ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา
เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ ๑ ป"การศึกษา ๒๕๕๗
ประเภทหองเรียนพิเศษ ตามโครงการสงเสริมนักเรียนที่มีความเป+นเลิศดานคณิตศาสตร/ วิทยาศาสตร/ และ
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร/ ตามแนวทาง สสวท.และสอวน.
------------------------------------ดวยในปการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนสตรีวิทยา กําหนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ประเภทหองเรียนพิเศษ ตามโครงการส(งเสริมนักเรียนที่มีความเป)นเลิศดานคณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, และ
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร, ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. เพื่อใหการรับนักเรียนเป)นไปดวยความเรี ย บรอย
สอดคลองกั บ พระราชบัญญัติการศึกษาแห(งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน เรื่ อ งนโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑ เรื่ อ งการรั บ นั ก เรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๑ ปการศึ ก ษา ๒๕๕๗
คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
สตรีวิทยาจึงกํ าหนดแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับการรับนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึก ษา ๒๕๕๗ ประเภท
หองเรียนพิเศษ ตามโครงการส(งเสริมนักเรียนที่มีความเป)นเลิศ ดานคณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, และหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร, ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. ดังนี้
๑. แผนการรับนักเรียน
โรงเรียนสตรีวิทยา มีแผนการรับนักเรียน ประเภทหองเรียนพิเศษคณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๓ หองเรียน โดยแบ(งออกเป)น
๑.๑ นั ก เรี ย นหองเรี ย นพิ เ ศษ ตามโครงการส( ง เสริ ม นั ก เรี ย นที่ มี ค วามเป) น เลิ ศ ดานคณิ ต ศาสตร,
วิทยาศาสตร, จํานวน ๒ หอง ๗๒ คน
๑.๒ นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร, ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. จํานวน ๑ หอง ๓๐ คน
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครและหลักฐานการสมัคร
๒.๑ คุณสมบัติ
๒.๑.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท(า หรือกําลังศึกษาอยู(ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๖ หรือเทียบเท(า
๒.๑.๒ เพศหญิง
๒.๑.๓ เป)นโสด
-/๒.๒ หลักฐาน...

- ๒.๒ หลักฐานการสมัคร
๒.๒.๑ ใบแจงความจํานง เปBดใหแจงความจํานงทาง Internet ที่เว็บไซต,
http ://www.satriwit.ac.th และพิมพ,ออกทางเครื่องพิมพ,
(วันที่ ๑๗ – ๒๔ กุมภาพันธ, ๒๕๕๗)
๒.๒.๒ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ชุด ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง พรอมนําฉบับจริงมาแสดง
๒.๒.๓ หลักฐานการสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเท(า หรือหลักฐาน
ที่แสดงว(ากําลังศึกษาอยู(ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๖ หรือเทียบเท(า หรือสําเนาแบบรายงานผล
การพัฒนาผูเรียนรายบุคคล(ปพ.๖)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง พรอมนําฉบับจริงมาแสดง หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาเพื่อแสดงรายละเอียดของ
ระดับคะแนนตามคุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนประเภทหองเรียนพิเศษทั้ง ๒ ประเภท
๒.๒.๔ รูปถ(ายเครื่องแบบนักเรียนหนาตรง ขนาด ๓x๔ ซม. (๑ นิ้ว) ถ(ายไม(เกิน ๖ เดือน
จํานวน ๓ รูป เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ(ายใหชัดเจน
๓. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
๓.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ มีคุณสมบัติครบทั้ง ๒ ขอดังนี้
๓.๑.๑ ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ไมต่ํากวา ๓.๕๐
๓.๑.๒ ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร/พื้นฐาน ไมต่ํากวา ๓.๕๐
และวิชาวิทยาศาสตร/พื้นฐาน ไมต่ํากวา ๓.๕๐
๓.๒ สามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน และรายละเอียดตามประกาศ
การรับสมัครนักเรียนประเภทหองเรียนพิเศษ ตามโครงการส(งเสริมนักเรียนที่มีความเป)นเลิศดานคณิตศาสตร,
วิทยาศาสตร, และหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร, ตามแนวทาง สสวท.และสอวน.
๔. กําหนดการ
รับใบสมัคร
วันที่ ๑๗ – ๒๔ กุมภาพันธ, พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม(เวนวันหยุดราชการ)
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา หรือ ดาวน,โหลดไดจากเว็บไซต, http://www.satriwit.ac.th
รับสมัคร
วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ, พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม(เวนวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
นักเรียนตองสมัครดวยตนเอง
สอบคัดเลือก
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
วิชาที่สอบ วิชาคณิตศาสตร, วิชาวิทยาศาสตร, และวิชาภาษาอังกฤษ
-/ประกาศผลสอบ...

