ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2560
-----------------------------------------------------เพื่อใหการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประจําปการศึกษา
2560 ของโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญเปนไปดวยความเรียบรอยสอดคลองกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2560
โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญจึงกําหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ การคัดเลือกและการสอบคัดเลือก
ดังตอไปนี้
ก. รายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
1. คุณสมบัติของผูสมัคร และหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติ
1.1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 หรือเทียบเทา
1.1.2 ไมจํากัดอายุ (รับทั้งชายและหญิง)
1.1.3 เปนโสด
1.1.4 กรณีสมัครประเภทหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
- ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา 2.80
- ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตามโครงการ
ภาคเรียนละ 15,000 บาท
1.1.5 กรณีสมัครประเภทหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP)
- ตองมีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 3.00
- ผูปกครอง มีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตามโครงการ
ภาคเรียนละ 8,500 บาท
1.2 หลักฐานการสมัคร
1.2.1 ใบแจงความจํานงสมัครเขาเรียน โดยเขาเว็บไซต www.bangkok2.org
- ประเภทหองเรียนพิเศษ วันที่ 12 - 24 กุมภาพันธ 2560
- ประเภทหองเรียนปกติ วันที่ 12 - 30 มีนาคม 2560
1.2.2 สําเนาทะเบียนบาน หนาที่มีเลขบาน หนาที่มีชื่อนักเรียน บิดามารดา หรือ
ผูปกครองที่เปนเจาบาน
1.2.3 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (ปพ.1) หรือเทียบเทา หรือหลักฐาน
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ที่แสดงวากําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปการศึกษา
2559 หรือเทียบเทา
1.2.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใชเฉพาะการยื่นสมัคร
สอบคัดเลือกประเภทหองเรียนปกติ หากไมมีหลักฐานผลการสอบ O-NET สามารถ
ยื่นสมัครได แตจะไมมีคะแนนในสวนของคะแนน O-NET
1.2.5 รูปถาย ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป (แตงเครื่องแบบนักเรียน)

/1.2.5รูปถาย...

(เอกสารขอ 1.2.2 และ 1.2.3 ใหนํามาทั้งฉบับจริง และฉบับถายเอกสาร)
1.2.6 ในกรณีสมัครประเภทความสามารถพิเศษ
ดานศิลปะและดานกีฬา ตองมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย
สุขภาพแข็งแรง มีเกียรติบัตรหรือรางวัลนํามาประกอบเพื่อการพิจารณาในวันทดสอบ
1.2.7 หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน การเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( ใหนําฉบับจริงไปแสดง พรอมทั้ง
สําเนาเอกสาร 1 ชุด) หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกําหนด
2. กําหนดวันรับสมัคร คัดเลือก สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัวชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2.1. หองเรียนปกติ รับจํานวน 600 คน
2.1.1 ความสามารถพิเศษ รับจํานวน 20 คน (รับสมัครจากนักเรียนทั่วไป)
ดานศิลปะ

- นาฏศิลปไทย 1 คน
- ทัศนศิลป

1 คน

- ดนตรีไทย

1 คน

- ดนตรีสากล

1 คน

ดานกีฬา

- ฟุตบอล

10 คน

- วอลเลยบอล 6 คน

รวม 20 คน
- รับสมัคร

วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560

- สอบคัดเลือก

วันที่ 30 มีนาคม 2560

- ประกาศผลและรายงานตัว

วันที่ 31 มีนาคม 2560

- มอบตัว

วันที่ 19 เมษายน 2560

2.1.2 สอบคัดเลือกและใชคะแนน O-NET (รับสมัครจากนักเรียนทั่วไป) รับจํานวน 310 คน
- รับสมัคร

วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560

- สอบคัดเลือก

วันที่ 1 เมษายน 2560

- ประกาศผลและรายงานตัว

วันที่ 5 เมษายน 2560

- มอบตัว

วันที่ 19 เมษายน 2560

2.1.3 สอบคัดเลือกและใชคะแนน O-NET ในเขตพื้นที่บริการ รับจํานวน 240 คน
- รับสมัคร

วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560
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- สอบคัดเลือก

วันที่ 1 เมษายน 2560

- ประกาศผลและรายงานตัว

วันที่ 5 เมษายน 2560

- มอบตัว

วันที่ 19 เมษายน 2560

2.1.4 เงื่อนไขพิเศษ รับจํานวน 30 คน
- รับสมัคร

วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560

- ประกาศผลและรายงานตัว

วันที่ 5 เมษายน 2560

- มอบตัว

วันที่ 19 เมษายน 2560

/หมายเหตุ...
หมายเหตุ

- พื้นที่บริการของโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ ไดแกนักเรียนที่มีภูมิลําเนาใน
เขตมีนบุรี

- แขวงมีนบุรีทั้งแขวง, แขวงแสนแสบทัง้ แขวง

เขตคลองสามวา - แขวงบางชันทั้งแขวง
เขตคันนายาว

- แขวงคันนายาวทั้งแขวง

โดยนักเรียนมีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่บริการไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
(กอนวันที่ 16 พฤษภาคม 2558) โดยมีพอ แม ปู ยา ตา หรือยาย เปนเจาบาน

- เงื่อนไขพิเศษมี 7 กรณี ดังนี้
1. นักเรียนที่ไดคะแนนสอบเทากันในลําดับสุดทาย
2. นักเรียนที่มีขอตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
3. นักเรียนทีเ่ ปนผูยากไรและดอยโอกาส
4. นักเรียนที่เปนบุตรผูเสียสละเพื่อชาติหรือผูประสบภัยพิบัติที่ตองไดรับการสงเคราะหดูแล
เปนพิเศษ
5. นักเรียนโควตาตามขอตกลงของโรงเรียนคูสหกิจหรือโรงเรียนคูพัฒนาหรือโรงเรียน
เครือขาย
6. นักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
7. นักเรียนที่อยูในอุปการะของผูทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียนอยางตอเนื่อง
2.2. หองเรียนพิเศษดานวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร รับจํานวน 36 คน
และดานภาษาอังกฤษ (IEP) รับจํานวน 36 คน (ไมจํากัดเขตพื้นที่)
- รับสมัคร
วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ 2560
- สอบคัดเลือก
วันที่ 4 มีนาคม 2560
- ประกาศผล รายงานตัว และสอบสัมภาษณ
วันที่ 9 มีนาคม 2560
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- มอบตัว

วันที่ 25 มีนาคม 2560

ข. รายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
1. คุณสมบัติของผูสมัคร และหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติ
1.1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 หรือเทียบเทา
1.1.2 ไมจํากัดอายุ (รับทั้งชายและหญิง)
1.1.3 เปนโสด
1.1.4 กรณีสมัครประเภทหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
- ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา 2.80
- ผูปกครองมีความพรอมใหการสนับสนุนคาใชจายตามโครงการ
ภาคเรียนละ 15,000 บาท
1.1.5 กรณีสมัครประเภทหองเรียนพิเศษดานภาษาอังกฤษ (IEP)
- ตองมีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 3.00
- ผูปกครองมีความพรอมใหการสนับสนุนคาใชจายตามโครงการ ภาคเรียนละ 8,500 บาท

1.2 หลักฐานการสมัคร

/1.2หลักฐานการสมัคร...

2.2.1 ใบสมัคร
2.2.2 สําเนาทะเบียนบาน เฉพาะหนาที่มีชื่อนักเรียนและบิดามารดา หรือผูปกครอง
2.2.3 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ปพ.1) หรือเทียบเทา หรือหลักฐาน
ที่แสดงวากําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปการศึกษา 2559
หรือเทียบเทา
2.2.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
2.2.5 รูปถาย ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป (แตงเครื่องแบบนักเรียน)
(เอกสารขอ 2.2.2 และ 2.2.3 ใหนํามาทั้งฉบับจริง และฉบับถายเอกสาร)
2.2.6 ในกรณีสมัครประเภทความสามารถพิเศษดานกีฬา ตองมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย สุขภาพแข็งแรง มีเกียรติบัตรหรือรางวัลนํามาประกอบ
เพื่อการพิจารณาในวันทดสอบ
2.2.7 หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน การเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( ใหนําฉบับจริงไปแสดง พรอมทั้ง
สําเนาเอกสาร 1 ชุด) หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกําหนด
2. กําหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัวชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
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2.1 หองเรียนปกติ รับจํานวน 500 คน
2.1.1 รับจากนักเรียน ม.3 เดิม จํานวน 400 คน
- ประกาศผล

วันที่ 10 มีนาคม 2560

- รายงานตัว

วันที่ 4 เมษายน 2560

- มอบตัว

วันที่ 20 เมษายน 2560

2.1.2 ความสามารถพิเศษรับจํานวน 20 คน (รับสมัครจากนักเรียนทั่วไป)
ดานกีฬา
- ฟุตบอล 10 คน

- วอลเลยบอล 10 คน

- รับสมัคร

วันที่ 27 – 28 มีนาคม 2560

- สอบคัดเลือก

วันที่ 30 มีนาคม 2560

- ประกาศผลและรายงานตัว

วันที่ 31 มีนาคม 2560

- มอบตัว

วันที่ 20 เมษายน 2560

2.1.3 รับจากการสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET นักเรียนที่จบ ชั้น ม.3 จากโรงเรียนอื่น ๆ
และโรงเรียนเดิม จํานวน 60 คน เปดรับสมัคร 4 แผนการเรียน ดังนี้
1. วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร

จํานวน 20 คน

2. คณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ จํานวน 10 คน
3. ศิลป – ภาษาญี่ปุน

จํานวน 15 คน

4. ศิลป – ภาษาจีน

จํานวน 15 คน
/2.1.3กําหนดการรับ...

กําหนดการรับสมัคร
- รับสมัคร

วันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560

- สอบคัดเลือก

วันที่ 2 เมษายน 2560

- ประกาศผล และรายงานตัว

วันที่ 6 เมษายน 2560

- มอบตัว

วันที่ 20 เมษายน 2560

2.1.3 เงื่อนไขพิเศษ รับจํานวน 20 คน

หมายเหตุ

- รับสมัคร

วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560

- ประกาศผล และรายงานตัว

วันที่ 6 เมษายน 2560

- มอบตัว

วันที่ 20 เมษายน 2560

- เงื่อนไขพิเศษมี 7 กรณี ดังนี้
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1. นักเรียนที่ไดคะแนนสอบเทากันในลําดับสุดทาย
2. นักเรียนที่มีขอตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
3. นักเรียนที่เปนผูยากไรและดอยโอกาส
4. นักเรียนที่เปนบุตรผูเสียสละเพื่อชาติหรือผูประสบภัยพิบัติที่ตองไดรับการสงเคราะหดูแล
เปนพิเศษ
5. นักเรียนโควตาตามขอตกลงของโรงเรียนคูสหกิจหรือโรงเรียนคูพัฒนาหรือโรงเรียน
เครือขาย
6. นักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
7. นักเรียนที่อยูในอุปการะของผูทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียนอยางตอเนื่อง
2.2 หองเรียนพิเศษดานวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร รับจํานวน 36 คน
และดานภาษาอังกฤษ (IEP) รับจํานวน 36 คน (รับนักเรียนที่จบ ม.3 ทั่วไป)
- รับสมัคร

วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ 2560

- สอบคัดเลือก

วันที่ 5 มีนาคม 2560

- ประกาศผล รายงานตัวและสอบสัมภาษณ

วันที่ 10 มีนาคม 2560

- มอบตัว

วันที่ 25 มีนาคม 2560

ตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ประกาศประชาสัมพันธ หรือ www.sbp.ac.th หรือติดตอที่โรงเรียน
เศรษฐบุตรบําเพ็ญ หมายเลขโทรศัพท 02-517-5026 ตอ 400, 406 หรือ 02-918-8569
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายประพนธ หลีสิน)
ผูอํานวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ

