
 
 
 
 

ประกาศโรงเรยีนสตรีวทิยา 
เรื่อง การรับนกัเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนทีม่ีความเป็นเลศิด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.  

------------------------------------- 
ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนสตรีวิทยา ก าหนดรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

ประเภทห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์และ 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน. เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยค วาม
เรียบร้อย  สอดคล้อ งกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๑ เรื่องการรับนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนสตรีวิทยาจึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. ดังนี ้
๑.  แผนการรบันักเรียน 
 โรงเรียนสตรีวิทยามีแผนการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์            
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๓ ห้องเรียน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
  ๑.๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์จ านวน ๒ ห้อง ๗๒ คน 

๑.๒ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. จ านวน ๑ ห้อง ๓๐ คน 
๒.  คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 

๒.๑ คุณสมบตั ิ
  ๒.๑.๑  ส าเรจ็การศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   

หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า 
  ๒.๑.๒  เพศหญิง 
  ๒.๑.๓  เป็นโสด 

๒.๒ หลักฐานการสมัคร 
  ๒.๒.๑  ใบแจ้งความจ านง เปิดให้แจ้งความจ านงทาง Internet ที่เว็บไซต์   
            http://www.satriwit.ac.th และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์  
            ได้ต้ังแต่ วันที่ ๑๗ – ๒๔ กมุภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๒.๒.๒  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชดุ ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง  
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  ๒.๒.๓ ส าเนาหลักฐานการส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  หรือเทียบเท่า หรือหลักฐาน  
ที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และหลักฐานการศึกษาที่แสดง
รายละเอียดคะแนนหรือเกรดทุกวิชา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ พร้อมฉบับจริง 
โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

๑) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑ (คืนฉบับจริงให้) หรือ 
๒) ส าเนาแบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ปพ.๖ (คืนฉบับจริงให้) 
หมายเหตุ กรณีไม่มีฉบับจริง แต่มีส าเนาของหลักฐานแสดงรายละเอียดคะแนนหรือเกรด
ทุกวิชา ที่ผู้ปกครองได้รับรองส าเนาถูกต้องแล้วนั้น หากคณะกรรมการตรวจสอบภายหลัง
พบว่านักเรียนขาดคุณสมบัติเฉพาะตามที่ก าหนด โรงเรียนจะตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษา
ต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทันที 

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

๓.  คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร 
     ๓.๑  ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  มีคุณสมบัติครบทั้ง ๒ ข้อดังนี ้
            ๓.๑.๑ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา  ไม่ต่่ากว่า ๓.๕๐ 
            ๓.๑.๒ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ไม่ต่่ากว่า ๓.๕๐ 
   และวิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน  ไม่ต่่ากว่า ๓.๕๐ 

๓.๒  สามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน และรายละเอียดตามประกาศ 
การรับสมัครนกัเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.  

๔.  ก่าหนดการ          

     ๔.๑ รับระเบียบการ 
วันที่ ๑๗ – ๒๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา หรือ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต ์http://www.satriwit.ac.th   

     ๔.๒ รับสมัคร     
วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา  
นักเรียนต้องสมัครด้วยตนเอง 

  ๔.๓ สอบคัดเลือก       
  วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 
  ๔.๔ วิชาที่สอบ  คณิตศาสตร ์  ๕๐ คะแนน 
   วิทยาศาสตร ์  ๕๐ คะแนน 
   และภาษาอังกฤษ        ๑๐ คะแนน                 
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     ๔.๕ ประกาศผลสอบและรายงานตัว 
  วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา และประกาศผลทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.satriwit.ac.th   

(ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก่าหนด 
หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ)์ 

๔.๖ มอบตัว  
วันที่ ๑๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 
(ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ)์ 
 

๕.  เงื่อนไขส่าหรับการเรียนห้องเรียนพิเศษ 
ห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการส่งเสริมนักเรียน 

ที่มีความเป็นเลิศดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  

ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. 
๑. เรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกคาบกับชาวต่างประเทศ ๑. เรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกคาบกับชาวต่างประเทศ 
๒. นักเรียนต้องเรียนตลอดหลักสูตร 
    มัธยมศึกษาตอนต้น 

๒. นักเรียนต้องเรียนตลอดหลักสูตร 
    มัธยมศึกษาตอนต้น 

๓. โรงเรียนจะพิจารณาจัดกจิกรรมศึกษาดูงาน 
    ต่างประเทศ ทั้งนี้เป็นไปตามความสมัครใจ  
    โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

๓. โรงเรียนจะพิจารณาจัดกจิกรรมศึกษาดูงาน 
    ต่างประเทศ ทั้งนี้เป็นไปตามความสมัครใจ  
    โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

๔. ค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบ ารุง 
    การศึกษาจ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี  
    ไม่รวมค่าใช้จ่ายปกติ  

๔. ค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบ ารุง 
    การศึกษาจ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี  
    ไม่รวมค่าใช้จ่ายปกติ  

๕. กิจกรรมค่ายวิชาการทุกปี ๕. กิจกรรมค่ายวิชาการทุกปี 
๖. การทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ  
    จากสถาบันภาษา 

๖. การทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ  
    จากสถาบันภาษา 

๗. รายวิชาคณิตศาสตร์จัดในรูปแบบ 
    การลดระยะเวลาเรียน (Acceleration)  
    และการเพิ่มพูนประสบการณ์ (Enrichment) 

๗. รายวิชาคณิตศาสตร์จัดในรูปแบบ 
    การลดระยะเวลาเรียน (Acceleration)  
    และการเพิ่มพูนประสบการณ์ (Enrichment) 

๘. เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์  
    จากต าราภาษาอังกฤษ 

๘. เพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น  
    รายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์  
    คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรายวิชาเพิ่มพูน 
    ประสบการณ์ และ/หรือรายวิชาเพิ่มเติมพิเศษ 
    (Advance Placement Program) 

 ๙. การท าโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ 
    เทคโนโลยี 

หมายเหตุ นักเรียนสามารถเลือกสมัครประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือทั้งสองประเภทตามล่าดบัความสนใจ 
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๖. วิธีการสมคัร มี  ๒  วิธี  ดังนี ้
     ๖.๑ กรอกข้อมูลออนไลนใ์นแบบแจ้งความจ านงการสมัครทางเว็บไซต์  http://www.satriwit.ac.th   
และพิมพ์ใบแจง้ความจ านง น่ามาสมคัรด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่ก าหนด 
ในใบแจ้งความจ านง 
     ๖.๒ มารับระเบียบการที่โรงเรียน และน าหลักฐานการสมัครมากรอกข้อมูลแจ้งความจ านงการสมคัร 
เข้าระบบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง (โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ) และสมัครด้วยตนเอง 
ตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ 

๗. ข้อก่าหนดการรับนักเรียน 
 ๗.๑  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่โรงเรียนก าหนด ( การสมัคร 
การสอบ การคัดเลือก การรายงานตัว และมอบตัว ) ตามวัน เวลาที่ก าหนด หากด าเนินการไม่ครบขั้นตอน 
ถือว่าสละสิทธิ์ 
    ๗.๒  นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ ๑ ถึง อันดับที่ ๕ จะได้รับทุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ       
ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนดังกล่าวจะต้องเรียนตามโครงการที่สอบได้และเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการและเข้า
ร่วมกิจกรรมตามที่โรงเรียนก าหนด 
       ๗.๓  โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทุกประเภทหลังจากนักเรียนมอบตัวแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ 

๘. การพิจารณารับนักเรียน 
     การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชา โดยเรียงล าดับจากมาก    
ไปหาน้อย ตามจ านวนที่รับได้  กรณีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาจากนักเรียนที่สอบได้คะแนน
มากกว่าจากวิชาวิทยาศาสตร์  ถ้าได้คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนสอบวิชา
คณิตศาสตร์  ถ้าได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ เป็นล าดับ
ต่อไป หรือด่าเนินการอื่นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา การพิจารณาของ
คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาถือเปน็ที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน กุมภาพันธ ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

                                                                   
 

      
 

              (นางสาวสุปราณี  ไกรวัตนุสสรณ์) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 

 
   

 


