
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา 
เรื่อง   การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 

 ------------------------------------- 
ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๕๘  โรงเรียนสตรีวิทยาก าหนดรับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

ประเภทห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program : EP) จ านวน ๖๐ คน เพ่ือให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อ ย  สอดคล้องกับ  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เรื่องการรับนักเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๘   คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียน
สตรีวิทยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรีวิทยาจึงก าหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการ รับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ตามโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ดังนี้ 
๑.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 

๑.๑  คุณสมบัติ 
  ๑.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   

หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หรือเทียบเท่า 
  ๑.๑.๒  เพศหญิง 
  ๑.๑.๓  เป็นโสด 
  ๑.๑.๔  มีความถนัดและสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
  ๑.๑.๕  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

๑.๒  หลักฐานการสมัคร 
  ๑.๒.๑  ใบแจ้งความจ านง เปิดให้แจ้งความจ านงทาง Internet ทีเ่ว็บไซต์   
            http ://www.satriwit.ac.th และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์  
            (วันที่ ๑๗ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)  
  ๑.๒.๒  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง  

          -/๑.๒.๓  หลักฐาน... 
  ๑.๒.๓  หลักฐานการส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  หรือเทียบเท่า หรือหลักฐาน 

ที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   ปีการศึกษา ๒๕๕๗  หรือเทียบเท่า  หรือส าเนาแบบรายงาน
ผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาเพ่ือแสดง



 -๒- 

รายละเอียดของระดับคะแนนตามคุณสมบัติเฉพาะของ นักเรียนประ เภทห้องเรียน ตามโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)  
   ๑.๒.๔  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ขนาด ๓x๔ ซม. (๑ นิ้ว) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน   
จ านวน ๓ รูป เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายให้ชัดเจน 

๒.  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
     ๒.๑  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  มีคุณสมบัติครบทั้ง ๒ ข้อดังนี้ 
            ๒.๑.๑ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา  ไม่ต่่ากว่า ๓.๕๐ 
            ๒.๑.๒ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ไม่ต่่ากว่า ๓.๕๐ 

๒.๒  สามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน และรายละเอียดตามประกาศการรับสมัคร
นักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 

๓.  ก่าหนดการ    

     ๓.๑ รับใบสมัคร  
วันที่ ๑๗ – ๒๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา หรือ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.satriwit.ac.th   

     ๓.๒ รับสมัคร     
วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘   
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา  
นักเรียนต้องสมัครด้วยตนเอง   
สอบสัมภาษณ์  ๒๐ คะแนน (ในวันที่มาสมัคร) 

  ๓.๓ สอบคัดเลือก       
  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 
  ๓.๔ วิชาที่สอบ  วิชาภาษาอังกฤษ   ๘๐ คะแนน 
  วิชาคณิตศาสตร์   ๕๐ คะแนน 
  วิชาวิทยาศาสตร์   ๕๐ คะแนน 

-/ประกาศผลสอบ... 
๓.๕ ประกาศผลสอบและรายงานตัว 

  วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา และทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.satriwit.ac.th   

ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก่าหนด 
(หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 

๓.๖ มอบตัว    
วันที่ ๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 

๔.  เงื่อนไขส่าหรับการเรียนห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 
 ๔.๑ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 



 -๓- 

    ๔.๒ เรียนโดยใช้สื่อเป็นภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา  ยกเว้นภาษาไทย และสังคมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นไทย กฎหมายไทย ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 ๔.๓ เรียนปรับพื้นฐานความรู้ ก่อนเปิดภาคเรียน ๒๐-๒๕ และ ๒๗-๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ๔.๔ การเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ (ประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร) ทั้งนี้เป็นไปตาม
ความสมัครใจ โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ( กรณีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ
โรงเรียนสมทบค่าใช้จ่ายจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี) 
 ๔.๕ ค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา จ านวน ๓๒,๐๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน  
ไม่รวมค่าใช้จ่ายปกติ  
 ๔.๖ นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ตามประกาศโรงเรียน ขอความร่วมมือผู้ปกครองครองสนับสนุนเงินพัฒนา
การศึกษา จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เข้ากองทุนโครงการ English Program ในนามสมาคมผู้ปกครองและครู
สตรีวิทยา 

๕. วิธีการสมัคร มี  ๒  วิธี  ดังนี้ 
     ๕.๑ กรอกข้อมูลออนไลน์ในแบบแจ้งความจ านงการสมัครทางเว็บไซต์  http://www.satriwit.ac.th   
และพิมพ์ใบแจ้งความจ านง น่ามาสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่ก าหนด 
ในใบแจ้งความจ านง 
     ๕.๒ มารับระเบียบการที่โรงเรียน และน าหลักฐานการสมัครมากรอกข้อมูลแจ้งความจ านงการสมัคร  
เข้าระบบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง (ทางโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ) และสมัครด้วยตนเอง 
ตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ 

                                                                                         - /๖. ข้อก่าหนด... 
 

 
 

๖. ข้อก่าหนดการรับนักเรียน 
 ๖.๑  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องด าเนินการตามข้ันตอนที่โรงเรียนก าหนด ( การสมัคร 
การสอบ การคัดเลือก การรายงานตัว และมอบตัว ) ตามวัน เวลาที่ก าหนด หากด าเนินการไม่ครบขั้นตอน 
ถือว่าสละสิทธิ์ 
       ๖.๒  โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทุกประเภทหลังจากนักเรียนมอบตัวแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ 

๗. การพิจารณารับนักเรียน 
     การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชา โดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ตามจ านวนที่รับได้  กรณีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาจากนักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่า
จากวิชาภาษาอังกฤษ ถ้าได้คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน จะพิจารณา จากคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์   
ถ้าได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน จ ะพิจารณาคะแนนสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ถ้าได้คะแนนสอบวิชา
วิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนสอบ สัมภาษณ์เป็นล าดับต่อไป หรือด าเนินการ อ่ืนตามดุลยพินิจ ของ
คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 



 -๔- 

                                                                  
 

                    (นางเบญญาภา  คงรอด) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 

 
   

 


