
 
ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้มข้น (Intensive Science - Mathematics Program,  ISM)
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

*********************************** 

 ตามประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒        
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙  เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่องการบริหาร
ราชการกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๘/๒๕๕๙  
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙ และ คําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๑/๒๕๕๙  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
พ.ศ.๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบาลกระทรวงศึกษาธิการ ความต้องการของประชาชน และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวการรับนักเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ทั้งน้ีโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และ
คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จึงกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐  
เพ่ือให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศประเภทการรับ
นักเรียน และกําหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังน้ี 
 
 ๑. ข้อมูลพื้นฐาน 
  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น   (Intensive Science - Mathematics 
Program,  ISM) เป็นห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถทางวิชาการในด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 



๒ 

 

๒. การรับสมัครและการคัดเลือก 
๒.๑ จํานวนห้องเรียน และจํานวนที่รับสมัคร  

      ๑  ห้องเรียน จํานวน  ๓๖  คน   
 

    ๒.๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ๑) สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ
กําลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า  
   ๒) เป็นโสด 
   ๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ภาคเรียนที่ ๑  ตามเกณฑ์ของ “กลุ่มการเรียน” ครบทุกข้อ ดังน้ี  
 

 GPAX GPA (ผลการเรียนเฉล่ียรายกลุ่มวิชา) 
กลุ่มการเรียน (ผลการเรียน 

เฉลี่ยสะสม)  
ไม่ตํ่ากว่า 

วิทยาศาสตร์ 
(รายวิชาพ้ืนฐาน) 

ไม่ตํ่ากว่า 

คณิตศาสตร์ 
(รายวิชาพ้ืนฐาน) 

ไม่ตํ่ากว่า 

ภาษาอังกฤษ 
(รายวิชาพ้ืนฐาน) 

ไม่ตํ่ากว่า 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๒.๕ 

 

   ๔) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   ๕) ต้ังใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนโดย
เคร่งครัดทุกประการ 
   ๖) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่นักเรียนศึกษาอยู่ 
       ๗) นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อได้ ต้องสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 

 ๓. หลักฐานการสมัคร 
 ๑) ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กําหนด ทั้งน้ีผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ 
 ๒)  รูปถ่ายขนาด ๑.๕ น้ิว ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดํา ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  
จํานวน ๓ รูป 
 ๓)  หลักฐานแสดงผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่ปี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รวม ๕ ภาคเรียน     
(ปพ.๑) ฉบับจริงที่มีการประทับตราโรงเรียน จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมสําเนาและลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
ถูกต้อง 
  ๔)  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล  
 

     ๔. การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน 
  พิจารณาดังต่อไปน้ี 
  ๑)  สอบข้อเขยีน นักเรียนทกุคนที่สมคัรสอบ เข้าสอบข้อเขียนตามวันเวลาที่กําหนด 
  ๒)  สอบสัมภาษณ์ นักเรียนทีไ่ด้รับการประกาศรายช่ือผ่านการสอบข้อเขียน ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ 
ตามวันเวลาที่กําหนด หากไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกําหนด ถือว่านักเรียน “สละสิทธ์ิ” 
      ๓)  รายงานตัว นักเรียนที่ผ่านทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ต้องมารายงานตัว ตามวัน
เวลาที่กําหนด หากไม่มารายงานตัวตามกําหนด ถือว่านักเรียน “สละสิทธ์ิ” 



๓ 

 

      ๔)  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ต้ังใจศึกษาเล่า
เรียน  อย่างเต็มตามศักยภาพ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนโดยเคร่งครัดทุกประการ และ
ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่นักเรียนศึกษาอยู่ 
 

 ๕. กําหนดวัน/เวลา การรับนักเรียน 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

๑๖-๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐ 
 

รับใบสมัคร  
- งานประชาสัมพันธ์ อาคารโอษธีศ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
หรือ Download ได้ที่ www.sw๒.ac.th  

๒๐-๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐ 
 

สมัครสอบ  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
นักเรียนย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  
ณ ศูนย์สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (Internet Resources Center : IRC) 

๒ มี.ค. ๒๕๖๐ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านช่องทางดังนี้ 
๑.  www.sw๒.ac.th  
๒. ป้ายประกาศบริเวณช้ันล่างอาคาร ๑๐ 

๕ มี.ค. ๒๕๖๐ สอบข้อเขียน  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารวชิรา 

๘ มี.ค. ๒๕๖๐ 

-  ประกาศผลสอบข้อเขียน ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณช้ันล่างอาคาร  ๑๐ 
-  สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะนักเรียนสอบผ่านขอ้เขียนเท่าน้ัน)        
   ณ ห้องประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ัน ๑ อาคาร ๙   
   ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๐ ประกาศผลสอบ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ผ่านช่องทางดังนี ้
๑.  www.sw๒.ac.th  
๒. ป้ายประกาศบริเวณช้ันล่างอาคาร ๑๐ 

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๐ 
 

นักเรียนรายงานตัว  
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ช้ัน ๓ อาคาร ๑๐ (นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและ
ลงทะเบียนรักษาสิทธ์ิ ถือว่า สละสิทธ์ิ) 
ประชุมผู้ปกครองและรับเอกสารการมอบตัว  
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้อง Multi-Media ช้ัน ๔ อาคาร ๑๐   

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๐ 
มอบตัวนักเรียน 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ หอประชุมคุณหญิงบุญเจอื ไชยภัฎ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

(นายธีรัช    ไชยยศ) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  


