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร ์ 
(Gifted Program)   

4) การช าระเงินบ ารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ  โครงการส่งเสริม 
ศักยภาพวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (Gifted Program)  เงินบ ารุงการศึกษาภาคเรียนละ  7,750  บาท   
เงินสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ ตลอด 3 ปี  10,000  บาท  และค่าเรียนปรับพื้นฐาน  500  บาท   
รวม  18,250  บาท หากไม่ศึกษาต่อในโรงเรียนสุวรรณภูมพิิทยไพศาล ไม่สามารถขอเงินบ ารุงการศึกษาคืนได้ 

7.12  วันเรียนปรับพื้นฐาน  ตามวันเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด  รวมเวลา  5 วัน  ณ อาคาร 1   
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

7.13  หากผู้ใดไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์  โรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ 
ในล าดับถัดไปมารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนแทน  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swp.ac.th/
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
1. จ านวนที่รับ  รับท้ังชายและหญิง  จ านวน  1  ห้องเรียน  รวมทั้งส้ิน  36  คน 
2. การรับนักเรียน  รับนักเรียนท่ัวประเทศ  โดยการคัดเลือกจากการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ   
    โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  วิชาท่ีสอบ  6  วิชา  รวมทั้งหมด  200  คะแนน ดังนี ้

2.1  วิชาคณิตศาสตร์     50  คะแนน    
2.2  วิชาวิทยาศาสตร์        50  คะแนน 
2.3  วิชาภาษาอังกฤษ     25  คะแนน    
2.4  วิชาภาษาไทย                 25  คะแนน 
2.5  วิชาสังคมศึกษาฯ     25  คะแนน    
2.6  วิชาความถนัดทางการเรียน    25  คะแนน 

3. เกณฑ์การตัดสิน 
3.1  นักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (Gifted Program) จะต้องได้คะแนน

วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50          
3.2  ในการตัดสินผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์  

(Gifted Program)  ให้เรียงล าดับคะแนนรวม  ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนของวิชาท่ี 1   
เรียงลงมาจนถึงวิชาสุดท้ายตามข้อ 2  และโรงเรียนจะประกาศผลคะแนนสอบของผู้ท่ีเข้าสอบคัดเลือกทุกคน 
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 4.1  ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  
หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564  
 4.2  ผู้สมัครโครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (Gifted Program) มีผลการเรียนเฉล่ีย 5 
ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 3.00  และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
ไม่ต่ ากว่า 3.00 

4.3  มีความถนัดและสนใจด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ 
 4.4  เป็นโสด 
 4.5  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
5. หลักสูตร และระบบการศึกษาของ Gifted Program 
 5.1  ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ และ 
รายวิชาเพิ่มเติมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 5.2  เป็นการศึกษาในระบบโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

5.3  นักเรียนเรียนปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน สัปดาห์ละ 40 ช่ัวโมง เรียนวันจันทร์–ศุกร์   
เวลา 08.30–17.10 น. 
                *วันเสาร์ ติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  และภาษาอังกฤษ  เวลา 09.00–16.00 น.  
 5.4  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4–ม.6) เรียนไม่ต่ ากว่า 81 หน่วยกิต 
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6.  ทุนการศึกษา   

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (Gifted  Program)  มอบทุนการศึกษา   
จ านวน  1  ทุน  โดยจะมอบให้นักเรียนท่ีเรียนดี แต่ยากจนตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดเท่านั้น (ได้รับการยกเว้น 
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่ากิจกรรม จนจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
7.  หลักฐานการรับสมัคร  การสอบคัดเลือก  การประกาศผล  และการมอบตัว 

7.1  ใบสมัครของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   
7.2  รูปถ่ายหน้าตรงในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด  1.5  นิ้ว (3x4 ซม.)  จ านวน 1 รูป 

(ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
7.3  ใบรับรองผลการเรียนเฉล่ีย  5  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 3.00  จากสถานศึกษาต้นสังกัด 

กรณีสมัครโครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (Gifted Program) 
7.4  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของตนเอง บิดามารดาและผู้ปกครอง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด 
7.5  วันรับสมัคร  วันท่ี  19–23  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  08.30–16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
7.6  การรับสมัคร  สมัครผ่านระบบออนไลน์ 
7.7  ค่าสมัครสอบ  50  บาท (ช าระในวันเข้าสอบคัดเลือก) 
7.8  การยื่นใบสมัคร 

  1)  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์  ภายในก าหนดวันเวลาท่ีระบุไว้ 
  2)  ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนในวันท่ีเข้าสอบคัดเลือก   

