
 

                                                                                                                                

                                 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา 
เรื่อง   การรับนักเรียนเข�าศึกษาต�อในช้ันมัธยมศึกษาป"ท่ี  ๔ ป"การศึกษา  ๒๕๕๖ 

ประเภทห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร* (พสวท.) 
ตามโครงการพัฒนาและส�งเสริมผู�มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี 

****************************** 
       ด�วยในป	การศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสตรีวิทยา กําหนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป	ท่ี๔  

ประเภทห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร* (พสวท.) ตามโครงการพัฒนาและส1งเสริมผู�มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี จํานวน ๓๐ คน เพ่ือให�การรับนักเรียนเป6นไปด�วยความเรียบร�อย สอดคล�องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห1งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก� ไขเ พ่ิมเติมทุกฉบับ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป	การศึกษา ๒๕๕๖ และประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
เรื่องการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ป	การศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสตรีวิทยา 
จึงกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป	ท่ี ๔ ป	การศึกษา ๒๕๕๖ ประเภทห�องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร* (พสวท.) ตามโครงการพัฒนาและส1งเสริมผู�มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี ดังนี้ 
๑.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู�สมัครและหลักฐานการสมัคร 

๑.๑  คุณสมบัติ 
  ๑.๑.๑  สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป	ท่ี ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท1า  

 หรือกําลังศึกษาอยู1ชั้นมัธยมศึกษาป	ท่ี ๓ ป	การศึกษา ๒๕๕๕ หรือเทียบเท1า 
  ๑.๑.๒  เพศหญิง 
  ๑.๑.๓  เป6นโสด 

๑.๒  หลักฐานการสมัคร 
  ๑.๒.๑  ใบแจ�งความจํานง เปCดให�แจ�งความจํานงทางInternet ท่ีเว็บไซต* http ://www.satriwit.ac.th  
            และพิมพ*ออกทางเครื่องพิมพ* (วันท่ี ๑๑–๑๘ กุมภาพันธ* พ.ศ. ๒๕๕๖)  
  ๑.๒.๒  สําเนาทะเบียนบ�าน ลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง พร�อมนําฉบับจริงมาแสดง  
  ๑.๒.๓  หลักฐานการสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป	ท่ี ๓ หรือเทียบเท1า หรือหลักฐานท่ีแสดงว1า 

 กําลังศึกษาอยู1ชั้นมัธยมศึกษาป	ท่ี ๓ ป	การศึกษา ๒๕๕๕  หรือเทียบเท1า  หรือสําเนา 
       แบบรายงานผลการพัฒนาผู�เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) ลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง  
            พร�อมนําฉบับจริงมาแสดง             
                 -/๑.๒.๔  รูปถ1าย... 
 
 
 
 



  -๒- 
 
 ๑.๒.๔  รูปถ1ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป  
  ๑.๒.๕  สําเนา ปพ.๖ นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาป	ท่ี ๑-๓ (๕ ภาคเรียน) ลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง 
            พร�อมนําฉบับจริงมาแสดง หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาเพ่ือแสดง 
            รายละเอียดของระดับคะแนนตามคุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนประเภทห�องเรียนพิเศษ   

๒.  คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
     ๒.๑  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาป	ท่ี ๑ - ๓ (๕ ภาคเรียน) มีคุณสมบัติครบท้ัง ๒ ข�อดังนี้ 
            ๒.๑.๑ ได�ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา  ไม�ต่ํากว�า ๓.๕๐ 
            ๒.๑.๒ ได�ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร*พ้ืนฐาน  ไม�ต่ํากว�า ๓.๕๐  
                                             และวิชาวิทยาศาสตร*พ้ืนฐาน  ไม�ต่ํากว�า ๓.๕๐ 

 ๒.๒  สามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข�อบังคับของโรงเรียน  และรายละเอียดตามประกาศการรับสมัคร 
  นักเรียนประเภทห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร*   

๓.  กําหนดการ  
 รับใบสมัคร  

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

 รับสมัคร     
วันท่ี ๑๔ – ๑๘ กุมภาพันธ* พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
(ไม1เว�นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา นักเรียนต�องสมัครด�วยตนเอง 

   สอบคัดเลือก       
  วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ* พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 
 วิชาท่ีสอบ      

วิทยาศาสตร* และคณิตศาสตร*   
 ประกาศผลสอบและรายงานตัว 
  วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ* พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา (ถ�าไม�มารายงานตัวตามวัน เวลาท่ีกําหนด ถือว�าสละสิทธิ์) 

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

๔. เง่ือนไขสําหรับการเรียนห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร* (พสวท.)ตามโครงการพัฒนา 
    และส�งเสริมผู�มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี 
    ค1าใช�จ1ายตามหลักเกณฑ*การเก็บเงินบํารุงการศึกษาจํานวน ๕,๐๐๐ บาท/คน/ป	 ไม1รวมค1าใช�จ1ายปกติ 

-/๕. วิธีการสมัคร... 
                                                                   
 
 
 



-๓- 
 
๕. วิธีการสมัคร มี  ๒  วิธี  ดังนี้ 
     ๕.๑ กรอกข�อมูลแจ�งความจํานงการสมัครเข�าระบบคอมพิวเตอร*ด�วยตนเอง ณ โรงเรียนสตรีวิทยา  
           (ทางโรงเรียนมีเจ�าหน�าท่ีให�คําแนะนําช1วยเหลือ) และสมัครด�วยตนเองพร�อมหลักฐานการสมัคร  
          ตามกําหนดเวลาท่ีระบุไว� 
     ๕.๒ กรอกข�อมูลออนไลน*ในแบบแจ�งความจํานงการสมัคร ในเว็บไซด* http://www.satriwit.ac.th   
           และพิมพ*ใบแจ�งความจํานง นํามาสมัครด�วยตนเอง พร�อมหลักฐานการสมัครตามวันเวลาท่ีกําหนด 
           ในใบแจ�งความจํานง 

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

การสอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัว) ตามวัน เวลาท่ีกําหนด หากดําเนินการไม1ครบข้ันตอน 
ถือว1าสละสิทธิ์                                                                              

    ๖.๒ โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม1คืนค1าใช�จ1ายทุกประเภทหลังจากนักเรียนมอบตัวแล�วไม1ว1ากรณีใดๆ 
 
๗. เกณฑ*การพิจารณารับนักเรียน 
 การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชา โดยเรียงลําดับจากมาก 
ไปหาน�อย ตามจํานวนท่ีรับได� กรณีคะแนนรวมเท1ากัน โรงเรียนจะพิจารณาจากนักเรียนท่ีสอบได�คะแนนมากกว1า
จากวิชาวิทยาศาสตร*  ถ�าได�คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร*เท1ากัน  จะพิจารณาคะแนนจากการสอบวิชาคณิตศาสตร*   
เป6นลําดับต1อไป หรือ ดําเนินการตามมติของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 
 

ประกาศ  ณ วันท่ี  ๓๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
                  (นางจํานงค*   แจ1มจันทรวงษ*) 
                                      ผู�อํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 


