
ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

เรื่อง การรับนักเรียนความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
....................................................................................................................... 

 ตามประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่        
๑๐/๒๕๕๙  เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่องการบริหารราชการกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  คําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๘/๒๕๕๙  เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่        
๑๐/๒๕๕๙ และ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๑/๒๕๕๙  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่องการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
พ.ศ.๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบาลกระทรวงศึกษาธิการ ความต้องการของประชาชน และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งน้ีโดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ในการประชุมคร้ังที่ ๑ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียน    
สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืน         
ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จึงกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐  เพ่ือให้การรับ
นักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศประเภทการรับนักเรียน และกําหนดแนว
ปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังน้ี 
 

๑. นักเรียนความสามารถพิเศษ  
    ๑.๑ ด้านกีฬา ดนตรี ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์   
    คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  นักเรียนต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน  คุณสมบัติเฉพาะ และมีคุณสมบัติด้านความสามารถพิเศษ ดังน้ี 
  ๑) คุณสมบัติพ้ืนฐาน 
    ๑.๑) มีความประพฤติเรียบร้อย 
  ๑.๒) เป็นโสด 
    ๑.๓) จบหลักสตูรการศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 



๒ 

 

  ๒)  คุณสมบัติเฉพาะ 
  มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม ๕ ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่หน่ึง) สูงกว่า ๑.๕๐ ขึ้นไป 
  ๓) คุณสมบัติด้านความสามารถพิเศษ 
  เป็นนักกีฬาประเภท ฟุตบอล(ชาย) บาสเกตบอล(ชาย) และเซปักตะกร้อ(หญิง)  ดนตรี นาฏศิลป์ 
 

  หลักฐานการสมัคร 
 ๑) ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกําหนด 
ทั้งน้ีผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ 
 ๒) สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นําฉบับจริงมาแสดงพร้อมสําเนาเอกสาร ๑ ชุด) 
 ๓) หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ. ๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า 
              กําลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ใบรับรองผลการเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 ๔) รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว หรือ ๑.๕ น้ิว จํานวน ๓ รูป (แต่งเคร่ืองแบบนักเรียน) 
  ๓) หลักฐานแสดงความสามารถจากการแข่งขัน ได้แก่ โล่ เกียรติบัตร วุฒิบัตรในนามของนักเรียน หรือ  
แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แสดงผลงานของนักเรียน  
 ๖) หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล 
              (ให้นําฉบับจริงไปแสดงพร้อมสําเนาเอกสาร ๑ ชุด)   

    การสอบภาคปฏิบัติ 
  กีฬาฟุตบอล (ชาย) 
  เกณฑ์การคัดเลือก และการให้คะแนน (๑๐๐ คะแนน) 
   ๑. ทักษะฟุตบอล         ๕๐  คะแนน แบ่งได้ดังน้ี 
     - การเดาะ       ๑๐  คะแนน 
     - การเลี้ยงลูก      ๑๐  คะแนน 
     - การรับ ส่งลูก      ๑๐  คะแนน 
     - การยิงประตู      ๑๐  คะแนน 
     - การโหม่งเข้าประตู    ๑๐  คะแนน 
   ๒. การเล่นทีม       ๓๐  คะแนน 
   ๓. แฟ้มสะสมงาน      ๒๐  คะแนน 
      รวม      ๑๐๐  คะแนน 
 

  กีฬาบาสเกตบอล (ชาย) 
  เกณฑ์การคัดเลือก และการให้คะแนน (๑๐๐ คะแนน) 
    ๑. ทักษะการครองบอล    ๒๐ คะแนน 
    ๒. ทักษะในการทําคะแนนในการเล่นบาสเกตบอล ๑๕ คะแนน 
    ๓. ทักษะในการชู้ต     ๑๕ คะแนน 
    ๔. ความสามารถพิเศษการเล่นเฉพาะตําแหน่ง ๓๐ คะแนน 
    ๕. ดูจากแฟ้มสะสมงาน    ๑๐  คะแนน ดังน้ี 
     ๕.๑) เคยเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ  ๑๐ คะแนน 
     ๕.๒) เคยเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค    ๘ คะแนน 
     ๕.๓) เคยเข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัด    ๖ คะแนน 
 



๓ 

 

    ๖. ผลสัมฤทธ์ิของการเป็นนักกีฬาบาสเกตบอล  ๑๐  คะแนน ดังน้ี 
     ๖.๑) เหรียญทองระดับประเทศ    ๑๐ คะแนน 
     ๖.๒) เหรียญเงินระดับประเทศ     ๙ คะแนน 
     ๖.๓) เหรียญทองแดงระดับประเทศ    ๘ คะแนน 
     ๖.๔) เหรียญทองระดับภาค     ๗ คะแนน 
     ๖.๕) ต้ังแต่เหรียญเงินระดับภาคลงมา    ๖ คะแนน 
        รวม     ๑๐๐ คะแนน 
 

  กีฬาเซปักตะกร้อ (หญิง) 
  เกณฑ์การคัดเลือก และการให้คะแนน (๑๐๐ คะแนน) 
   ๑. ดูจากแฟ้มสะสมผลงาน    ๑๐ คะแนน ดังน้ี 
     ๑.๑) เคยเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ  ๑๐ คะแนน 
     ๑.๒) เคยเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค     ๘ คะแนน 
     ๑.๓) เคยเข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัด      ๖ คะแนน 
 

   ๒. ผลสัมฤทธ์ิของการเป็นนักกีฬาเซปักตะกร้อ  ๑๐  คะแนน ดังน้ี 
     ๒.๑) เหรียญทองระดับประเทศ   ๑๐ คะแนน 
     ๒.๒) เหรียญเงินระดับประเทศ       ๙   คะแนน 
     ๒.๓) เหรียญทองแดงระดับประเทศ     ๘ คะแนน 
     ๒.๔) เหรียญทองระดับภาค     ๗ คะแนน 
     ๒.๕) ต้ังแต่เหรียญเงินระดับภาคลงมา       ๖ คะแนน 
   ๓. การเดาะลูกตะกร้อพ้ืนฐานหลังเท้า – ข้างเท้า  ๑๐ คะแนน 
   ๔. การแปรลูกตะกร้อคนเดียวลูกสูง – ลูกตํ่า   ๑๐ คะแนน 
   ๕. การแปรลูกตะกร้อกับคู่     ๑๐ คะแนน 
   ๖. การยิงลูกตะกร้อกับคู่     ๑๐ คะแนน 
   ๗. ทักษะความคล่องตัวกับการฝึกตะกร้อ   ๑๐ คะแนน 
   ๘. ทดสอบความสามารถเฉพาะตําแหน่งที่เล่น    ๓๐ คะแนน 
     ๘.๑) ตําแหน่งเสิร์ฟ 
     ๘.๒) ตําแหน่งชง 
     ๘.๓) ตําแหน่งเตะ 
      รวม       ๑๐๐ คะแนน 
 

  กีฬาว่ายน้ํา 
 เกณฑ์การคัดเลือกทางด้านกีฬาว่ายน้าํ และการให้คะแนน ( ๕๐ คะแนน ) 
  ๑. ทักษะการการว่ายท่าฟรีสไตร์   ๕๐ เมตร  ๑๐     คะแนน 
  ๒. ทักษะการว่ายท่าถนัด กบ กรรเชียง ผีเสือ้ ๕๐  เมตร  ๑๐     คะแนน 
  ๓. ทักษะการว่ายท่าเด่ียวผสม   ๒๐๐  เมตร  ๒๐    คะแนน 
  ๔. แฟ้มผลงานว่ายนํ้า ไม่เกิน ๑ ปี ย้อนหลัง    ๑๐     คะแนน 
        รวม    ๕๐    คะแนน 
  หมายเหตุ เมื่อได้รับคัดเลือกแล้วจะต้องฝึกซ้อมที่สระว่ายนํ้าของโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ เท่าน้ัน 
 



๔ 

 

ดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ 
 ดนตรีไทย 
 ๑. คุณสมบัติของผูส้มัคร 
  ๑.๑) ต้องเป็นผู้มีทักษะความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยอยู่ในระดับ พอใช้ – ดีมาก 
  ๑.๒) ต้องเป็นผู้เคยผ่านการประกวดหรือแข่งขันดนตรีไทยในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค หรือ
ระดับประเทศโดยมีเกียรติบัตร ประกาศนียบัตรหรือเอกสารรับรองการเข้าประกวดแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่  ระดับ
จังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศ 
  ๑.๓) เป็นผู้มปีระสบการณ์ทางด้านการบรรเลงดนตรีไทยได้หลากหลายเครื่องดนตรี ทั้งประเภทเด่ียวและ
ประเภทวง 
 

 ๒. ประเภทที่รบัสมัคร 
๒.๑) ประเภทป่ีพาทย์และเครื่องสาย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ป่ี ขลุ่ย ซอด้วง ซออู้ 
๒.๒) ขับร้องเพลงไทยเดิม 
 

หลักเกณฑ์การทดสอบ 
๑. ประเภทป่ีพาทย์และเคร่ืองสาย 

๑.๑) ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆอ้งวงเล็ก  
ทดสอบเพลงบังคับ โหมโรงเช้า 

๑.๒) ป่ี ขลุ่ย 
            ทดสอบเพลงบังคับ นกขมิ้นสามช้ัน 
            ๑.๓ ซอด้วง ซออู้ 
             ทดสอบเพลงบังคับ นกขมิ้นสามช้ัน 
 ๒. ประเภทขับร้องเพลงไทยเดิม 

ทดสอบเพลงบังคับ  นกขมิ้นสามช้ัน 
เกณฑ์การตัดสิน 

  - เทคนิคการบรรเลง ๓๐ คะแนน 
  - ทํานอง  ๓๐ คะแนน 
  - จังหวะ   ๓๐ คะแนน 
  -การจับเคร่ืองดนตรี ๕ คะแนน 
  - บุคลิกภาพ  ๕ คะแนน 
    รวม ๑๐๐ คะแนน 

สถานทีท่ดสอบภาคปฏิบัติ 
ห้องดนตรีไทย (๒๑๒)  อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร ์

หมายเหตุ 
๑)  ถ้านักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยได้หลายชนิด นอกเหนือจากเครื่องดนตรีที่เลือกสอบ และมี

ความรู้พ้ืนฐานเรื่องโน้ตเพลงไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๒)  โรงเรียนเตรียมเครื่องดนตรีไทยไว้ให้หรอืนักเรียนจะนําเคร่ืองดนตรีมาเองก็ได้ 
๓)  นําแฟ้มสะสมผลงานการแสดงและการแข่งขันมาประกอบการพิจารณา 
๔)  นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน 
 

 
 



๕ 

 

นาฏศลิป์ไทย (ละครพระ-ละครนาง) 
  คุณสมบัติ 
 ๑. ต้องเป็นผู้มีทักษะความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทยอยู่ในระดับ พอใช้ – ดีมาก 
 ๒. ต้องเป็นผู้เคยผ่านการประกวดแข่งขัน หรือร่วมแสดงนาฏศิลป์ไทยในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด     
    ระดับภาค หรือระดับประเทศ โดยมีเกียรติบัตร ประกาศนียบัตรหรือเอกสารรับรองการเข้าประกวด  
              แขง่ขันหรือร่วมแสดงในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศ 
  ประเภททีร่ับสมัคร 

ละครพระ ,ละครนาง 
หลักเกณฑ์การทดสอบ 

     เพลงบังคับ แม่บทเล็ก และเพลงตามความถนัด ๑ เพลง 
เกณฑ์การตัดสิน 

- ความถูกต้องของท่ารํา  ๓๐ คะแนน 
- ลลีาความสวยงามของท่ารํา ๓๐ คะแนน 
- จังหวะและการเช่ือมท่า  ๓๐ คะแนน 
- บุคลิกภาพ   ๑๐ คะแนน 

รวม  ๑๐๐  คะแนน 
สถานทีท่ดสอบภาคปฏิบัติ 

    ห้องนาฏศิลป์ไทย (๒๑๔) อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร ์

หมายเหตุ 
๑) ให้นักเรียนเตรียมแผ่น CD เพลงและอุปกรณ์ประกอบการแสดง (ถ้าม)ี มาด้วย 
๒) นําแฟ้มสะสมผลงานการแสดงและแข่งขันนาฏศิลป์ไทยมาประกอบการพิจารณา 
๓) นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนและนําผ้าโจงกระเบนมาด้วย 

 

ทัศนศิลป ์
หลักเกณฑ์การทดสอบ 

๑) นักเรียนมีทักษะโดดเด่นในการวาดภาพลายเส้น(Drawing)  มีทักษะการใช้สีไม้ สีชอล์ค          
สีโปสเตอร์ และสีนํ้า 

๒) นักเรียนมแีฟ้มสะสมผลงานทางด้านศิลปะทัศนศิลป์ และหากเคยได้รับรางวัลต่างๆจากการ
ประกวดวาดภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

๓) นักเรียนเขา้สอบภาคปฏิบัติ 
ผู้เข้าสอบมีเวลาสอบ ๓ ช่ัวโมง  ให้วาดภาพตามหัวข้อที่กําหนด เทคนิคสโีปสเตอร์ บนกระดาษ ๑๐๐ ปอนด์      
ขนาด A๒ (๔๐x๖๐  เซ็นติเมตร) คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน  โดยเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

- ความสวยงามและความสมบูรณ์แบบของภาพ   ๓๐    คะแนน 
- ความคิดสร้างสรรค์       ๓๐    คะแนน 
- การจัดองค์ประกอบ      ๒๐    คะแนน 
- ความสอดคล้องของผลงานกับหัวข้อที่กําหนด    ๒๐    คะแนน 

                                               รวม            ๑๐๐   คะแนน    
สถานทีท่ดสอบภาคปฏิบัติ 

ห้องปฏิบัติการศิลปทศันศลิป์ (๒๒๓) อาคารศรีนครินทร ์



๖ 

 

๑.๒ ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ (สอบตามโครงการ SW๒ Pre–Entrance  M.๔, ๒๐๑๗) 
     เกณฑ์การใช้สิทธิเ์ข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี ้

๑)  นักเรียนที่สอบได้เกียรติบัตรเหรียญทองคะแนนรวมสูงสุด ลําดับที่ ๑-๒  
ของกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ได้รับสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒    
ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

๒)  นักเรียนที่สอบได้เกียรติบัตรเหรียญทองคะแนนรวมสูงสุด ลําดับที่ ๑-๒  
ของกลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ได้รับสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒    
ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในกลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 

 โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 
๑) นักเรียนที่สอบได้เกียรติบัตรเหรียญทองคะแนนรวมสูงสุด ลําดับที่ ๑-๒ ของแต่ละกลุ่มการ 

เรียน   ที่ได้รับสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ต้องจบการศึกษาภาคบังคับระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

๒) สงวนสิทธ์ิในการเข้าศึกษาต่อสําหรับผู้ที่สอบได้เกียรติบัตรเหรียญทองคะแนนรวมสูงสุด 
ลําดับที่ ๑-๒ เท่าน้ัน จะไม่เรียกลําดับสํารอง หากลําดับที่ ๑-๒ แจ้งสละสิทธ์ิ 

๓) นักเรียนจะต้องเข้าสู่กระบวนการสมัคร และสอบคัดเลือกทั่วไป ในประเภท : นักเรียน 
ความสามารถพิเศษ อีกคร้ังหน่ึงในวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามสิทธ์ิที่ได้รับเท่าน้ัน ถ้านักเรียนไปสอบในกลุ่ม
การเรียนอ่ืนนอกเหนือจากสิทธ์ิที่ได้รับถือว่าสละสิทธ์ิ 
 

๒. จํานวนรับนักเรียนความสามารถพิเศษ จําแนกตามประเภท และกลุ่มการเรียน 
 

ลําดับที ่ ประเภท จํานวน/คน กลุ่มการเรียนที่สามารถเลือกเรียนได ้
๑ กีฬาฟุตบอล (ชาย) ๖ ภาษาอังกฤษ-ทั่วไป 
๒ กีฬาบาสเกตบอล (ชาย) ๓ ภาษาอังกฤษ-ทั่วไป 
๓ กีฬาเซปักตะกร้อ (หญิง) ๑ ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส 
๔ กีฬาว่ายนํ้า ๑ ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส 
๕ ดนตรี นาฎศิลป์ ทัศนศิลป์ ๓ ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 

๖ วิชาการ (สอบ Pre-Entrance) ๔ ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ จาํนวน  ๒  คน 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จาํนวน   ๒  คน 

รวม ๑๘  
 
๓. วันและเวลาการรับนักเรียน 
 

วันและเวลา การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา   
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

๒๐-๒๘ มี.ค. ๒๕๖๐ รับใบสมัคร (ทดสอบความสามารถพิเศษฯ) ที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารโอษธีศ 
หรือ Download ได้ที่ sw๒.ac.th  

๒๗-๒๘ มี.ค. ๒๕๖๐ 
สมัครความสามารถพิเศษฯ  
เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
ณ ศูนย์สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (Internet Resources Center : IRC) 

 



๗ 

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐ 
ทดสอบความสามารถพิเศษฯ (ภาคปฏิบัติ)  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
* ประกาศสถานที่ทดสอบความสามารถพิเศษประเภทต่างๆ (ภาคปฏิบัติ) 
 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ช้ันล่างอาคาร ๑๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ 

- ประกาศผล ๒ ช่องทางคือ 
๑. sw2.ac.th  
๒. ป้ายนิเทศ ช้ันล่างอาคาร ๑๐ 
- รายงานตัว 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
ณ สํานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร ๑๐ ช้ัน ๒ 
หมายเหตุ : นักเรียนท่ีไม่มารายงานตัวถือว่า “สละสิทธ์ิ” และถูกคัดชื่อออกจากประกาศผล
ความสามารถพิเศษ

๖ เม.ย. ๒๕๖๐ 
ประชุมผู้ปกครองและรับเอกสารมอบตัว 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
ณ หอประชุมคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฎ 

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๐ 
นักเรียนมอบตัว 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ หอประชุมคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฎ 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
(นายธีรัช    ไชยยศ) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

 
 
 
 


