
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรยีนสตรีวทิยา 
เรื่อง การรับนกัเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  

************ 
 

      ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนสตรีวิทยา ก าหนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓๐ คน เพื่อให้การรับ
นักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑ เรื่องการรับนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีวิทยา จึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ดังนี ้

 

๑. คุณสมบัตขิองผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
๑.๑ คุณสมบัตทิั่วไป 

๑.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า 

๑.๑.๒ เพศหญิง 
๑.๑.๓ เป็นโสด 

๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภทสอบแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ซึ่งนักเรียนต้องมีคุณสมบัติ

ครบ ดังน้ี 
๑.๒.๑ ประเภทที่ ๑ พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง ๒ ข้อดังนี้ 

๑) ได้ระดับคะแนนหรือเกรดเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ๕ ภาคเรียน  ไม่ต่่ากว่า ๓.๐๐ 
๒) ได้ระดับคะแนนหรือเกรดเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ไม่ต่่ากว่า ๓.๕๐  
และวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ไม่ต่่ากว่า ๓.๕๐ 

๑.๒.๒ ประเภทที่ ๒ พิจารณาจากผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ 
 ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

๑) สอบผ่านและได้เข้าค่ายที่ ๑ สอวน.สาขาฟิสิกส์ หรือสาขาเคมี หรือสาขาคณิตศาสตร์ 
หรือสาขาดาราศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือ 

๒) สอบผ่านรอบที่ ๑ ในการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(IJSO: International Junior Science Olympiad) หรือ 
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๓) สอบผ่านรอบที่ ๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (คณิตศาสตร์ สพฐ.)  

๑.๓ หลักฐานการสมัคร 
๑.๓.๑ ใบแจ้งความจ านง เปิดให้กรอกข้อมูล และพิมพ์ใบแจ้งความจ านงทางเว็บไซต์  

http://www.satriwit.ac.th 
๑.๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง 
๑.๓.๓ ส าเนาหลักฐานการส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และหลักฐานการศึกษาที่
แสดงรายละเอียดคะแนนหรือเกรดทุกวิชาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (๕ ภาคเรียน) 
พร้อมฉบับจริง โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
๑) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑ (คืนฉบับจริงให้) หรือ 
๒) ส าเนาแบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ปพ.๖ (คืนฉบับจริงให้) 
หมายเหตุ กรณีไม่มีฉบับจริง แต่มีส าเนาของหลักฐานแสดงรายละเอียดคะแนนหรือเกรด
ทุกวิชา ซึ่งผู้ปกครองได้รับรองส าเนาถูกต้องแล้วนั้น หากคณะกรรมการฯตรวจสอบ
ภายหลังพบว่านักเรียนขาดคุณสมบัติเฉพาะตามที่ก าหนด ทางโรงเรียนจะตัดสิทธิ์การ
สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทันที 

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

๑.๓.๕ ส าหรับนักเรียนที่สมัครสอบในกรณีที่ ๒ ให้น าเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมดังนี้ 
๑) แบบค าร้องขอสมัครสอบ กรณีพิจารณาผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ดาวน์โหลดได้

ทางเว็บไซต ์http://www.satriwit.ac.th 
๒) ส าเนาหลักฐานแสดงผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

ข้อ ๑.๒.๒ ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมฉบับจริง 
 

๒. ก่าหนดการรับสมัคร 
๒.๑ รับระเบียบการ 

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

๒.๒ รับสมคัร 
วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา นักเรียนตอ้งสมัครด้วยตนเอง 

๒.๓ สอบคัดเลือก 
  วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 

๒.๔ วิชาที่สอบ 
วิชาวิทยาศาสตร์  ๕๐ คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์  ๕๐ คะแนน 

  วิชาภาษาอังกฤษ  ๑๐ คะแนน 
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๒.๕ ประกาศผลสอบและรายงานตัว 
  วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา (ถ้าไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก่าหนด ถือว่าสละสิทธิ)์ 

๒.๖ มอบตัว 
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา (ถ้าไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก่าหนด ถือว่าสละสิทธิ)์ 
 

๓. ข้อก่าหนดและเงื่อนไขการรับนักเรียน 
๓.๑ ค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาจ านวน ๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี ไม่รวมค่าใช้จ่าย

ปกติ ทั้งน้ีโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายหลังจากนักเรียนมอบตัวแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ 
๓.๒ นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ ๑ ถึง อันดับที่ ๕ จะได้รับทุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ซึ่ง

นักเรียนที่ได้รับทุนดังกล่าวจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการในนามโรงเรียนและเข้าร่วม
กิจกรรมตามที่โรงเรียนก าหนด 

๓.๓ นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่โรงเรียนก าหนด (การสมัคร
สอบการคัดเลือก การสอบคัดเลือก การรายงานตัว และการมอบตัว) ตามวันเวลาที่ก าหนด หาก
ด าเนินการไม่ครบขั้นตอนถือว่าสละสิทธิ์ 

 
๔. วิธีการสมัคร 

๔.๑ กรอกข้อมูลออนไลน์ในแบบแจ้งความจ านงการสมัครทางเว็บไซต์ www.satriwit.ac.th และพิมพ์
ใบแจ้งความจ านง น ามาสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครตามวันเวลาที่ก าหนดในใบแจ้ง
ความจ านง 

๔.๒ รับระเบียบการที่โรงเรียนสตรีวิทยา และน าหลักฐานการสมัครมากรอกข้อมูลแจ้งความจ านงการ
สมัครเข้าระบบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง (ทางโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ) ตาม
ก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในระเบียบการ 

๔.๓ การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักเรียนได้รับบัตรประจ าตัวผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว 
 

๕. การพิจารณารับนักเรียน 
การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชา โดยเรียงล าดับตาม

คะแนนรวมจากมากไปน้อยตามล าดับที่รับได้ กรณีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนสตรีวิทยาจะพิจารณารับ
นักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่าจากวิชาวิทยาศาสตร์ หากคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณา
คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็นล าดับต่อไป หรือด าเนินการอื่นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
โรงเรียนสตรีวิทยาถือเป็นที่สิ้นสุด การพิจารณาของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาถือเป็นที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดอืน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

 
 

(นางสาวสุปราณ ี ไกรวัตนุสสรณ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 

 