3)  ช าระค่าสมัครสอบในวันท่ีเข้าสอบคัดเลือก 
7.9  วันสอบคัดเลือก  วันจันทร์ท่ี  7  มีนาคม  2565  เวลา  09.00–16.00 น.  ณ สนามสอบโรงเรียน

สุวรรณภูมิพิทยไพศาล  และให้นักเรียนท่ีเข้าสอบน าบัตรประจ าตัวประชาชนมายืนยันด้วย 
7.10  วันประกาศผลสอบ  วันอังคารท่ี  8  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป 

ณ ป้ายนิเทศหน้าอาคาร 3  หรือทางเว็บไซต์  www.swp.ac.th 
7.11  วันมอบตัว  วันศุกร์ท่ี  11  มีนาคม  2565  เวลา  09.00–16.30 น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  

อาคาร 3  รายละเอียดดังนี้ 
1) นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก  บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องพานักเรียนมารายงานตัวและ 

มอบตัวในวันเวลาท่ีก าหนด  ถ้าไม่มามอบตัวตามวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
2) นักเรียนและผู้ปกครองร่วมรับฟงัค าช้ีแจงจากทางโรงเรียนเกี่ยวกับนโยบายการด าเนินงาน 

และเงื่อนไขของโครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (Gifted Program)  ให้ชัดเจน   
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการมอบตัวนักเรยีน 

3) ผู้ปกครองนักเรียนท า MOU กับโครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร ์ 
(Gifted Program)  
 
 
 

http://www.swp.ac.th/
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4) การช าระเงินบ ารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ  โครงการส่งเสริม 
ศักยภาพทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (Gifted Program)  เงินบ ารุงการศึกษา  ภาคเรียนละ  10,750  บาท   
เงินสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ   ตลอด 3 ปี  10,000  บาท  และค่าเรียนปรับพื้นฐาน  500  บาท   
รวม  21,250  บาท หากไม่ศึกษาต่อในโรงเรียนสุวรรณภูมพิิทยไพศาล ไม่สามารถขอเงินบ ารุงการศึกษาคืนได้ 

7.11  วันเรียนปรับพื้นฐาน  ตามวันเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด  รวมเวลา  5 วัน  ณ อาคาร 1   
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

7.12  หากผู้ใดไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์  โรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ 
ในล าดับถัดไปมารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนแทน   
  
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

                                     
 

     ( นายบุญภพ  จันทมัตตุการ ) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ห้องเรียนพิเศษ Gifted  Program  ปีการศึกษา 2565  

สอบวันอาทิตย์ท่ี  6  มีนาคม  2565 
 

6  มีนาคม  2565  เวลา 08.30 น.  นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันที่โดม 45 ปีสุวรรณพิทย์ 
เวลา วิชา คะแนน 

09.00 – 10.30 น. คณิตศาสตร์ 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. วิทยาศาสตร์ 50 
14.40 – 15.20 น. ภาษาอังกฤษ 25 
15.20 – 16.00 น. ความถนัดทางการเรียน 25 

 
 
 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ห้องเรียนพิเศษ Gifted  Program ปีการศึกษา 2565 

สอบวันจันทร์ท่ี  7  มีนาคม  2565 
 

7  มีนาคม  2565  เวลา 08.30 น.  นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันที่โดม 45 ปีสุวรรณพิทย์ 
เวลา วิชา คะแนน 

09.00 – 10.30 น. คณิตศาสตร์ 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. วิทยาศาสตร์ 50 
14.40 – 15.20 น. ภาษาอังกฤษ 25 
15.20 – 16.00 น. ความถนัดทางการเรียน 25 

 
 

 

 



 
 
  
 

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
เร่ือง การรับนักเรียนโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์–ภาษาอังกฤษ  

(EIS Program) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

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

ด้วยโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ได้จัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์–
ภาษาอังกฤษ (EIS Program) โดยจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทย เพื่อ
พัฒนาต่อยอดเยาวชนต้นแบบของชาติให้เป็นผู้น าท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถเผชิญกับการเปล่ียนแปลงได้อย่างรู้เท่าทันและชาญฉลาด มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลจึงก าหนดรายละเอียด
ในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์–
วิทยาศาสตร์–ภาษาอังกฤษ (EIS Program) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปี
การศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
1. จ านวนที่รับ  รับท้ังชายและหญิง  จ านวน  1  ห้องเรียน  รวมทั้งส้ิน  40  คน 
2. การรับนักเรียน  รับนักเรียนท่ัวประเทศ  โดยการคัดเลือกจากการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ   
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล วิชาท่ีสอบ  6  วิชา  รวมทั้งหมด  200  คะแนน ดังนี ้

2.1  วิชาคณิตศาสตร์    50  คะแนน    
2.2  วิชาวิทยาศาสตร์       50  คะแนน 
2.3  วิชาภาษาอังกฤษ    25  คะแนน    
2.4  วิชาภาษาไทย        25  คะแนน 
2.5  วิชาสังคมศึกษาฯ    25  คะแนน    
2.6  วิชาความถนัดทางการเรียน   25  คะแนน 

3. เกณฑ์การตัดสิน 
3.1  นักเรียนโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์–ภาษาอังกฤษ  

(EIS Program)  จะต้องได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
3.2  ในการตัดสินผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการบูรณาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์– 

ภาษาอังกฤษ (EIS Program)  ให้เรียงล าดับคะแนนรวม  ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนของวิชาท่ี 1  
เรียงลงมาจนถึงวิชาสุดท้ายตามข้อ 2  และโรงเรียนจะประกาศผลคะแนนสอบของผู้ท่ีเข้าสอบคัดเลือกทุกคน 
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4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 4.1  ส าเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า   
หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564  

4.2  ผู้สมัครโครงการบูรณาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์–ภาษาอังกฤษ (EIS Program) 
มีผลการเรียนเฉล่ียในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4–5  ไม่ต่ ากว่า 2.75  และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ ากว่า 2.75 

4.3  มีความถนัดและสนใจรวมทั้งสามารถส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 4.4  เป็นโสด 
 4.5  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
5. หลักสูตร และระบบการศึกษาของ EIS  Program 
 5.1  ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กระทรวงศึกษาธิการ และ  
รายวิชาเพิ่มเติมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ 
 5.2  เป็นการศึกษาในระบบโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 5.3  นักเรียนเรียนปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน สัปดาห์ละ 35 ช่ัวโมง เรียนวันจันทร์–ศุกร์   
เวลา 08.30–16.10 น. 

*วันเสาร์ ติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  เวลา 09.00–15.00 น. 
6.  ทุนการศกึษา   

โครงการบูรณาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์–ภาษาอังกฤษ (EIS Program) มอบทุนการศึกษา  
จ านวน  1  ทุน  โดยจะมอบให้นักเรียนท่ีเรียนดี แต่ยากจนตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดเท่านั้น  (ได้รับการยกเว้น 
ค่าบ ารุงการศึกษา จนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ) 
7.  หลักฐานการรับสมัคร  การสอบคัดเลือก  การประกาศผล  และการมอบตัว 

7.1  ใบสมัครของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  
7.2  รูปถ่ายหน้าตรงในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด  1.5  นิ้ว (3x4 ซม.)  จ านวน 1 รูป 

(ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
7.3  ใบรับรองผลการเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4–5 ไม่ต่ ากว่า 2.75  จากสถานศึกษาต้นสังกัด 

กรณีสมัครโครงการบูรณาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์–ภาษาอังกฤษ (EIS Program) 
7.4  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของตนเอง  บิดามารดา  และผู้ปกครอง  พร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด 
7.5  วันรับสมัคร  วันท่ี  19–23  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 08.30–16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
7.6  การรับสมัคร  สมัครผ่านระบบออนไลน์ 
7.7  ค่าสมัครสอบ  50  บาท (ช าระในวันเข้าสอบคัดเลือก) 
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7.8  การยื่นใบสมัคร 
  1)  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์  ภายในก าหนดวันเวลาท่ีระบุไว้ 
  2)  ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนในวันท่ีเข้าสอบคัดเลือก   

3)  ช าระค่าสมัครสอบในวันท่ีเข้าสอบคัดเลือก 
7.9  วันสอบคัดเลือก  วันอาทิตย์ท่ี  6  มีนาคม  2565  เวลา  09.00–16.00 น.  ณ สนามสอบโรงเรียน

สุวรรณภูมิพิทยไพศาล  และให้นักเรียนท่ีเข้าสอบน าบัตรประจ าตัวประชาชนมายืนยันด้วย 
7.10  วันประกาศผลสอบ  วันอังคารท่ี  8  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป 

ณ ป้ายนิเทศหน้าอาคาร 3  หรือทางเว็บไซต์  www.swp.ac.th 
7.11  วันมอบตัว  วันพฤหัสบดีท่ี  10  มีนาคม  2565  เวลา  09.00–16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  

อาคาร 3  รายละเอียดดังนี้ 
1) นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก  บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องพานักเรียนมารายงานตัวและ 

มอบตัวในวันเวลาท่ีก าหนด  ถ้าไม่มามอบตัวตามวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
2) นักเรียนและผู้ปกครองร่วมรับฟงัค าช้ีแจงจากทางโรงเรียนเกี่ยวกบันโยบายการด าเนินงาน 

และเงื่อนไขของโครงการบูรณาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์–ภาษาอังกฤษ (EIS Program)  ให้ชัดเจน  
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการมอบตัวนักเรียน 

3) ผู้ปกครองนักเรียนท า MOU กับโครงการบูรณาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์– 
ภาษาอังกฤษ (EIS Program) 

4) การช าระเงินบ ารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ  โครงการบูรณาการการ 
เรียนรู้คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์–ภาษาอังกฤษ (EIS Program)  เงินบ ารุงการศึกษาภาคเรียนละ  5,750  บาท   
เงินสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ เรียกเก็บเป็นรายกิจกรรมไป  และค่าเรียนปรับพื้นฐาน  500  บาท   
รวม  6,250  บาท หากไม่ศึกษาต่อในโรงเรียนสุวรรณภูมพิิทยไพศาล ไม่สามารถขอเงินบ ารุงการศึกษาคืนได้ 

7.12  วันเรียนปรับพื้นฐาน  ตามวันเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด  รวมเวลา  5 วัน  ณ อาคาร 1  
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

7.13  หากผู้ใดไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์  โรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ 
ในล าดับถัดไปมารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนแทน  
 
 
 
 
 
  
 
 

http://www.swp.ac.th/
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
1. จ านวนที่รับ  รับท้ังชายและหญิง  จ านวน  1  ห้องเรียน  รวมทั้งส้ิน  40  คน 
2. การรับนักเรียน  รับนักเรียนท่ัวประเทศ  โดยการคัดเลือกจากการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ   
    โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  วิชาท่ีสอบ  6  วิชา  รวมทั้งหมด  200  คะแนน ดังนี ้

2.1  วิชาคณิตศาสตร์     50  คะแนน    
2.2  วิชาวิทยาศาสตร์            50  คะแนน 
2.3  วิชาภาษาอังกฤษ     25  คะแนน    
2.4  วิชาภาษาไทย                25  คะแนน 
2.5  วิชาสังคมศึกษาฯ     25  คะแนน    
2.6  วิชาความถนัดทางการเรียน    25  คะแนน   

3. เกณฑ์การตัดสิน 
3.1  นักเรียนโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์–ภาษาอังกฤษ  

(EIS Program)  จะต้องได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
3.2  ในการตัดสินผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการบูรณาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์– 

ภาษาอังกฤษ (EIS Program)  ให้เรียงล าดับคะแนนรวม  ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนของวิชาท่ี 1  
เรียงลงมาจนถึงวิชาสุดท้ายตามข้อ 2  และโรงเรียนจะประกาศผลคะแนนสอบของผู้ท่ีเข้าสอบคัดเลือกทุกคน 
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 4.1  ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564  

4.2  ผู้สมัครโครงการบูรณาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์–ภาษาอังกฤษ (EIS Program) 
มีผลการเรียนเฉล่ีย5  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 2.75  และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ ากว่า 2.75 

4.3  มีความถนัดและสนใจรวมทั้งสามารถส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 4.4  เป็นโสด 
 4.5  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
5. หลักสูตร และระบบการศึกษาของ EIS  Program 
 5.1  ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ และ  
รายวิชาเพิ่มเติมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ 

5.2  เป็นการศึกษาในระบบโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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 5.3  นักเรียนเรียนปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน สัปดาห์ละ 35 ช่ัวโมง เรียนวันจันทร์–ศุกร์   
เวลา 08.30–16.10 น. 
                 *วันเสาร์ ติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  และภาษาอังกฤษ เวลา 09.00–15.00 น. 

5.4  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4–ม.6) เรียนไม่ต่ ากว่า 81 หน่วยกิต 
6.  ทุนการศึกษา   

โครงการบูรณาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์–ภาษาอังกฤษ (EIS Program) มอบทุนการศึกษา  
จ านวน  1  ทุน  โดยจะมอบให้นักเรียนท่ีเรียนดี แต่ยากจนตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดเท่านั้น  (ได้รับการยกเว้น 
ค่าบ ารุงการศึกษา จนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)   
7.  หลักฐานการรับสมัคร  การสอบคัดเลือก  การประกาศผล  และการมอบตัว 

7.1  ใบสมัครของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   
7.2  รูปถ่ายหน้าตรงในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด  1.5  นิ้ว (3x4 ซม.)  จ านวน 1 รูป 

(ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
7.3  ใบรับรองผลการเรียนเฉล่ีย  5  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 2.75  จากสถานศึกษาต้นสังกัด 

กรณีสมัครโครงการบูรณาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์–ภาษาอังกฤษ (EIS Program) 
7.4  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของตนเอง บิดามารดาและผู้ปกครอง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด 
7.5  วันรับสมัคร  วันท่ี  19–23  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  08.30–16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
7.6  การรับสมัคร  สมัครผ่านระบบออนไลน์ 
7.7  ค่าสมัครสอบ  50  บาท (ช าระในวันเข้าสอบคัดเลือก) 
7.8  การยื่นใบสมัคร 

  1)  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์  ภายในก าหนดวันเวลาท่ีระบุไว้ 
  2)  ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนในวันท่ีเข้าสอบคัดเลือก   

3)  ช าระค่าสมัครสอบในวันท่ีเข้าสอบคัดเลือก 
7.9  วันสอบคัดเลือก  วันจันทร์ท่ี  7  มีนาคม  2565  เวลา  09.00–16.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียน

สุวรรณภูมิพิทยไพศาล  และให้นักเรียนท่ีเข้าสอบน าบัตรประจ าตัวประชาชนมายืนยันด้วย 
7.10  วันประกาศผลสอบ  วันอังคารท่ี  8  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป 

ณ ป้ายนิเทศหน้าอาคาร 3  หรือทางเว็บไซต์  www.swp.ac.th 
7.11  วันมอบตัว  วันศุกร์ท่ี  11  มีนาคม  2565  เวลา  09.00–16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3  

รายละเอียดดังนี้ 
1) นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก  บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องพานักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว 

ในวันเวลาท่ีก าหนด  ถ้าไม่มามอบตัวตามวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
2) นักเรียนและผู้ปกครองร่วมรับฟงัค าช้ีแจงจากทางโรงเรียนเกี่ยวกับนโยบายการด าเนินงาน 

และเงื่อนไขของโครงการบูรณาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์–ภาษาอังกฤษ (EIS Program)  ให้ชัดเจน  
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการมอบตัวนักเรียน 

http://www.swp.ac.th/
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3) ผู้ปกครองนักเรียนท า MOU กับโครงการบูรณาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์– 
ภาษาอังกฤษ (EIS Program) 

 

4) การช าระเงินบ ารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ โครงการบูรณาการ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์–ภาษาอังกฤษ (EIS Program)  เงินบ ารุงการศึกษา  ภาคเรียนละ  5,750  บาท  
เงินสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ  เรียกเก็บเป็นรายกิจกรรมไป  และค่าเรียนปรับพื้นฐาน  500  บาท   
รวม  6,250  บาท หากไม่ศึกษาต่อในโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ไม่สามารถขอเงินบ ารุงการศึกษาคืนได้ 

7.11  วันเรียนปรับพื้นฐาน  ตามวันเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด  รวมเวลา  5 วัน  ณ อาคาร 1   
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

7.12  หากผู้ใดไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์  โรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ 
ในล าดับถัดไปมารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนแทน   

  
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

                                            

  ( นายบุญภพ  จันทมัตตุการ ) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ห้องเรียน EIS  Program  ปีการศึกษา 2565  
สอบวันอาทิตย์ที่  6  มีนาคม  2565 

 

6  มีนาคม  2565  เวลา 08.30 น.  นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันที่โดม 45 ปีสุวรรณพิทย์ 
เวลา วิชา คะแนน 

09.00 – 10.30 น. คณิตศาสตร์ 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. วิทยาศาสตร์ 50 
14.40 – 15.20 น. ภาษาอังกฤษ 25 
15.20 – 16.00 น. ความถนัดทางการเรียน 25 

 

 
 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ห้องเรียน EIS  Program  ปีการศึกษา 2565 

สอบวันจันทร์ที่  7  มีนาคม  2565 
 

7  มีนาคม  2565  เวลา 08.30 น.  นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันที่โดม 45 ปีสุวรรณพิทย์ 
เวลา วิชา คะแนน 

09.00 – 10.30 น. คณิตศาสตร์ 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. วิทยาศาสตร์ 50 
14.40 – 15.20 น. ภาษาอังกฤษ 25 
15.20 – 16.00 น. ความถนัดทางการเรียน 25 

 

 


