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    ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา 
 เรื่อง   การรับนักเรียนห�องเรียนพิเศษ ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

กระทรวงศึกษาธิการเป$นภาษาอังกฤษ (English Program) ช้ันมัธยมศึกษาป7ท่ี  ๑  ป7การศึกษา ๒๕๕๖ 
**************************** 

      ด�วยในป	การศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสตรีวิทยา กําหนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป	ท่ี ๑
จํานวน ๖๐ คน เพ่ือให�การรับนักเรียนเป+นไปด�วยความเรียบร�อย สอดคล�องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห1งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก�ไข เ พิ่ม เติม ทุกฉบับ  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐานเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ป	การศึกษา ๒๕๕๖ และประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เรื่องการรับ
นักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ป	การศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสตรีวิทยาจึง
กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนกระทรวงศึกษาธิการเป+น
ภาษาอังกฤษ (English Program) ชั้นมัธยมศึกษาป	ท่ี ๑ ประเภทห�องเรียนพิเศษ ป	การศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู�สมัครและหลักฐาน 
๑.๑ คุณสมบัติ 

 ๑.๑.๑  สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป	ท่ี ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
 เทียบเท1า หรือกําลังศึกษาอยู1ชั้นประถมศึกษาป	ท่ี ๖ ป	การศึกษา ๒๕๕๕ หรือเทียบเท1า 

๑.๑.๒  เพศหญิง 
 ๑.๑.๓  เป+นโสด 

           ๑.๑.๔  มีความถนัดและสามารถสื่อสารเป+นภาษาอังกฤษได� 
  ๑.๑.๕  ผู�ปกครองมีความพร�อมท่ีจะให�การสนับสนุนค1าใช�จ1ายตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู1 

๑.๒ หลักฐานการสมัคร 
๑.๒.๑  ใบแจ�งความจํานง เปOดให�แจ�งความจํานงทาง internet ท่ีเว็บไซตS   
          http://www.satriwit.ac.th และพิมพSออกทางเครื่องพิมพS  
          (วันท่ี ๑๑ – ๑๘ กุมภาพันธS ๒๕๕๖)  

  ๑.๒.๒  สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน ๑ ชุด ลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง พร�อมนําฉบับจริงมาแสดง  
  ๑.๒.๓  สําเนาหลักฐานการสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป	ท่ี ๖  หรือเทียบเท1า หรือหลักฐานท่ี 
            แสดงว1ากําลังศึกษาอยู1ชั้นประถมศึกษาป	ท่ี ๖ ป	การศึกษา ๒๕๕๕ หรือเทียบเท1า  
            หรือสําเนาแบบรายงานผลการพัฒนาผู�เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) ลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง  
            พร�อมนําฉบับจริงมาแสดง    

 
 
 

-/๑.๒.๔ รูปถGาย 
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๑.๒.๔  รูปถ1ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป              
             ๑.๒.๕  สําเนา ปพ.๖  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป	ท่ี ๔ และชั้นประถมศึกษาป	ท่ี ๕ ลงนามรับรอง 
                      สําเนาถูกต�อง พร�อมนําฉบับจริงมาแสดง หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาเพ่ือ 
                      แสดงรายละเอียดของระดับคะแนน ตามคุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนประเภทห�องเรียน 
                     พิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป+นภาษาอังกฤษ 
                      (English Program) 
๒.  คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
     ๒.๑  ระดับคะแนนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาป	ท่ี ๔ และประถมศึกษาป	ท่ี ๕ มีคุณสมบัติครบท้ัง ๒ ข�อดังนี้ 
            ๒.๑.๑  ได�ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา  ไมGต่ํากวGา ๓.๕๐   
            ๒.๑.๒  ได�ระดับคะแนนเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษ  ไมGต่ํากวGา ๓.๕๐ 
     ๒.๒   สามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข�อบังคับของโรงเรียน  และรายละเอียดตามประกาศการรับสมัคร     
            นักเรียนประเภทห�องเรียนพิเศษ  
๓.  กําหนดการ  

รับใบสมัคร         วันท่ี ๑๑ – ๑๘  กุมภาพันธS พ.ศ. ๒๕๕๖  
    เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม1เว�นวันหยุดราชการ)  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 
    หรือ จาก http://www.satriwit.ac.th  

รับสมัครและสอบสัมภาษณM  
 วันท่ี ๑๔ – ๑๘ กุมภาพันธS พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

   (ไม1เว�นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา  
   นักเรียนต�องมาสมัครด�วยตนเอง ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 
   สอบสัมภาษณM   ๒๐ คะแนน 

ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
       วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธS พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา  

  และทางเว็บไซตSโรงเรียน http://www.satriwit.ac.th  
 สอบคัดเลือก   วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธS พ.ศ. ๒๕๕๖ 
      สอบข�อเขียน  

   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 
      วิชาท่ีสอบ  ภาษาอังกฤษ   ๘๐   คะแนน 
 คณิตศาสตรS    ๕๐   คะแนน 
 วิทยาศาสตรS    ๕๐  คะแนน 
 
 
 

-/ประกาศผล... 
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 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว       
วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธS พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา และทางเว็บไซตSโรงเรียน http://www.satriwit.ac.th 

  ผู�ท่ีสอบผGานการคัดเลือก ต�องมารายงานตัวตามวัน เวลาท่ีกําหนด  
  หากไมGมารายงานตัวถือวGาสละสิทธิ์ 

 มอบตัว             วันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 

๔. เง่ือนไขสําหรับการเรียนห�องเรียนพิเศษตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนกระทรวงศึกษาธิการ 
    เป$นภาษาอังกฤษ (English Program) 
 ๔.๑ กิจกรรมค1ายภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรS คณิตศาสตรS สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป	ท่ี ๑-๓ 
 ๔.๒ เรียนโดยใช�สื่อเป+นภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา ยกเว�นวชิาภาษาไทยและสังคมศึกษาในส1วนท่ี 

  เก่ียวข�องกับความเป+นไทย กฎหมายไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  
    ๔.๓ เรียนปรับพ้ืนฐานความรู� ก1อนเปOดภาคเรียน วันท่ี ๒๒ – ๒๖ , ๒๙ เมษายน  ๒๕๕๖  

และเข�าค1าย English  Camp  วันท่ี ๓๐ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 ๔.๔ การเข�าร1วมโครงการทัศนศึกษาต1างประเทศ ในประเทศท่ีใช�ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร   
          ท้ังนี้เป+นไปตามความสมัครใจ โดยผู�ปกครองเป+นผู�รับผิดชอบค1าใช�จ1าย  
          ( กรณีนักเรียนเข�าร1วมโครงการทัศนศึกษาต1างประเทศ โรงเรียนสมทบค1าใช�จ1าย  
            จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท/คน/ป	 ) 
    ๔.๕  ค1าใช�จ1ายตามหลักเกณฑSการเก็บเงินบาํรุงการศึกษาจํานวน ๓๒,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน ไม1รวมค1าใช�จ1ายปกต ิ
 ๔.๖ นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได�ตามประกาศของโรงเรียน ขอความร1วมมือผู�ปกครองสนับสนุน 
    เงินแรกเข�าจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เข�ากองทุนโครงการ English Program ในนามของสมาคม 
          ผู�ปกครองและครูสตรีวิทยา  

๕. วิธีการสมัครมี  ๒  วิธี  ดังนี้ 
    ๕.๑ กรอกข�อมูลแจ�งความจํานงการสมัครเข�าระบบคอมพิวเตอรS ณ โรงเรียนสตรีวิทยา (ทางโรงเรียนมี 
          เจ�าหน�าท่ีให�คําแนะนําช1วยเหลือ) และสมัครด�วยตนเองพร�อมหลักฐานการสมัคร ตามกําหนดเวลา 
          ท่ีระบุไว� 
    ๕.๒ กรอกข�อมูลออนไลนSในแบบแจ�งความจํานงการสมัคร ท่ีเว็บไซดS http://www.satriwit.ac.th และ 
 พิมพSใบแจ�งความจํานง นํามาสมัครด�วยตนเอง พร�อมหลักฐานการสมัครตามวันเวลาท่ีกําหนด 

ในใบแจ�งความจํานงการสมัคร 

๖. ข�อกําหนดการรับนักเรียน 
    ๖.๑ นักเรียนท่ีได�รับคัดเลือกให�เข�าเรียน จะต�องดําเนินการตามข้ันตอนท่ีโรงเรียนกําหนด (การสมัคร  

การสอบคัดเลือก  รายงานตัว และมอบตัว ) ตามวัน เวลาท่ีกําหนด หากดําเนินการไม1ครบข้ันตอน 
ถือว1าสละสิทธิ์                                                                             
          -/๖.๒ โรงเรียน.... 
 
 
 
 



 

    ๖.๒ โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม1คืนค1าใช�จ1ายทุกประเภทหลังจา

๗. เกณฑMการพิจารณารับนักเรียน
 การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชา โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปหาน�อย ตามจํานวนท่ีรับได� กรณีคะแนนรวมเท1ากัน โรงเรียนจะพิจา
มากกว1าจากวิชาภาษาอังกฤษ  ถ�าได�คะแนนสอบวิชาอังกฤษเท1ากัน จะพิจารณาคะแนนจากการสอบวิชา
คณิตศาสตรS  ถ�าได�คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรSเท1ากัน จะพิจารณาคะแนนจากการสอบวิชาวิทยาศาสตรS
เป+นลําดับต1อไป หรือ ดําเนินการตามมติของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา

ประกาศ
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โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม1คืนค1าใช�จ1ายทุกประเภทหลังจากนักเรียนมอบตัวแล�วไม1ว1ากรณีใด

เกณฑMการพิจารณารับนักเรียน 
การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชา โดยเรียงลําดับจากมาก

ไปหาน�อย ตามจํานวนท่ีรับได� กรณีคะแนนรวมเท1ากัน โรงเรียนจะพิจารณาจากนักเรียนท่ีสอบได�คะแนน
ถ�าได�คะแนนสอบวิชาอังกฤษเท1ากัน จะพิจารณาคะแนนจากการสอบวิชา

คณิตศาสตรS  ถ�าได�คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรSเท1ากัน จะพิจารณาคะแนนจากการสอบวิชาวิทยาศาสตรS
ดําเนินการตามมติของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา

ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                (นางจํานงคS  แจ1มจันทรวงษS) 
                                   ผู�อํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนักเรียนมอบตัวแล�วไม1ว1ากรณีใดๆ 

การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชา โดยเรียงลําดับจากมาก    
รณาจากนักเรียนท่ีสอบได�คะแนน

ถ�าได�คะแนนสอบวิชาอังกฤษเท1ากัน จะพิจารณาคะแนนจากการสอบวิชา
คณิตศาสตรS  ถ�าได�คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรSเท1ากัน จะพิจารณาคะแนนจากการสอบวิชาวิทยาศาสตรS  

ดําเนินการตามมติของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 

 


