ประกาศโรงเรียนศึกษานารี
เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
......................................................
ตามที่ สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได ป ระกาศนโยบายและแนวปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑
ลงวั น ที่ ๑๘ ตุ ล าคม พ.ศ.๒๕๖๐ กํ า หนดให โ รงเรี ย นในสั งกั ด เป ด รั บ นั ก เรี ย นเข า ศึ ก ษาต อ ในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ นั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียนของโรงเรียนศึกษานารี
โรงเรี ย นที่ มี อั ต ราการแข ง ขั น สู ง เป น ไปตามประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โรงเรียนศึกษานารี จึงไดกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูสมัครไว ดังนี้
๑. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผูสมัคร
๑) เพศหญิง เปนโสด ไมจํากัดอายุ มีความประพฤติเรียบรอย
๒) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา
หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา
๓) มีสัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน)
๔) ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
๒. ประเภทการรับสมัคร
๒.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับจํานวน ๑๓๓ คน โดยการสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
๑) คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนที่ไดรับสิทธิการเปนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ(ปการศึกษา ๒๕๖๑)
(๑.๑) นักเรียนตองมีชื่อในทะเบียนบานอยูใ นเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนศึกษานารี คือ
เขตธนบุรี(แขวงวัดกัลยาณ หรือแขวงหิรัญรูจี) เขตคลองสาน (แขวงคลองสาน, แขวงสมเด็จเจาพระยา หรือแขวงคลองตนไทร)
โดยตองอาศัยอยูกับบิดา มารดา หรือปู ยา ตา ยาย ที่เปนเจาของบานหรือเจาบาน ที่มีหลักฐานอยูอาศัยชัดเจน
อยางนอย ๒ ป นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
หรือ (๑.๒) มีหลักฐานเชื่อถือไดวามีถิ่นฐานอยูในเขตพื้นที่บริการจริง
หรือ (๑.๓) มีหลักฐานเชื่อถือไดวาอาศัยอยูจริงในเขตพื้นที่บริการ มาตั้งแตนักเรียนเกิด
หรือ (๑.๔) มีหลักฐานเชื่อถือไดวาเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ ในโรงเรียนที่มีที่ตั้งในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนศึกษานารี มาโดยตลอด
(อางอิง : ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ขอ ๓.๑.๕ (๑)
ยอหนาที่ ๓ และมติที่ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑)
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๒) รับสมัคร วันที่ ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ
๓) สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
(สอบ ๕ วิชา คือ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ และภาษาไทย)
๔) ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมผูปกครอง
และรับเอกสารมอบตัว
(ถานักเรียนไมมารายงานตัวตามวันเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์)
๕) มอบตัว วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
(ถานักเรียนไมมามอบตัวตามวันเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์)
๒.๒ นักเรียนประเภททั่วไป รับจํานวน ๑๙๙ คน โดยการสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
๑) รับสมัคร วันที่ ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ
๒) สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
(สอบ ๕ วิชา คือ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ และภาษาไทย)
๓) ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมผูปกครอง
และรับเอกสารมอบตัว
(ถานักเรียนไมมารายงานตัวตามวันเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์)
๔) มอบตัว วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
(ถานักเรียนไมมามอบตัวตามวันเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์)
๒.๓ นักเรียนความสามารถพิเศษและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รับจํานวน ๑๐๘ คน
๒.๓.๑ ความสามารถพิเศษ รับจํานวน ๑๘ คน
 ดานกีฬา จํานวน ๙ คน (เลือกสมัครได ๑ ประเภท เทานั้น)
: บาสเกตบอล
: แบดมินตัน
: กีฬาอื่น ๆ ที่ไดรับรางวัลอันดับที่ ๑ – ๓ ของการแขงขันกีฬานักเรียน
ของกรมพลศึกษา หรือจากการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ
ปการศึกษา ๒๕๖๐
 ดานศิลปะ - ดนตรี จํานวน ๙ คน (เลือกสมัครได ๑ ประเภท เทานั้น)
- วงโยธวาทิต จํานวน ๒ คน
: เมโลโฟน ฮอรน
: ทรัมเปต
: ทรอมโบน
: ยูโฟเนียม
- ดนตรีไทย จํานวน ๒ คน
: ซอดวง , ซออู
: ระนาดเอก , ระนาดทุม
- วงดนตรีลูกทุง จํานวน ๒ คน
: ทรอมโบน
: ทรัมเปต
- ศิลปะ
: วาดภาพ จํานวน ๓ คน
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๑) รับสมัคร วันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไมเวน
วันหยุดราชการ
๒) สอบคัดเลือก วันที่ ๒๗ มีน าคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. (สอบภาคปฏิบั ติ)
๓) ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุม
ผูปกครองและรับเอกสารมอบตัว
(ถานักเรียนไมมารายงานตัวตามวันเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์)
๔) มอบตัว วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
(ถานักเรียนไมมามอบตัวตามวันเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์)
๕) นักเรียนความสามารถพิเศษตองผานเกณฑที่โรงเรียนกําหนดของแตละประเภท
๒.๓.๒ เงื่อนไขพิเศษ รับจํานวน ๙๐ คน
๑) สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
(สอบ ๕ วิชา คือ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ และภาษาไทย)
๒) ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุม
ผูปกครองและรับเอกสารมอบตัว
(ถานักเรียนไมมารายงานตัวตามวันเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์)
๓) มอบตัว วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
(ถานักเรียนไมมามอบตัวตามวันเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์)
๓. หลักฐานที่ใชในการสมัคร
๑) ใบสมัครสอบคัดเลือก ใหเขาไปแจงความจํานงที่ http://regist.snr.ac.th/book61
หรือเชื่อมโยงจาก http://www.snr.ac.th เพื่อเลือกวัน เวลา ที่จะมาสมัคร
และรับเลขที่ลําดับแจงความจํานง แลวพิมพใบสมัครออกมากรอกขอมูลใหถูกตองครบถวน
* กําหนดเปดระบบใหแจงความจํานงตั้งแตวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป
๒) บัตรประจําตัวผูสมัคร (มารับที่โรงเรียนวันสมัคร)
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทา หรือหลักฐานที่แสดงวา
กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา
(สําเนาเอกสาร ๑ ชุด ผูปกครองลงนามรับรอง)
๔) เอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
(สําเนาเอกสาร ๑ ชุด ผูปกครองลงนามรับรอง)
๕) รูปถาย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (ถายไวไมเกิน ๖ เดือน แตงเครื่องแบบนักเรียน)
๖) นักเรียนประเภทพื้นที่บริการ ตองนําสําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือ ปู
ย า ตา ยาย ซึ่ ง เป น เจ า บ า น หรื อ หลั ก ฐานเชื่ อ ถื อ ได ว า เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา ตั้ ง แต
ชั้น ประถมศึกษาป ที่ ๑ – ชั้ น ประถมศึกษาป ที่ ๖ ในโรงเรี ยนที่มีที่ ตั้ งในเขตพื้ น ที่ บ ริการของ
โรงเรียนศึกษานารี มาโดยตลอด (ใหนําฉบับจริงมาแสดงและถายสําเนาเอกสารมา ๑ ชุด ให
โรงเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน)

-4 นักเรียนประเภททั่วไป ตองนําสําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อนักเรียน

บิดา มารดา หรือ
ผูปกครอง (ใหนําฉบับจริงมาแสดงและถายสําเนาเอกสารมา ๑ ชุด ใหโรงเรียนเก็บไวเปน
หลักฐาน)
นักเรียนตองนําหลักฐานมาสมัครดวยตนเองที่โรงเรียนศึกษานารี ตามวัน เวลา ที่แจงความจํานงไว
๔. เกณฑการตัดสิน
โรงเรียนจะรับนักเรียนจากคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับจนครบจํานวนที่ประกาศรับ โดยพิจารณา
จากคะแนนสอบคัดเลือก รอยละ ๗๐ และคะแนน O-NET รอยละ ๓๐
หมายเหตุ

๑. การตรวจกระดาษคําตอบ โรงเรียนตรวจขอสอบดวยเครื่องตรวจขอสอบ ดังนั้น นักเรียนตอง
เตรียมดินสอขนาด ๒B และยางลบมาในวันสอบดวย
๒. วันสอบคัดเลือก นักเรียนจะตองมาถึงสนามสอบกอนเวลาสอบอยางนอย ๓๐ นาที เพื่อรับฟง
คําชี้แจง และหากมาชาเกิน ๓๐ นาทีหลังจากดําเนินการสอบไปแลว จะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายขจิตพันธ สุวรรณสิริภักดิ์ )
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษานารี
การคํานวณคะแนน คํานวณคะแนนรวมจาก
1. คะแนนสอบที่ใชขอสอบโรงเรียนรอยละ ๗๐ คิดจาก
คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
2. คะแนน O-NET รอยละ ๓๐

