ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
***************************
ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนสตรีวิทยากาหนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรี ย บร้ อ ย สอดคล้ อ งกั บ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๑ เรื่ อ งการรับ นั ก เรีย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีวิทยา จึงกาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครและหลักฐาน
๑.๑ คุณสมบัติ
๑.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
๑.๑.๒ เพศหญิง
๑.๑.๓ เป็นโสด
๑.๒ หลักฐานการสมัคร
๑.๒.๑ ใบแจ้งความจานง เปิดให้แจ้งความจานงทาง Internet
ทีเ่ ว็บไซต์ http ://www.satriwit.ac.th และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
(วันที่ 22 - 28 มีนาคม ๒๕๖๑)
๑.๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมนาฉบับจริงมาแสดง และในกรณีที่
สมัครในเขตพื้นที่บริการให้ถ่ายเอกสารหน้า ๑๘ ของสาเนาทะเบียนบ้านมาด้วย
(กรณีใช้สาเนาทะเบียนบ้านออกใหม่แทนฉบับเดิมที่ชารุดหรือสูญหาย
หรือคัดเพื่อการศึกษาแต่ไม่มีหน้า๑๘ ต้องขอคารับรองการเป็นเจ้าบ้าน
จากฝ่ายทะเบียนสานักงานเขตพระนครมาด้วย)
๑.๒.๓ หลักฐานการสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า
กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า หรือสาเนา
แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
พร้อมนาฉบับจริงมาแสดง
๑.๒.๔ หลักฐานใบแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับจริง
๑.๒.๕ รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ขนาด ๓x๔ ซม. (๑ นิ้ว) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๓ รูป เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายให้ชัดเจน
-/2. การรับสมัคร...

-๒๒. การรับสมัคร
๒.๑ ประเภทนักเรียนทั่วไป (จานวน ๑๖๘ คน)
๒.๒ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (จานวน ๑๑๒ คน)
๒.๒.๑ เขตพื้นที่บริการ
เขตพระนคร ๔ แขวง ได้แก่
- แขวงบวรนิเวศ
- แขวงบ้านพานถม
- แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
- แขวงตลาดยอด
๒.๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
๑) นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย ๒ ปี
นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖1
๒) ต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านที่มีหลักฐาน
สิทธิอยู่อาศัยชัดเจน อย่างน้อย ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖1
๓) ทั้งนีก้ รณีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
โรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖1
๓. กาหนดการ
๓.๑ รับระเบียบการ วันที่ 22 - 28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
หรือ จาก http://www.satriwit.ac.th
๓.๒ รับสมัคร
วันที่ 25 - 28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
๓.๓ ประกาศรายชื่อผู้สมัครในเขตพื้นที่บริการที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
และทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.satriwit.ac.th
๓.๔ สอบคัดเลือก
นักเรียนทั่วไป และนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
๓.๕ วิชาที่สอบ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
๓.๖ ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
และทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.satriwit.ac.th
ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่กาหนด
หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
(กรณีที่ผลการสอบคัดเลือกลาดับสุดท้ายมีจานวนมากกว่า ๑ คน
โรงเรียนจะดาเนินการตามมติของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา)
๓.๗ มอบตัว
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
-/ระดับชั้น...

-๓ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครและหลักฐาน
๑.๑ คุณสมบัติ
๑.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
๑.๑.๒ เพศหญิง
๑.๑.๓ เป็นโสด
1.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1.2.1 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนทุกรายวิชา ไม่ต่ากว่า 2.75
1.2.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ากว่า 3.00
1.2.3 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ากว่า 3.00
๑.๓ หลักฐานการสมัคร
๑.๓.๑ ใบแจ้งความจานง เปิดให้แจ้งความจานงทาง Internet
ที่เว็บไซต์ http ://www.satriwit.ac.th และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
(วันที่ 22 – 28 มีนาคม ๒๕๖๑)
๑.๓.๒ หลักฐานการสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า
กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า หรือสาเนา
แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
พร้อมนาฉบับจริงมาแสดง
๑.๓.๓ หลักฐานใบแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับจริง (นาส่งเพิ่มเติมในวันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖1)
๑.๓.๔ รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ขนาด ๓x๔ ซม. (๑ นิ้ว) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๓ รูป เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายให้ชัดเจน
๒. การรับสมัคร
ประเภทนักเรียนทั่วไป กลุ่มวิชาเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จานวน 1๐ คน
๓. กาหนดการ
๓.๑ รับระเบียบการ วันที่ 22 - 28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
หรือ จาก http://www.satriwit.ac.th
๓.๒ รับสมัคร
วันที่ 25 – 28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
๓.๓ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
และทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.satriwit.ac.th
๓.๔ สอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
๓.๕ วิชาที่สอบ
กลุ่มวิชาเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สังคมศึกษา
./๓.๖ ประกาศผล…

-๔๓.๖ ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
และทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.satriwit.ac.th
ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ต้องมารายงานตัว ตามวัน เวลาที่กาหนด
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
(กรณีที่ผลการสอบคัดเลือกลาดับสุดท้ายมีจานวนมากกว่า ๑ คน
โรงเรียนจะดาเนินการตามมติของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา)
๓.๗ มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
๔. วิธีการสมัครมี ๒ วิธี ดังนี้
๔.๑ กรอกข้อมูลออนไลน์ในแบบแจ้งความจานงการสมัคร ในเว็บไซต์ http://www.satriwit.ac.th
และพิมพ์ใบแจ้งความจานง นามาสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครตามวันเวลาที่กาหนด
ในใบแจ้งความจานงการสมัคร
๔.๒ นาหลักฐานการสมัครมากรอกข้อมูลแจ้งความจานงการสมัครเข้าระบบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
(ทางโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาช่วยเหลือ) และสมัครด้วยตนเอง ตามกาหนดเวลาที่ระบุ
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา

