ประกาศโรงเรียนศึกษานารี
เรือ่ ง แจ้งเปลีย่ นแปลง วันสอบคัดเลือก การรายงานตัว และ การมอบตัว
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ห้องเรียนปกติ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
ฉบับแก้ไขตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๓๑๙
......................................................
ตามที่ สถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid – 19) ยังคงปรากฏอยู่
อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นภัยคุกคามความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สาธารณสุ ข และหนั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๓๑๙ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึ กษาธิ การ ลงวัน ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่ อง การรับ นัก เรี ยน ปี ก ารศึก ษา ๒๕๖๔ ของส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)
เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(covid – 19) จึงเลื่อนการสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ออกไปจากที่ได้กาหนดไว้ตาม
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับเดิม) และให้ดาเนินการตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
(ฉบับใหม่) ปรับตามสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) ตามหนัง สือด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๓๑๙ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศฉบับดังกล่าว โรงเรียนศึกษานารี
จึงแจ้งประกาศการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑
กาหนดการรับสมัคร
๑. นักเรียนประเภทนอกเขตพืน้ ทีบ่ ริการ ประเภทนักเรียนในเขตพืน้ ทีบ่ ริการ และนักเรียนเงือ่ นไขพิเศษ
รั บ สมั ค รผ่ า นระบบออนไลน์ (online) ทางเว็ บ ไซต์ โ รงเรี ย นศึ ก ษานารี http://www.snr.ac.th
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน
วันประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิส์ อบคัดเลือก
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนศึกษานารี และทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.snr.ac.th และ
เฟซบุ๊กแฟนเพจของโรงเรียนศึกษานารี https://th-th.facebook.com/Suksanari.official.page
วันและเวลาการสอบคัดเลือก
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
สอบวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนศึกษานารี

-๒-

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนศึกษานารี และ เฟซบุ๊กแฟนเพจของโรงเรียนศึกษานารี
https://th-th.facebook.com/Suksanari.official.page และ เว็บไซต์โรงเรียน http://www.snr.ac.th
โดยโรงเรียนประกาศผลการสอบโดยเรียงลาดับเลขประจาตัวสอบของผู้สมัครสอบจนครบตามจานวนที่โรงเรียนประกาศรับ
วันและเวลา รายงานตัวรับเอกสารการมอบตัว และการมอบตัวนักเรียน (ห้องเรียนปกติ)
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ต้องมา
รายงานตัว รับเอกสารสาหรับการมอบตัวและ มอบตัว พร้อมผู้ปกครอง ณ สนามอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงเรียนศึกษานารี
ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองเข้าประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดการกรอกเอกสาร ตามสถานที่ที่โรงเรียนกาหนด หากไม่มารายงานตัวและ
มอบตัว ตามวันและเวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์"
๒. ประเภทนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ
วันรับสมัคร
รั บ สมั ค รผ่ า นระบบออนไลน์ (online) ทางเว็ บ ไซต์ โ รงเรี ย นศึ ก ษานารี http://www.snr.ac.th
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน
ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิส์ อบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ (ภาคปฏิบตั )ิ
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนศึกษานารี และทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.snr.ac.th และ
เฟซบุ๊กแฟนเพจของโรงเรียนศึกษานารี https://th-th.facebook.com/Suksanari.official.page
วันและเวลาการสอบคัดเลือก (ภาคปฏิบตั ิ)
สอบวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยการสอบภาคปฏิบัติ ณ โรงเรียนศึกษานารี
( ดูประกาศและวิธีการคัดเลือกเพิ่มเติมแต่ละประเภทด้วย )
วันและเวลาการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
สอบวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนศึกษานารี
วันประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนศึกษานารี และ เฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของโรงเรียนศึกษานารี https://th-th.facebook.com/Suksanari.official.page และ เว็บไซต์โรงเรียน
http://www.snr.ac.th
วัน รายงานตัว รับเอกสารการมอบตัวและมอบตัวนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ต้องมา
รายงานตัว รับเอกสารสาหรับการมอบตัวและ มอบตัว พร้อมผู้ปกครอง ณ สนามอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงเรียนศึกษานารี
ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองเข้าประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดการกรอกเอกสาร ตามสถานที่ที่โรงเรียนกาหนด หากไม่มารายงานตัวและ
มอบตัว ตามวันและเวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์"

