ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา
เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ ๑ ป"การศึกษา ๒๕๕๗
ประเภทหองเรียนพิเศษ ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป/นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
------------------------------------ดวยในปการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนสตรีวิทยากําหนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ประเภทหองเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป,นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP) จํานวน ๖๐ คน เพื่อใหการรับนักเรียนเป,นไปดวยความเรี ย บรอย สอดคลองกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหDงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน เรื่ อ งนโยบายและแนวปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ยน สั ง กั ดสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เรื่องการรับนักเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรี
วิทยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวิทยาจึงกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ ประเภทหองเรียนพิเศษ ตามโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป,นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครและหลักฐานการสมัคร
๑.๑ คุณสมบัติ
๑.๑.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเทDา หรือกําลังศึกษาอยูDชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๖ หรือเทียบเทDา
๑.๑.๒ เพศหญิง
๑.๑.๓ เป,นโสด
๑.๑.๔ มีความถนัดและสามารถสื่อสารเป,นภาษาอังกฤษได
๑.๑.๕ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคDาใชจDายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูD
๑.๒ หลักฐานการสมัคร
๑.๒.๑ ใบแจงความจํานง เปQดใหแจงความจํานงทาง Internet ที่เว็บไซตV
http ://www.satriwit.ac.th และพิมพVออกทางเครื่องพิมพV
(วันที่ ๑๗ – ๒๔ กุมภาพันธV ๒๕๕๗)
๑.๒.๒ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ชุด ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง พรอมนําฉบับจริงมาแสดง
-/๑.๒.๓ หลักฐาน...

- ๑.๒.๓ หลักฐานการสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทDา หรือหลักฐาน
ที่แสดงวDากําลังศึกษาอยูDชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๖ หรือเทียบเทDา หรือสําเนาแบบรายงานผล
การพัฒนาผูเรียนรายบุคคล(ปพ.๖)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง พรอมนําฉบับจริงมาแสดง หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาเพื่อแสดงรายละเอียดของ
ระดับคะแนนตามคุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนประเภทหองเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป,นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
๑.๒.๔ รูปถDายเครื่องแบบนักเรียนหนาตรง ขนาด ๓x๔ ซม. (๑ นิ้ว) ถDายไมDเกิน ๖ เดือน
จํานวน ๓ รูป เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถDายใหชัดเจน
๒. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ มีคุณสมบัติครบทั้ง ๒ ขอดังนี้
๒.๑.๑ ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ไมต่ํากวา ๓.๕๐
๒.๑.๒ ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไมต่ํากวา ๓.๕๐
๒.๒ สามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน และรายละเอียดตามประกาศ
การรับสมัครนักเรียนประเภทหองเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป,นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
๓. กําหนดการ
รับใบสมัคร
วันที่ ๑๗ – ๒๔ กุมภาพันธV พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไมDเวนวันหยุดราชการ)
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา หรือ ดาวนVโหลดไดจากเว็บไซตV http://www.satriwit.ac.th
รับสมัคร
วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธV พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไมDเวนวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
นักเรียนตองสมัครดวยตนเอง
สอบสัมภาษณL ๒๐ คะแนน (ในวันที่มาสมัคร)
สอบคัดเลือก
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
วิชาที่สอบ วิชาภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน
วิชาคณิตศาสตรV ๕๐ คะแนน
วิชาวิทยาศาสตรV ๕๐ คะแนน
-/ประกาศผลสอบ...

- ประกาศผลสอบและรายงานตัว
วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา และทางเว็บไซตVโรงเรียน http://www.satriwit.ac.th
ผูที่สอบผานการคัดเลือก ตองมารายงานตัวตามวัน เวลาที่กําหนด
(หากไมมารายงานตัวถือวาสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
๔. เงื่อนไขสําหรับการเรียนหองเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป,นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
๔.๑ กิจกรรมคDายภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรV คณิตศาสตรV สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓
๔.๒ เรียนโดยใชสื่อเป,นภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา ยกเวนภาษาไทย และสังคมศึกษาในสDวนที่เกี่ยวของกับ
ความเป,นไทย กฎหมายไทย ประเพณีวัฒนธรรมไทย
๔.๓ เรียนปรับพื้นฐานความรู กDอนเปQดภาคเรียน ๑๗-๑๘ , ๒๑-๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ และเขาคDาย English
Camp วันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
๔.๔ การเขารDวมโครงการทัศนศึกษาตDางประเทศ (ประเทศที่ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร) ทั้งนี้เป,นไปตาม
ความสมัครใจ โดยผูปกครองเป,นผูรับผิดชอบคDาใชจDาย ( กรณีนักเรียนเขารDวมโครงการทัศนศึกษาตDางประเทศ
โรงเรียนสมทบคDาใชจDายจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท/คน/ป)
๔.๕ คDาใชจDายตามหลักเกณฑVการเก็บเงินบํารุงการศึกษา จํานวน ๓๒,๐๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน
ไมDรวมคDาใชจDายปกติ
๔.๖ นักเรียนที่สอบคัดเลือกไดตามประกาศโรงเรียน ขอความรDวมมือผูปกครองครองสนับสนุนเงินพัฒนา
การศึกษา จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เขากองทุนโครงการ English Program ในนามสมาคมผูปกครองและครูสตรี
วิทยา
๕. วิธีการสมัคร มี ๒ วิธี ดังนี้
๕.๑ กรอกขอมูลออนไลนVในแบบแจงความจํานงการสมัครทางเว็บไซตV http://www.satriwit.ac.th
และพิมพVใบแจงความจํานง นํามาสมัครดวยตนเอง พรอมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กําหนด
ในใบแจงความจํานง
๕.๒ มารับระเบียบการที่โรงเรียน และนําหลักฐานการสมัครมากรอกขอมูลแจงความจํานงการสมัคร
เขาระบบคอมพิวเตอรVดวยตนเอง (ทางโรงเรียนมีเจาหนาที่ใหคําแนะนําชDวยเหลือ) และสมัครดวยตนเอง
ตามกําหนดเวลาที่ระบุไว
-/๖. ขอกําหนด...

- ๖. ขอกําหนดการรับนักเรียน
๖.๑ นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเรียน จะตองดําเนินการตามขั้นตอนที่โรงเรียนกําหนด ( การสมัคร การ
สอบ การคัดเลือก การรายงานตัว และมอบตัว ) ตามวัน เวลาที่กําหนด หากดําเนินการไมDครบขั้นตอน
ถือวDาสละสิทธิ์
๖.๒ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมDคืนคDาใชจDายทุกประเภทหลังจากนักเรียนมอบตัวแลวไมDวDากรณีใดๆ
๗. การพิจารณารับนักเรียน
การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชา โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ตามจํานวนที่รับได กรณีคะแนนรวมเทDากัน โรงเรียนจะพิจารณาจากนักเรียนที่สอบไดคะแนนมากกวDาจาก
วิชาภาษาอังกฤษ ถาไดคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษเทDากัน จะพิจารณาจากคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรV ถาได
คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรVเทDากัน จะพิจารณาคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตรV ถาไดคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตรV
เทD ากั น จะพิ จารณาคะแนนสอบสั มภาษณV เป, นลํ า ดับ ตD อไป หรือดํ าเนิน การอื่น ตามมติ ของคณะกรรมการรั บ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธV พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางเบญญาภา คงรอด)
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา

