
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 

 ------------------------------------- 
ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๑  โรงเรียนสตรีวิทยาก าหนดรับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ประเภทห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program : EP) เพ่ือให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน และประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑ เรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรีวิทยาจึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ดังนี้ 
๑. จ านวนนักเรียนที่รับ 
 1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๖๐ คน  
 1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1๐ คน กลุม่การเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
      ๒.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 

           ๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   
หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า 

           ๒) เพศหญิง 
      ๓) เป็นโสด 
      ๔) มีความถนัดและสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
      ๕) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

      ๒.๒  หลักฐานการสมัคร 
     ๑)  ใบแจ้งความจ านง เปิดให้แจ้งความจ านงทาง Internet ทีเ่ว็บไซต์   

http ://www.satriwit.ac.th และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (วันที่ ๒๑ – 28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
      ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมน าฉบับจริง 

มาแสดง  
    ๓)  ส าเนาหลักฐานการส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  หรือเทียบเท่า หรือหลักฐาน    

ที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และหลักฐานการศึกษาที่แสดง
รายละเอียดคะแนนหรือเกรดทุกวิชาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ พร้อมฉบับจริง 
โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

- ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑ (คืนฉบับจริงให้) หรือ 



 -๒- 
- ส าเนาแบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ปพ.๖ (คืนฉบับจริงให้) หรือ 

หมายเหตุ กรณีไม่มีฉบับจริง แต่มีส าเนาของหลักฐานแสดงรายละเอียดคะแนนหรือเกรด
ทุกวิชา ซึ่งนักเรียนได้รับรองส าเนาถูกต้องแล้วนั้น หากคณะกรรมการฯตรวจสอบภายหลังพบว่านักเรียนขาด
คุณสมบัติเฉพาะตามท่ีก าหนด ทางโรงเรียนจะตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทันท ี
        ๔)  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ขนาด ๓x๔ ซม. (๑ นิ้ว) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน   
จ านวน ๓ รปู เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายให้ชัดเจน 

 2.๓ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 2.๓.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  มีคุณสมบัติครบ  ทั้ง 
๒ ข้อดังนี้ 
                ๑)  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา  ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 
                ๒)  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 
 2.๓.๒ สามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน และรายละเอียดตามประกาศ   การ
รับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 
 2.๔. ก าหนดการ    
 2.๔.๑ รับระเบียบการ  

วันที่ 21 - 28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา หรือ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.satriwit.ac.th   

      2.๔.๒ รับสมัคร     
วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑   
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา  
นักเรียนต้องสมัครด้วยตนเอง   
สอบสัมภาษณ์  ๒๐ คะแนน (ในวันที่มาสมัคร) 

   2.๔.๓ สอบคัดเลือก       
  วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 
    2.๔.๔ วิชาที่สอบ  วิชาภาษาอังกฤษ   ๘๐ คะแนน 
      วิชาคณิตศาสตร์   ๕๐ คะแนน 
      วิชาวิทยาศาสตร์   ๕๐ คะแนน 

 2.๔.๕ ประกาศผลสอบและรายงานตัว 
  วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
                     ณ โรงเรียนสตรีวิทยา และประกาศผลทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.satriwit.ac.th   

ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด 
(หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 

 2.๔.๖ มอบตัว    
 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 
(หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 

 2.5. เงื่อนไขส าหรับการเรียนห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 



 -๓- 
  2.๕.๑ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑-๓ 
       2.๕.๒ เรียนโดยใช้สื่อเป็นภาษาอังกฤษจ านวน ๒๐ คาบต่อสัปดาห์   
   2.๕.๓ เรียนปรับพื้นฐานความรู้ ก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 17 – 21 และ 23 – 27 เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๑ 
   2.๕.๔ การเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ (ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร) ทั้งนี้
เป็นไปตามความสมัครใจ โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
  2.๕.๕ ค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา จ านวน ๓๕,๐๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน  
ไม่รวมค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีวิทยา ค่าบัตรแลกภาชนะรับประทานอาหาร และค่าใช้จ่ายปกติ 
  2.๕.๖ เมื่อเข้าศึกษาในโครงการห้องเรียนพิเศษแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแผนการเรียนหรือห้องเรียนได้ 
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
      3.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 

           ๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   
หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า 

           ๒) เพศหญิง 
      ๓) เป็นโสด 
      ๔) มีความถนัดและสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
      ๕) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

      3.๒  หลักฐานการสมัคร 
     ๑)  ใบแจ้งความจ านง เปิดให้แจ้งความจ านงทาง Internet ที่เว็บไซต์   
                  http ://www.satriwit.ac.th และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์  
                  (วันที่ 21 – 28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
      ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมน าฉบับจริง 

มาแสดง  
    ๓)  ส าเนาหลักฐานการส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า หรือหลักฐาน    

ที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และหลักฐานการศึกษาท่ีแสดงรายละเอียด
คะแนนหรือเกรดทุกวิชาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียน
ที่ 1 พร้อมฉบับจริง โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

- ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑ (คืนฉบับจริงให้) หรือ 
- ส าเนาแบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ปพ.๖ (คืนฉบับจริงให้) หรือ 

 หมายเหตุ  กรณี ไม่มีฉบับจริง แต่มีส าเนาของหลักฐานแสดงรายละเอียดคะแนนหรือเกรด 
ทุกวิชา ซึ่งนักเรียนได้รับรองส าเนาถูกต้องแล้วนั้น หากคณะกรรมการฯตรวจสอบภายหลังพบว่านักเรียนขาด
คุณสมบัติเฉพาะตามท่ีก าหนด ทางโรงเรียนจะตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทันท ี
        ๔)  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ขนาด ๓x๔ ซม. (๑ นิ้ว) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน   
จ านวน ๓ รูป เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายให้ชัดเจน 

 3.๓ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 3.๓.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 มีคุณสมบัติครบทั้ง  ๒ ข้อดังนี้ 
                ๑)  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา  ไม่ต่ ากว่า ๓.0๐ 



 -๔- 
                ๒)  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และ
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ไม่ต ่ากว่า ๓.๐๐ 
 3.๓.๒ สามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน และรายละเอียดตามประกาศ   
การรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 
 3.๔. ก าหนดการ    
 3.๔.๑ รับระเบียบการ  

วันที่ 21 - 28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา หรือ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.satriwit.ac.th   

      3.๔.๒ รับสมัคร     
วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑   
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา  
นักเรียนต้องสมัครด้วยตนเอง   
สอบสัมภาษณ์  ๒๐ คะแนน (ในวันที่มาสมัคร) 

   3.๔.๓ สอบคัดเลือก       
  วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 
    3.๔.๔ วิชาที่สอบ  วิชาภาษาอังกฤษ   ๘๐ คะแนน 
      วิชาคณิตศาสตร์   ๕๐ คะแนน 
      วิชาวิทยาศาสตร์   ๕๐ คะแนน 

 3.๔.๕ ประกาศผลสอบและรายงานตัว 
  วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
                     ณ โรงเรียนสตรีวิทยา และประกาศผลทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.satriwit.ac.th   
ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด (หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 

 3.๔.๖ มอบตัว    
 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 

(หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 

 3.5. เงื่อนไขส าหรับการเรียนห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 
  3.๕.๑ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 
       3.๕.๒ เรียนโดยใช้สื่อเป็นภาษาอังกฤษจ านวน ๒๐ คาบต่อสัปดาห์   
   3.๕.๓ เรียนปรับพื้นฐานความรู้ ก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 17 – 21 และ 23 – 27 เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๑ 
   3.๕.๔ การเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ (ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร) ทั้งนี้
เป็นไปตามความสมัครใจ โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
  3.๕.๕ ค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา จ านวน 40,๐๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน  
ไม่รวมค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีวิทยา  ค่าบัตรแลกภาชนะรับประทานอาหาร และค่าใช้จ่ายปกติ 
  3.๕.๖ เมื่อเข้าศึกษาในโครงการห้องเรียนพิเศษแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแผนการเรียนหรือห้องเรียนได้ 



 -๕- 
๔. วิธีการสมัคร มี  ๒  วิธี  ดังนี้ 
     ๔.๑ กรอกข้อมูลออนไลน์ในแบบแจ้งความจ านงการสมัครทางเว็บไซต์  http://www.satriwit.ac.th   
และพิมพ์ใบแจ้งความจ านง น ามาสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่ก าหนด 
ในใบแจ้งความจ านง 
     ๔.๒ มารับระเบียบการที่โรงเรียน และน าหลักฐานการสมัครมากรอกข้อมูลแจ้งความจ านงการสมัคร 
เข้าระบบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง (ทางโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ) และสมัครด้วยตนเอง 
ตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ และต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันสมัคร 

๕. ข้อก าหนดการรับนักเรียน 
 ๕.๑  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่โรงเรียนก าหนด ( การสมัคร 
การสอบสัมภาษณ์ การสอบ การคัดเลือกการรายงานตัว และมอบตัว ) ตามวัน เวลาที่ก าหนด หากด าเนินการ
ไม่ครบขั้นตอนถือว่าสละสิทธิ์ 
       ๕.๒  โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทุกประเภทหลังจากนักเรียนมอบตัวแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ 

๖. การพิจารณารับนักเรียน 
     การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชา โดยเรียงล าดับจากมาก    
ไปหาน้อย ตามจ านวนที่รับได้  กรณีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาจากนักเรียนที่สอบได้คะแนน
มากกว่าจากวิชาภาษาอังกฤษ ถ้าได้คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนสอบวิชา
คณิตศาสตร์  ถ้าได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ถ้าได้คะแนน
สอบวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนสอบสัมภาษณ์ เป็นล าดับต่อไป หรือด าเนินการอ่ืนตาม    
ดุลพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา การพิจารณาของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียน
สตรีวิทยาถือเป็นที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 22  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

                                                           
 
  
          (นางสาวสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ)์ 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 


