ประกาศโรงเรียนศึกษานารี
เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ประเภทหองเรียนพิเศษ
โครงการเสริมสรางศักยภาพความเปนเลิศทางวิชาการ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี)
..........................................................
โรงเรี ย นศึ ก ษานารี จะดํ า เนิ น การรั บ นั ก เรี ย นเข า ศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๑
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทหองเรียนพิเศษ คือ
โครงการเสริมสรางศักยภาพความเปนเลิศทางวิชาการ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี)
Academic Proficiency Program : AP Program
๑. จํานวนที่รับ ๗๒ คน
๒. คุณสมบัติของผูสมัคร (ครบทั้ง ๖ ขอ)
๑) เพศหญิง สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา
๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ไมต่ํากวา ๓.๐๐
๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม รายวิชาวิทยาศาสตร ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ไมต่ํากวา ๓.๐๐
๔) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม รายวิชาคณิตศาสตรในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ไมต่ํากวา ๓.๐๐
๕) มีสัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน)
๖) ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
๓. กําหนดวันรับสมัคร วันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔. หลักฐานที่ใชในการสมัคร (นักเรียนตองนําหลักฐานมาสมัครดวยตนเองที่โรงเรียนศึกษานารี)
๑) ใบสมัครเขาเรียนโรงเรียนศึกษานารี ใหเขาไปแจงความจํานงที่ http://www.snr.ac.th หรือ
http://regist.snr.ac.th/special61/index.php เพื่อเลือกวัน เวลา ที่จะมาสมัคร
และรับเลขที่ลําดับแจงความจํานง แลวพิมพใบสมัครออกมากรอกขอมูลใหถูกตองครบถวน
* กําหนดเปดระบบใหแจงความจํานงตั้งแตวันศุกรที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เปนตนไป
๒) บัตรประจําตัวผูสมัคร (มารับที่โรงเรียนวันสมัคร)
๓) หลั ก ฐานการจบการศึก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๖ หรื อ เที ย บเท า หรื อ หลั กฐานที่ แสดงว า
กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา
(สําเนาเอกสาร ๑ ชุด ผูปกครองลงนามรับรอง)
๔) เอกสารแสดงระดับผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
(ใหนําฉบับจริงมาแสดงและถายสําเนาเอกสาร ๑ ชุด ใหโรงเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน)
๕) สําเนาทะเบียนบานทีม่ ีชื่อนักเรียน (สําเนาเอกสาร ๑ ชุด ผูปกครองลงนามรับรอง)
๖) รูปถาย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (ถายไวไมเกิน ๖ เดือน แตงเครื่องแบบนักเรียน)
(ติดใบสมัคร ๑ รูป ติดบัตรประจําตัวผูสมัคร ๒ รูป)
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๕. กําหนดการสอบคัดเลือก
๑) สอบขอเขียน วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. นักเรียนตองมาถึง
สนามสอบกอนเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที
๒) วิชาที่สอบ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ
๖. ประกาศผลสอบ
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
รายงานตัว
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมผูปกครองและรับเอกสารมอบตัว
(ถานักเรียนไมมารายงานตัวตามวันเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๗. ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตามโครงการ ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
และคาใชจายพื้นฐานประมาณ ๓,๘๐๐ – ๔,๐๐๐ บาท
๘. เกณฑการตัดสิน
๑) การสอบคะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน
วิชาวิทยาศาสตร ๖๐ คะแนน
วิชาคณิตศาสตร ๖๐ คะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ ๔๐ คะแนน
๒) การพิจารณารับนักเรียน
โรงเรียนจะรับนักเรียนที่ไดคะแนนสูงสุดตามลําดับจนครบจํานวนที่ประกาศรับ ในกรณีที่อันดับ
สุดทายมีนักเรียนสอบไดคะแนนเทากันเกินจํานวนที่รับได จะพิจารณาจากคะแนนผลการสอบตามลําดับดังนี้
๑) วิชาวิทยาศาสตร
๒) วิชาคณิตศาสตร
๓) วิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายขจิตพันธ สุวรรณสิริภักดิ)์
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษานารี

