
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา 
เรื่อง   การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี  ๑  ป�การศึกษา  ๒๕๕๖ 

ประเภทพ้ืนท่ีบริการและนักเรียนท่ัวไป 
************ 

      ด�วยในป	การศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสตรีวิทยากําหนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป	ท่ี ๑ จํานวน 
๒๘๐ คน เพ่ือให�การรับนักเรียนเป,นไปด�วยความเรียบร�อย สอดคล�องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห2งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่องนโยบายและ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และประกาศสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เรื่องการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
ป	การศึกษา ๒๕๕๖ คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรีวิทยาจึงกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป	ท่ี ๑ ประเภทพ้ืนท่ี
บริการและนักเรียนท่ัวไป ป	การศึกษา  ๒๕๕๖  ดังนี้ 
๑.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู0สมัครและหลักฐาน 

๑.๑ คุณสมบัติ 
๑.๑.๑  สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป	ท่ี ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 

เทียบเท2า หรือกําลังศึกษาอยู2ชั้นประถมศึกษาป	ท่ี ๖ ป	การศึกษา ๒๕๕๕ หรือเทียบเท2า 
๑.๑.๒  เพศหญิง 
๑.๑.๓  เป,นโสด 

๑.๒   หลักฐานการสมัคร 
๑.๒.๑  ใบแจ�งความจํานง เป@ดให�แจ�งความจํานงทาง Internet ท่ีเว็บไซตG http ://www.satriwit.ac.th  
          และพิมพGออกทางเครื่องพิมพG (วันท่ี ๑๑ – ๑๘  มีนาคม ๒๕๕๖)  
๑.๒.๒  สําเนาทะเบียนบ�าน ลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง พร�อมนําฉบับจริงมาแสดง และในกรณีท่ีสมัคร 
          ในเขตพ้ืนท่ีบริการให0ถ5ายเอกสารหน0า ๑๘ ของสําเนาทะเบียนบ0านมาด0วย (กรณีใช0สําเนา 
          ทะเบียนบ0านออกใหม5แทนฉบับเดิมท่ีชํารุดหรือสูญหาย หรือคัดเพ่ือการศึกษาแต5ไม5มีหน0า 
          ๑๘  ต0องขอคํารับรองการเป<นเจ0าบ0านจากฝ?ายทะเบียนสํานักงานเขตพระนครมาด0วย) 
๑.๒.๓  หลักฐานการสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป	ท่ี ๖ หรือเทียบเท2า หรือหลักฐานท่ีแสดงว2า 

กําลังศึกษาอยู2ชั้นประถมศึกษาป	ท่ี ๖ ป	การศึกษา ๒๕๕๕  หรือเทียบเท2า  หรือสําเนา 
แบบรายงานผลการพัฒนาผู�เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) ลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง พร�อม 
นําฉบับจริงมาแสดง    

๑.๒.๔  หลักฐานใบแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาป	ท่ี ๖  
          ป	การศึกษา ๒๕๕๕  ฉบับจริง                 -/๑.๒.๕ รูปถ2าย... 
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๑.๒.๕ รูปถ2ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป  
 

๒.   การรับสมัคร 
     ๒.๑  ประเภทนักเรียนท่ัวไป (จํานวน ๑๔๐ คน)  

๒.๒  ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ (จํานวน ๑๔๐ คน)  
  ๒.๒.๑  เขตพ้ืนท่ีบริการ 

  เขตพระนคร ๔ แขวง ได�แก2   
- แขวงบวรนิเวศ  
- แขวงบ�านพานถม  
- แขวงศาลเจ�าพ2อเสือ  
- แขวงตลาดยอด  

  ๒.๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  
 ๑) นักเรียนต�องมีชื่ออยู2ในทะเบียนบ�านอยู2ในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน อย2างน�อย ๒ ป	  
  นับถึงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 ๒) ต�องอาศัยอยู2กับบิดา มารดา หรือปู\ ย2า ตา ยาย ท่ีเป,นเจ�าของบ�านหรือเจ�าบ�านท่ีมีหลักฐาน 
  สิทธิอยู2อาศัยชัดเจน อย2างน�อย ๒ ป	 นับถึงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

 ๓) ท้ังนี้กรณีป]ญหาเก่ียวกับคุณสมบัติอ่ืนๆ ให�อยู2ในดุลพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 
  โรงเรียนสตรีวิทยา ป	การศึกษา ๒๕๕๖ 

๓.  กําหนดการ  
รับใบสมัคร   วันท่ี ๑๑ – ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม2เว�นวันหยุดราชการ)  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา  
             หรือ จาก http://www.satriwit.ac.th  

รับสมัคร    วันท่ี ๑๔ – ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
   (ไม2เว�นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา  
   นักเรียนต0องมาสมัครด0วยตนเอง ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 

ประกาศรายช่ือผู0สมัครในเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
       วันท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา  

  และทางเว็บไซตGโรงเรียน http://www.satriwit.ac.th 
 สอบคัดเลือก   นักเรียนท่ัวไป และนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  

  สอบคัดเลือก วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
  เวลา ๐๙.๐๐ น.เป,นต�นไป  โดยใช�แบบทดสอบของโรงเรียน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 

วิชาท่ีสอบ     ภาษาไทย  คณิตศาสตรG  วิทยาศาสตรG  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
-/ประกาศผล... 
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          ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว       

วันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา      
และทางเว็บไซตGโรงเรียน http://www.satriwit.ac.th 

  ผู0ท่ีสอบผ5านการคัดเลือก ต0องมารายงานตัวตามวัน เวลาท่ีกําหนด  
  หากไม5มารายงานตัวถือว5าสละสิทธิ์ 

                      (กรณีท่ีผลการสอบเลือกลําดับสุดท0ายมีจํานวนมากกว5า ๑ คน  
   โรงเรียนจะดําเนินการตามมติของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา) 
 มอบตัว            วันท่ี ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 
 
๔. วิธีการสมัครมี  ๒  วิธี  ดังนี้ 

๔.๑  นําหลักฐานการสมัครมากรอกข�อมูลแจ�งความจํานงการสมัครเข�าระบบคอมพิวเตอรGด�วยตนเอง  
 (ทางโรงเรียนมีเจ�าหน�าท่ีให�คําแนะนําช2วยเหลือ) และสมัครด0วยตนเอง ตามกําหนดเวลาท่ีระบุ 
๔.๒  กรอกข�อมูลออนไลนGในแบบแจ�งความจํานงการสมัคร ในเว็บไซตG http://www.satriwit.ac.th  
       และพิมพGใบแจ�งความจํานง นํามาสมัครด0วยตนเอง พร�อมหลักฐานการสมัครตามวันเวลา 

  ท่ีกําหนดในใบแจ�งความจํานงการสมัคร 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
                    (นางจํานงคG  แจ2มจันทรวงษG) 
                                       ผู�อํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 