- ประกาศผลสอบและรายงานตัว
วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา และทางเว็บไซต,โรงเรียน http://www.satriwit.ac.th
ผูที่สอบผานการคัดเลือก ตองมารายงานตัวตามวัน เวลาที่กําหนด
หากไมมารายงานตัวถือวาสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
๕. เงื่อนไขสําหรับการเรียนหองเรียนพิเศษ
หองเรียนพิเศษ ตามโครงการสงเสริมนักเรียน
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร/
ที่มีความเป+นเลิศดานคณิตศาสตร/ วิทยาศาสตร/
ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.
๑. เรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกคาบกับชาวต(างประเทศ
๒. นักเรียนตองเรียนตลอดหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน
๓. โรงเรียนจะพิจารณาจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ต(างประเทศ ทั้งนี้เป)นไปตามความสมัครใจ
โดยผูปกครองเป)นผูรับผิดชอบค(าใชจ(าย
๔. ค(าใชจ(ายตามหลักเกณฑ,การเก็บเงินบํารุง
การศึกษาจํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท/คน/ป
ไม(รวมค(าใชจ(ายปกติ
๕. กิจกรรมค(ายวิชาการทุกป
๖. การทดสอบความรูทางภาษาอังกฤษ
จากสถาบันภาษาฯ
๗. รายวิชาคณิตศาสตร,จัดในรูปแบบ
การลดระยะเวลาเรียน (Acceleration)
และการเพิ่มพูนประสบการณ, (Enrichment)
๘. เรียนรายวิชาคณิตศาสตร, และวิชาวิทยาศาสตร,
จากตําราภาษาอังกฤษ

๑. เรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกคาบกับชาวต(างประเทศ
๒. นักเรียนตองเรียนตลอดหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน
๓. โรงเรียนจะพิจารณาจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ต(างประเทศ ทั้งนี้เป)นไปตามความสมัครใจ
โดยผูปกครองเป)นผูรับผิดชอบค(าใชจ(าย
๔. ค(าใชจ(ายตามหลักเกณฑ,การเก็บเงินบํารุง
การศึกษาจํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท/คน/ป
ไม(รวมค(าใชจ(ายปกติ
๕. กิจกรรมค(ายวิชาการทุกป
๖. การทดสอบความรูทางภาษาอังกฤษ
จากสถาบันภาษาฯ
๗. รายวิชาคณิตศาสตร,จัดในรูปแบบ
การลดระยะเวลาเรียน (Acceleration)
และการเพิ่มพูนประสบการณ, (Enrichment)
๘. เพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษแบบเขมขน
รายวิชาเพิ่มเติมที่เนนดานวิทยาศาสตร,
คณิตศาสตร,และเทคโนโลยี เป)นรายวิชาเพิ่มพูน
ประสบการณ, และ/หรือรายวิชาเพิ่มเติมพิเศษ
(Advance Placement Program)
๙. การทําโครงงานดานวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร,และ
เทคโนโลยี

หมายเหตุ นักเรียนสามารถเลือกสมัครประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือทั้งสองประเภทตามลําดับความสนใจ
-/๖.วิธีการสมัคร...

- ๖. วิธีการสมัคร มี ๒ วิธี ดังนี้
๖.๑ กรอกขอมูลออนไลน,ในแบบแจงความจํานงการสมัครทางเว็บไซต, http://www.satriwit.ac.th
และพิมพ,ใบแจงความจํานง นํามาสมัครดวยตนเอง พรอมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กําหนด
ในใบแจงความจํานง
๖.๒ มารับระเบียบการที่โรงเรียน และนําหลักฐานการสมัครมากรอกขอมูลแจงความจํานงการสมัคร
เขาระบบคอมพิวเตอร,ดวยตนเอง (ทางโรงเรียนมีเจาหนาที่ใหคําแนะนําช(วยเหลือ) และสมัครดวยตนเอง
ตามกําหนดเวลาที่ระบุไว
๗. ขอกําหนดการรับนักเรียน
๗.๑ นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเรียน จะตองดําเนินการตามขั้นตอนที่โรงเรียนกําหนด ( การสมัคร การ
สอบ การคัดเลือก การรายงานตัว และมอบตัว ) ตามวัน เวลาที่กําหนด หากดําเนินการไม(ครบขั้นตอน
ถือว(าสละสิทธิ์
๗.๒ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม(คืนค(าใชจ(ายทุกประเภทหลังจากนักเรียนมอบตัวแลวไม(ว(ากรณีใดๆ
๘. การพิจารณารับนักเรียน
การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชา โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ตามจํานวนที่รับได กรณีคะแนนรวมเท(ากัน โรงเรียนจะพิจารณาจากนักเรียนที่สอบไดคะแนนมากกว(าจาก
วิชาวิทยาศาสตร, ถาไดคะแนนสอบวิ ชาวิทยาศาสตร,เท( ากั น จะพิจารณาคะแนนสอบวิ ชาคณิตศาสตร, ถาได
คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร,เท(ากัน จะพิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ เป)นลําดับต(อไป หรือดําเนินการอื่น
ตามมติของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ, พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางเบญญาภา คงรอด)
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา

