
ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

เรื่อง การรับนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  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       
เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไป
ยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         
พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบาลกระทรวงศึกษาธิการ ความต้องการของประชาชน และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวการรับนักเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ทั้งน้ีโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการประชุมคร้ังที่ ๑ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ และคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรม 
ราชชนนี ในการประชุมครั้งที่ 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. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน            
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ข้อ ๕) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ในกรณีต่อไปน้ี 
  ๑)  นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลําดับสุดท้าย  
  ๒)  นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดต้ังโรงเรียน  
  ๓)  นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  
  ๔)  นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแล 
               เป็นพิเศษ  



๒ 

 

  ๕) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย   
  ๖)  นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน  
  ๗)  นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง  
 เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑.๑ คุณสมบัติพ้ืนฐาน  
  ๑)   มีคุณสมบัติตาม “เง่ือนไขพิเศษ” ข้อใดข้อหน่ึง หรือมากกว่าหน่ึงข้อ   

  ๒)   มีความประพฤติเรียบร้อย 
  ๓)  เป็นโสด 
  ๔)   จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 ๑.๒ หลักฐานการสมัคร 
 ๑) ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กําหนด ทั้งน้ีผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ 
 ๒)  สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง   (ให้นําฉบับจริงมาแสดงพร้อมสําเนาเอกสาร      
              ๑ ชุด) 
 ๓)  หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ. ๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า 
              กําลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ใบรับรองผลการเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 ๔) ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET  
 ๕)  รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว หรือ ๑.๕ น้ิว จํานวน ๓ รูป (แต่งเคร่ืองแบบนักเรียน)  
 ๖)  หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล 
              (ให้นําฉบับจริงไปแสดงพร้อมสําเนาเอกสาร ๑ ชุด) 
 ๗) หลักฐานและเอกสารแสดงคุณสมบัติตามเง่ือนไขพิเศษ 
 

๒. จํานวนรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ จําแนกตามกลุ่มการเรียน  
 

ลําดับที่ กลุ่มการเรียน(ห้องเรียนปกติ) จํานวน/คน โรงเรียนคู่สหกิจ
(โรงเรียนลอยสาย) 

๑ ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ๖  
๒ ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น ๕  
๓ ภาษาอังกฤษ-จีน ๘  
๔ ภาษาอังกฤษ-ทั่วไป -  
๕ ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ - ๓ 
๖ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ -  
 รวม ๑๙ ๓ 

รวมท้ังหมด ๒๒ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 
 

๓. วันและเวลาการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 

๒๐-๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐ 
รับใบสมัคร ที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารโอษธีศ 
หรือ Download ได้ที่ sw๒.ac.th  

๒๗-๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐ 
สมัครสอบคัดเลือก และย่ืนคะแนน O-Net                                                    
เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ ศูนย์สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IRC) 

๒ เม.ย. ๒๕๖๐ 
สอบคัดเลือก (ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนสตรีวิทยา ๒) 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารวชิรา   

๖ เม.ย. ๒๕๖๐ 
 

ประกาศผล และ นักเรียนรายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ช้ันล่างอาคาร ๑๐  
ประกาศผล ๒ ช่องทาง คือ 
๑. sw๒.ac.th  
๒. ป้ายนิเทศ ช้ันล่างอาคาร ๑๐  
หมายเหตุ 
  นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวถือว่า “สละสิทธ์ิ” และถูกคัดช่ือออกจากประกาศผล
การสอบคัดเลือก 
ประชุมผู้ปกครองและรับเอกสารมอบตัว 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ หอประชุมคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฎ 

๒๐ 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  

 
 

 
 
 
 
 

 


