
 
 

 
ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา 

เรื่อง   การรับนักเรียนเข้าศกึษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
*************************** 

      ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนสตรีวิทยาก าหนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภท
ในเขตพ้ืนที่บริการจ านวน ๑๑๒ คน นักเรียนทั่วไป จ านวน ๑๖๘ คน ความสามารถพิเศษ จ านวน ๕ คนและ
เงื่อนไขพิเศษ จ านวน ๖๕ คน เพ่ือให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เรื่องการรับนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีวิทยา   จึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้า
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ดังนี้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ประเภทในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป 
๑.  คุณสมบตัิทั่วไปของผู้สมัครและหลักฐาน 

๑.๑  คุณสมบัติ 
๑.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 

 เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หรือเทียบเท่า 
 ๑.๑.๒  เพศหญิง 
 ๑.๑.๓  เป็นโสด 

๑.๒  หลักฐานการสมัคร 
๑.๒.๑  ใบแจ้งความจ านง เปิดให้แจ้งความจ านงทาง Internet  
          ทีเ่ว็บไซต์ http ://www.satriwit.ac.th และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์  
          (วันที่ ๑๗ – ๒๔  มีนาคม ๒๕๕๘)  
๑.๒.๒  ส าเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง และในกรณีที ่
         สมัครในเขตพื้นที่บริการให้ถ่ายเอกสารหน้า ๑๘ ของส าเนาทะเบียนบ้านมาด้วย  
         (กรณีใช้ส าเนาทะเบียนบ้านออกใหม่แทนฉบับเดิมท่ีช ารุดหรือสูญหาย  
          หรือคัดเพื่อการศึกษาแต่ไม่มีหน้า๑๘  ต้องขอค ารับรองการเป็นเจ้าบ้าน 
          จากฝ่ายทะเบียนส านักงานเขตพระนครมาด้วย) 
๑.๒.๓  หลักฐานการส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า 

 ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  หรือเทียบเท่า หรือส าเนา 
 แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
 พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง               -/๑.๒.๔  หลักฐาน... 
 
 
 
 
 
    



 -๒- 
 ๑.๒.๔  หลักฐานใบแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
            ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ฉบับจริง                  

            ๑.๒.๕ รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ขนาด ๓x๔ ซม. (๑ นิ้ว) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน   
                     จ านวน ๓ รูป เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายให้ชัดเจน 

๒.   การรับสมัคร 
     ๒.๑  ประเภทนักเรียนทั่วไป (จ านวน ๑๖๘  คน)  

๒.๒  ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ (จ านวน ๑๑๒ คน)  
  ๒.๒.๑  เขตพื้นที่บริการ 

  เขตพระนคร ๔ แขวง ได้แก่   
- แขวงบวรนิเวศ  
- แขวงบ้านพานถม  
- แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ  
- แขวงตลาดยอด  

  ๒.๒.๒ คุณสมบัตเิฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  
 ๑) นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย ๒ ปี  
  นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 ๒) ต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านที่มีหลักฐาน 
  สิทธิอยู่อาศัยชัดเจน อย่างน้อย ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

 ๓) ทั้งนีก้รณีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 
  โรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๓.  ก าหนดการ  
     ๓.๑ รับระเบียบการ   วันที่ ๑๗ – ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   

 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา  
            หรือ จาก http://www.satriwit.ac.th  

  ๓.๒ รับสมัคร วันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา  
 นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 

 ๓.๓  ประกาศรายช่ือผู้สมัครในเขตพื้นที่บริการที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
       วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา  

  และทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.satriwit.ac.th 
   ๓.๔ สอบคัดเลือก  นักเรียนทั่วไป และนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  

  วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 

 ๓.๕ วิชาที่สอบ     ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ -/๓.๖ประกาศ... 
 

http://www.satriwit.ac.th/
http://www.satriwit.ac.th/
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 ๓.๖ ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว       

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา      
และทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.satriwit.ac.th 

  ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด  
  หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ 

                      (กรณีที่ผลการสอบคัดเลือกล าดับสุดท้ายมีจ านวนมากกว่า ๑ คน  
   โรงเรียนจะด าเนินการตามมติของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา) 
 ๓.๗ มอบตัว    วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ประเภทความสามารถพิเศษ  รับจ านวน ๕ คน 
๑.  การรับสมัคร 
     รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี (โยธวาทิต ) จ านวน ๕ คน  ดังนี้ 

  ๑.) ทูบา   จ านวน  ๑  คน 
  ๒.) ยูฟลอเนียม  จ านวน  ๑  คน 
 ๓.) ทรอมโบน  จ านวน  ๑  คน 
 ๔.) ทรัมเป็ต    จ านวน  ๑  คน 
 ๕.) เมลโลโฟน   จ านวน  ๑  คน 
๒.  คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัครและหลักฐาน 

๒.๑  คุณสมบัตทิั่วไป 
๒.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 

 เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หรือเทียบเท่า 
 ๒.๑.๒  เพศหญิง 
 ๒.๑.๓  เป็นโสด 

    ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
           ๒.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕      
                    ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 

๒.๒.๒ ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  
         หรือระดับประเทศ 
๒.๒.๓ แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
     - โล่รางวัล /เกียรติบัตร การประกวดแข่งขัน 
     - ภาพประกอบกิจกรรม 
๒.๒.๔ ทดสอบภาคปฏิบัติ 

                - สามารถปฏิบัติโน้ตสากลแบบ Sight Reading ได้ 
    - สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีและเดินให้ถูกจังหวะ (Marching) ได ้
          - ต้องเล่นดนตรีกับบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ ไม่เกิน 5 ชาร์ป 5 แฟลต 

        แบบ Slur Staccato และArpeggio               -/๒.๓  หลักฐาน... 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/search?biw=1707&bih=897&q=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%95&spell=1&sa=X&ei=sBlcVOrnIovUuQTUroL4Dg&ved=0CBgQvwUoAA
https://www.google.co.th/search?biw=1707&bih=897&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96+%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4+%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5+%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A+Sight+Reading+%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89&spell=1&sa=X&ei=ol1UVIe2IY-MuATP9IHIDg&ved=0CBgQBSgA
https://www.google.co.th/search?biw=1707&bih=897&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94+%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ei=aF5UVP2DKYPVuQTJiYLYAQ&ved=0CBgQvwUoAA
https://www.google.co.th/search?biw=1707&bih=897&q=5+%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B+5+%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%95Slur+Staccato+%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0+Arpeggio&spell=1&sa=X&ei=HF9UVOd5lOa5BNnUgOAB&ved=0CBgQvwUoAA


 -๔- 
๒.๓  หลักฐานการสมัคร 

๒.๓.๑  ใบแจ้งความจ านง เปิดให้แจ้งความจ านงทาง Internet  
          ที่เว็บไซต์ http ://www.satriwit.ac.th และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์  
          (วันที่ ๑๗ – ๒๑  มีนาคม ๒๕๕๘)  
๒.๓.๒ หลักฐานการส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า 

                      ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  หรือเทียบเท่า หรือส าเนา 
 แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
 พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง         

           ๒.๓.๓  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ขนาด ๓x๔ ซม. (๑ นิ้ว) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน   
                     จ านวน ๓ รูป เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายให้ชัดเจน 
            ๒.๓.๔  หลักฐานประกอบการพิจารณาความสามารถพิเศษแต่ละประเภท  
                      นักเรียนที่เข้าทดสอบความสามารถต้องผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว
นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรม ๑ คน / ๑ ยอดเยี่ยม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้   มีเวลาให้กับการฝึกซ้อมไม่ต่ ากว่า
วันละ ๑ ชม ๓๐ นาท ี

๓.  ก าหนดการ  
     ๓.๑ รับระเบียบการ   วันที่ ๑๗ – ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   

 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา  
            หรือ จาก http://www.satriwit.ac.th  

     ๓.๒ รับสมัคร วันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา  
 นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 

 ๓.๓  ประกาศรายช่ือผู้สมัครมีสิทธิ์สอบ 
       วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา  

  และทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.satriwit.ac.th 
    ๓.๔ คัดเลือก วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  โดยการสอบภาคปฏิบัติและการสัมภาษณ์  
  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 

    ๓.๖ ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว       
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา      
และทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.satriwit.ac.th 

  ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด  
  (หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 

                             และต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อจัดห้องเรียนคุณภาพ 
                                 ในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา  
                                 (หากไม่มาสอบถือว่าสละสิทธิ์)                                          -/๓.๗ มอบตัว... 
     
 
 
 
 
 

http://www.satriwit.ac.th/
http://www.satriwit.ac.th/


 -๕- 
   ๓.๗ มอบตัว    วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รับจ านวน ๖๕ คน  
คุณสมบัติของนักเรียนประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ดังนี้ 
                        ๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย 
                        ๒) นักเรียนด้อยโอกาส ในกรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ 
                                 จากการปฏิบัติราชการชายแดน โดยมีหลักฐานชัดเจน 
 ๓) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคู่พัฒนา  
  หรือโรงเรียนเครือข่าย 
 ๔) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนสตรีวิทยา  
                                 โดยมีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ชัดเจน 
                        ๕) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนสตรีวิทยา 
                                 อย่างต่อเนื่อง 
  การรับนักเรียนประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ เป็นอ านาจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  
ในการพิจารณากลั่นกรอง 
๔. วิธีการสมัครมี  ๒  วิธี  ดังนี้ 
    ๔.๑  กรอกข้อมูลออนไลน์ในแบบแจ้งความจ านงการสมัคร ในเว็บไซต์ http://www.satriwit.ac.th  

 และพิมพ์ใบแจ้งความจ านง น ามาสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครตามวันเวลาที่ก าหนด 
 ในใบแจ้งความจ านงการสมัคร 

  ๔.๒  น าหลักฐานการสมัครมากรอกข้อมูลแจ้งความจ านงการสมัครเข้าระบบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง  
 (ทางโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ) และสมัครด้วยตนเอง ตามก าหนดเวลาที่ระบุ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

                      (นางเบญญาภา คงรอด) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 

http://www.satriwit.ac.th/

