ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา
เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ ๔ ป"การศึกษา ๒๕๕๗
ประเภทหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร* ตามแนวทางสสวท.และสอวน.
******************************
ดวยในปการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนสตรีวิทยา กําหนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ประเภท
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร* ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. จํานวน ๓๐ คน เพื่อใหการรับนักเรียนเป2นไปดวย
ความเรี ย บรอย สอดคลองกั บ เจตนารมณ* ข องรั ฐธรรมนู ญ แห9 ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติการศึกษาแห9งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่ แ กไขเพิ่ ม เติ ม ทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปการศึ ก ษา ๒๕๕๗ และประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
เรื่องการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
ปการศึกษา ๒๕๕๗ และความ
ตองการของประชาชน คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา จึงกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๗ ประเภทหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร* ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.
ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครและหลักฐานการสมัคร
๑.๑ คุณสมบัติ
๑.๑.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท9า หรือกําลังศึกษาอยู9ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ หรือเทียบเท9า
๑.๑.๒ เพศหญิง
๑.๑.๓ เป2นโสด
๑.๒ หลักฐานการสมัคร
๑.๒.๑ ใบแจงความจํานง เป@ดใหแจงความจํานงทางเว็บไซต* Internet ที่
http ://www.satriwit.ac.th และพิมพ*ออกทางเครื่องพิมพ*
( วันที่ ๑๗ – ๒๔ กุมภาพันธ* ๒๕๕๗ )
๑.๒.๒ สําเนาทะเบียนบาน ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง พรอมนําฉบับจริงมาแสดง
-/๑.๒.๓ หลักฐาน...

- ๑.๒.๓ หลักฐานการสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ หรือเทียบเท9า หรือหลักฐาน
ที่แสดงว9ากําลังศึกษาอยู9ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ หรือเทียบเท9า หรือสําเนาแบบรายงานผล
การพัฒนาผูเรียนรายบุคคล(ปพ.๖) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ (๕ ภาคเรียน) ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
พรอมนําฉบับจริงมาแสดง หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาเพื่อแสดงรายละเอียดของระดับคะแนนตาม
คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนประเภทหองเรียนพิเศษ
๑.๒.๔ รูปถ9ายเครื่องแบบนักเรียนหนาตรง ขนาด ๓x๔ ซม. (๑ นิ้ว) ถ9ายไม9เกิน ๖ เดือน
จํานวน ๓ รูป เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ9ายใหชัดเจน
๒. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ (๕ ภาคเรียน) มีคุณสมบัติครบทั้ง ๒ ขอดังนี้
๒.๑.๑ ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ไมต่ํากวา ๓.๐๐
๒.๑.๒ ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร*พื้นฐาน ไมต่ํากวา ๓.๕๐
และวิชาวิทยาศาสตร*พื้นฐาน ไมต่ํากวา ๓.๕๐
๒.๒ สามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน และรายละเอียดตามประกาศ
การรับสมัครนักเรียนประเภทหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร*
๓. กําหนดการ
รับระเบียบการ
วันที่ ๑๗ – ๒๔ กุมภาพันธ* พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ไม9เวนวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา หรือ ดูจากเว็บไซด* http://www.satriwit.ac.th
รับสมัคร
วันที่ ๒๐ –๒๔ กุมภาพันธ* พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ไม9เวนวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา นักเรียนตองสมัครดวยตนเอง
สอบคัดเลือก
วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
วิชาที่สอบ
วิทยาศาสตร* และคณิตศาสตร*
ประกาศผลสอบและรายงานตัว
วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา (ถาไมมารายงานตัวตามวัน เวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
-/๔. เงื่อนไข...

- ๔. เงื่อนไขสําหรับการเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร* ตามแนวทาง สสวท.และสอวน.
ค9าใชจ9ายตามหลักเกณฑ*การเก็บเงินบํารุงการศึกษาจํานวน ๕,๐๐๐ บาท/คน/ป ไม9รวมค9าใชจ9ายปกติ
๕. วิธีการสมัคร มี ๒ วิธี ดังนี้
๕.๑ กรอกขอมูลออนไลน*ในแบบแจงความจํานงการสมัครในเว็บไซต* http://www.satriwit.ac.th
และพิมพ*ใบแจงความจํานง นํามาสมัครดวยตนเอง พรอมหลักฐานการสมัครตามวันเวลาที่กําหนดใน
ใบแจงความจํานง
๕.๒ มารับระเบียบการที่โรงเรียน และนําหลักฐานการสมัครมากรอกขอมูลแจงความจํานงการสมัครเขาระบบ
คอมพิวเตอร*ดวยตนเอง (ทางโรงเรียนมีเจาหนาที่ใหคําแนะนําช9วยเหลือ) ตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในระเบียบการ
๖. ขอกําหนดการรับนักเรียน
๖.๑ นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเรียน จะตองดําเนินการตามขั้นตอนที่โรงเรียนกําหนด ( การสมัคร การ
สอบ การคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัว ) ตามวัน เวลาที่กําหนด หากดําเนินการไม9ครบขั้นตอนถือว9าสละสิทธิ์
๖.๒ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม9คืนค9าใชจ9ายทุกประเภทหลังจากนักเรียนมอบตัวแลวไม9ว9ากรณีใดๆ
๗. การพิจารณารับนักเรียน
การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชา โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ตามลําดับที่รับได กรณีคะแนนรวมเท9ากัน โรงเรียนจะพิจารณาจากนักเรียนที่สอบไดคะแนนมากกว9าจาก
วิชาวิทยาศาสตร* ถาไดคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร*เท9ากัน จะพิจารณาคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร*เป2นลําดับ
ต9อไป หรือดําเนินการอื่นตามมติของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ* พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางเบญญาภา คงรอด)
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา

