
 

                                                                                   
 

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา 
เรื่อง   การรับนักเรียนเข�าศึกษาต�อในระดับช้ันมัธยมศึกษาป#ท่ี ๑ ป#การศึกษา  ๒๕๕๖ 

ประเภทห�องเรียนพิเศษ ตามโครงการส�งเสริมนักเรียนท่ีมีความเป,นเลิศด�านคณิตศาสตร/ วิทยาศาสตร/ 
และห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร/ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. 

*************************** 
      ด�วยในป	การศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสตรีวิทยา กําหนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป	ท่ี ๑ 
ประเภทห�องเรียนพิเศษ ตามโครงการส*งเสริมนักเรียนท่ีมีความเป+นเลิศด�านคณิตศาสตร. วิทยาศาสตร.และห�องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร.ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. เพ่ือให�การรับนักเรียนเป+นไปด�วยความเรียบร�อย สอดคล�องกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห*งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป	การศึกษา ๒๕๕๖ และประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ เรื่อง
การรับนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ป	การศึกษา ๒๕๕๖   โรงเรียนสตรีวิทยาจึง
กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป	ที่  ๑ ประเภทห�องเรียนพิเศษตามโครงการส*งเสริม
นักเรียนท่ีมีความเป+นเลิศด�านคณิตศาสตร. วิทยาศาสตร. และห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร. ตามแนวทาง สสวท.และ
สอวน. ป	การศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้ 
๑.  แผนการรับนักเรียน 
 โรงเรียนสตรีวิทยา มีแผนการรับนักเรียน ประเภทห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร. คณิตศาสตร. ในระดับชั้น 
มัธยมศึกษาป	ท่ี ๑  จํานวน ๓  ห�องเรียน  โดยแบ*งออกเป+น 
 ๑.๑ นักเรียนห�องเรียนพิเศษ ตามโครงการส*งเสริมนักเรียนท่ีมีความเป+นเลิศด�านคณิตศาสตร. วิทยาศาสตร. 
            จํานวน ๒ ห�องเรียน  ๗๒  คน 
      ๑.๒ นักเรียนห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร. ตามแนวทาง สสวท.และสอวน.จํานวน ๑ ห�องเรียน  ๓๐ คน 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู�สมัครและหลักฐานการสมัคร 

๒.๑  คุณสมบัติ 
  ๒.๑.๑  สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป	ท่ี ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท*า  
      หรือกําลังศึกษาอยู*ชั้นประถมศึกษาป	ท่ี ๖ ป	การศึกษา ๒๕๕๕ หรือเทียบเท*า 
  ๒.๑.๒  เพศหญิง 
  ๒.๑.๓  เป+นโสด 

๒.๒  หลักฐานการสมัคร 
  ๒.๒.๑  ใบแจ�งความจํานง เปBดให�แจ�งความจํานงทาง Internet ท่ีเว็บไซต. http ://www.satriwit.ac.th  
            และพิมพ.ออกทางเครื่องพิมพ. (วันท่ี ๑๑ – ๑๘ กุมภาพันธ. ๒๕๕๖)         
 
 
 

     -/๒.๒.๒สําเนา.... 
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  ๒.๒.๒  สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน ๑ ชุด ลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง พร�อมนําฉบับจริงมาแสดง  
  ๒.๒.๓  สําเนาหลักฐานการสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป	ท่ี ๖  หรือเทียบเท*า หรือหลักฐานท่ี 
            แสดงว*ากําลังศึกษาอยู*ชั้นประถมศึกษาป	ท่ี ๖ ป	การศึกษา ๒๕๕๕ หรือเทียบเท*า  
            หรือสําเนาแบบรายงานผลการพัฒนาผู�เรียนรายบุคคล  (ปพ.๖) ลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง  
            พร�อมนําฉบับจริงมาแสดง    
  ๒.๒.๔  รูปถ*ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป              

             ๒.๒.๕  สําเนา ปพ.๖  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป	ท่ี ๔ และชั้นประถมศึกษาป	ท่ี ๕ ลงนามรับรอง 
                      สําเนาถูกต�อง พร�อมนําฉบับจริงมาแสดง หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาเพ่ือแสดง 

            รายละเอียดของระดับคะแนน ตามคุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนประเภทห�องเรียนพิเศษ 
            ท้ัง ๒ ประเภท 

๓.  คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
     ๓.๑  ระดับคะแนนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาป	ท่ี ๔ และประถมศึกษาป	ท่ี ๕ มีคุณสมบัติครบท้ัง ๒ ข�อดังนี้ 
            ๓.๑.๑  ได�ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา  ไม�ต่ํากว�า ๓.๕๐ 
            ๓.๑.๒  ได�ระดับคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร/  ไม�ต่ํากว�า ๓.๕๐ 

                                      วิชาวิทยาศาสตร/  ไม�ต่ํากว�า ๓.๕๐  
     ๓.๒   สามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข�อบังคับของโรงเรียน  และรายละเอียดตามประกาศการรับสมัคร     
            นักเรียนประเภทห�องเรียนพิเศษ  
๔.  กําหนดการ  

รับใบสมัคร  
วันท่ี ๑๑ – ๑๘  กุมภาพันธ. พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม*เว�นวันหยุดราชการ)   
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา หรือ จากเว็บไซด. http://www.satriwit.ac.th   

รับสมัคร     
วันท่ี ๑๔ – ๑๘ กุมภาพันธ. พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
(ไม*เว�นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา นักเรียนต�องมาสมัครด�วยตนเอง 

  สอบคัดเลือก       
  วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ. พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 

วิชาท่ีสอบ      
คณิตศาสตร.  วิทยาศาสตร. และภาษาอังกฤษ   

 ประกาศผลสอบและรายงานตัว 
  วันท่ี ๒๗  กุมภาพันธ. พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา (ถ�าไม�มารายงานตัวตามวัน เวลาท่ีกําหนด ถือว�าสละสิทธิ์) 

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

๕. เง่ือนไขสําหรับการเรียนห�องเรียนพิเศษ  
ห�องเรียนพิเศษ ตามโครงการส�งเสริมนักเรียน 

ท่ีมีความเป,นเลิศด�านคณิตศาสตร/ วิทยาศาสตร/ 
ห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร/ 

ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. 
๑. เรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกคาบกับชาวต*างประเทศ  
๒. นักเรียนต�องเรียนตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต�น   
๓. โรงเรียนจะพิจารณาจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 
    ต*างประเทศ  ท้ังนี้เป+นไปตามความสมัครใจ  
    โดยผู�ปกครองเป+นผู�รับผิดชอบค*าใช�จ*าย 
๔. ค*าใช�จ*ายตามหลักเกณฑ.การเก็บเงินบํารุงการศึกษา  
    จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาทต*อป	 ไม*รวมค*าใช�จ*ายปกติ 
๕. กิจกรรมค*ายวิชาการทุกป	 
๖. การทดสอบความรู�ทางภาษาอังกฤษ จากสถาบัน 
    ภาษาฯ 
๗. รายวิชาคณิตศาสตร.จัดในรูปแบบการลดระยะเวลา 
    เรียน (Acceleration) และการเพ่ิมพูนประสบการณ.   
     (Enrichment) 
๘. เรียนรายวิชาคณิตศาสตร. และวิทยาศาสตร. จาก 
    ตําราภาษาอังกฤษ 

๑. เรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกคาบกับชาวต*างประเทศ  
๒. นักเรียนต�องเรียนตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต�น   
๓. โรงเรียนจะพิจารณาจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 
    ต*างประเทศ  ท้ังนี้เป+นไปตามความสมัครใจ  
    โดยผู�ปกครองเป+นผู�รับผิดชอบค*าใช�จ*าย 
๔. ค*าใช�จ*ายตามหลักเกณฑ.การเก็บเงินบํารุงการศึกษา  
    จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาทต*อป	 ไม*รวมค*าใช�จ*ายปกติ 
๕. กิจกรรมค*ายวิชาการทุกป	 
๖. การทดสอบความรู�ทางภาษาอังกฤษ จากสถาบัน 
    ภาษาฯ 
๗. รายวิชาคณิตศาสตร.จัดในรูปแบบการลดระยะเวลา 
    เรียน (Acceleration) และการเพ่ิมพูนประสบการณ.   
     (Enrichment) 
๘. เพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษแบบเข�มข�น รายวิชา 
    เพ่ิมเติมเน�นด�านวิทยาศาสตร. คณิตศาสตร.และ 
    เทคโนโลยี เป+นรายวชิาเพ่ิมพูนประสบการณ. และ/ 
    หรือเพ่ิมเติมพิเศษ (Advance Placement Program) 
๙. การทําโครงงานด�านวิทยาศาสตร. คณิตศาสตร. และ 
    เทคโนโลย ี

    หมายเหตุ   นักเรียนสามารถเลือกสมัครประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือท้ัง 2 ประเภทตามลําดับความสนใจ 
๖. วิธีการสมัคร มี  ๒  วิธี  ดังนี้ 
     ๖.๑ นําหลักฐานการสมัครมากรอกข�อมูลแจ�งความจํานงการสมัครเข�าระบบคอมพิวเตอร.ด�วยตนเอง  
           (ทางโรงเรียนมีเจ�าหน�าท่ีให�คําแนะนําช*วยเหลือ) และสมัครด�วยตนเอง ตามกําหนดเวลาท่ีระบุไว� 
     ๖.๒ กรอกข�อมูลออนไลน.ในแบบแจ�งความจํานงการสมัคร ในเว็บไซด. http://www.satriwit.ac.th   

และพิมพ.ใบแจ�งความจํานง นํามาสมัครด�วยตนเอง พร�อมหลักฐานการสมัครตามวันเวลาท่ีกําหนด 
ในใบแจ�งความจํานง                                   -/๗. ข�อกําหนดการ... 
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๗. ข�อกําหนดการรับนักเรียน 
    ๗.๑ นักเรียนท่ีได�รับคัดเลือกให�เข�าเรียน จะต�องดําเนินการตามข้ันตอนท่ีโรงเรียนกําหนด (การสมัคร การสอบ 
 คัดเลือก  รายงานตัว และมอบตัว ) ตามวัน เวลาท่ีกําหนด หากดําเนินการไม*ครบข้ันตอนถือว*าสละสิทธิ์ 
    ๗.๒ โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม*คืนค*าใช�จ*ายทุกประเภทหลังจากนักเรียนมอบตัวแล�วไม*ว*ากรณีใด ๆ 

 
๘. เกณฑ/การพิจารณารับนักเรียน 
 การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชา โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย 
ตามจํานวนท่ีรับได� กรณีคะแนนรวมเท*ากัน โรงเรียนจะพิจารณาจากนักเรียนท่ีสอบได�คะแนนมากกว*าจากวิชา
วิทยาศาสตร.  ถ�าได�คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร.เท*ากัน  จะพิจารณาคะแนนจากการสอบวิชาคณิตศาสตร.  ถ�าได�
คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร.เท*ากัน จะพิจารณาคะแนนจากการสอบวิชาภาษาอังกฤษเป+นลําดับต*อไป หรือ 
ดําเนินการตามมติของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

              (นางจํานงค.  แจ*มจันทรวงษ.) 
               ผู�อํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 
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