สี ประจาโรงเรียน
นักเรี ยนที่ได้รับการคัดเลือกทุกประเภท
ต้องปฏิบตั ิทุกขั้นตอนตามที่โรงเรี ยนกาหนด
มิฉะนั้นถือว่าสละสิ ทธิ์
ประชุ มผู้ปกครอง : 6 เมษายน 2558
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00 น. เริ่ มประชุม
มอบตัว : 8 เมษายน 2558

แดง - ขาว
โรงเรียนสตรีวทิ ยา ๒
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
29 ซอยสุ คนธสวัสดิ์ 3 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุ งเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ 0-25709939 , 0-25709941 , 0-29077910-11 ต่อ 232(วิชาการ)
โทรสาร 0-2570-9693 , 0-29077926 , 02-9078280
เว็ปไซต์โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา ๒ : www.sw2.ac.th

25 มี.ค.58
2 เม.ย.58
5 เม.ย.58
2 เม.ย.58

ม.1 สอบ 2, 5 มี.ค.58 ภายใน
ภายใน
28 ก.พ. 58
8 มี.ค. .58 8 เม.ย. .58

17 เม.ย.
58

ยื่นความ ประกา
จานง
ศผล
ขอให้จัด
ที่เรียน
8 เม.ย.58 6 – 10 เม.ย. 17
8 เม.ย.58
58
เม.ย.58
5,8 เม.ย.58
8 เม.ย.58

มอบตัว

20–24 ก.พ. 58

ต้นพิกลุ

โรงเรียนห้องเรียนพิเศษ
(ม.1 )

ต้ นไม้ สัญลักษณ์ของโรงเรียน

5 เม.ย.58

โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา๒
มุ่งมัน่ พัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน

25 มี.ค.58
2 เม.ย.58
5 เม.ย.58
2 เม.ย.58

เอกลักษณ์

23 มี.ค.58
28 มี.ค.58

ลูกสตรี วทิ ยา๒ เป็ นเด็กดี

20-21 มี.ค.58
20-24 มี.ค.58
20-24 มี.ค.58
20-24 มี.ค.58

อัตลักษณ์

ม.1 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง
ความสามารถพิเศษ(ถ้ามี)
สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
จับฉลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เงื่อนไขพิเศษ(ถ้ามี)

ความพร้อมเพรี ยงเป็ นกาลังของหมู่คณะ

รายงาน
ตัว

ปรัชญาของโรงเรียน

ประกาศ
ผล

จานวนรับ 50 คน
คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลาก
1. ตามข้อกาหนดคุณสมบัติทวั่ ไป
2. เป็ นนักเรี ยนในเขตพื้นที่บริ การที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้าน แขวงลาดพร้ าว
และแขวงจรเข้ บัว (เท่านั้น) อย่างน้อย 2 ปี (ก่อนวันที่ 16 พ.ค.56)
3. โดยมี พ่อ/แม่/ปู่ /ย่า/ตา/ยาย เป็ นเจ้าบ้านหรื อเจ้าของบ้านที่ปรากฏใน
ทะเบียนบ้านที่นกั เรี ยนมีชื่ออยู่
กาหนดการรับสมัคร : 20 – 24 มีนาคม 2558
กาหนดการจับฉลากและรายงานตัว : 5 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.
มอบตัว : 8 เมษายน 2558

เรี ยนเด่น เล่นดี มีวนิ ยั ใฝ่ คุณธรรม

สอบ

ประเภทการจับฉลาก

ปฎิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2558
=yho,yTp,L7dKปีการศึกษา 2556
เอกสารแจ้งความจานงเข้าศึกษาต่อ ม.1 เว็บไซต์ สพม. เขต 2 www.bangkok2.org

คาขวัญของโรงเรียน

จับฉลาก

เป็ นองค์กรแห่งปั ญญา
ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี
สร้างเด็กดีสู่สงั คมโลก

รับสมัคร

วิสัยทัศน์ ของโรงเรียน

ระดับชั้น

1. สาเร็ จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการหรื อเทียบเท่า หรื อกาลังศึกษาอยูใ่ นหรื อเทียบเท่า
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2557
2. เป็ นโสด

รายงาน
ตัว

คุณสมบัตทิ วั่ ไปของผู้สมัครทุกประเภท

การรับนักเรียนห้ องเรียนพิเศษภาคภาษาอังกฤษ
(English Program)
ปี การศึกษา 2558
รับจานวน 3 ห้ องเรียน รวม 90 คน
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1. ตามข้อกาหนดคุณสมบัติทวั่ ไป
2.คะแนนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
อยูใ่ นระดับ 3.00 ขึ้นไป
3. ผลการเรี ยนเฉลี่ยภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 และ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 อยูใ่ นระดับ 2.50 ขึ้นไป
กาหนดรับสมัคร : วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 8.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ค่าเอกสารการสมัครและค่าสอบสัมภาษณ์ : 300 บาท
สอบข้ อเขียน : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผลข้ อเขียน : วันที่ 2 มีนาคม 2558
สอบสัมภาษณ์และเขียนเรียงความ
ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ประกาศผลสอบคัดเลือก
สอบ 5 วิชา ดังนี้
วันที่ 5 มีนาคม 2558 คณิ ตศาสตร์ 50
รายงานตัว
- วิทยาศาสตร์ 50
วันที่ 8 มีนาคม 2558 ภาษาอังกฤษ 50
มอบตัว
- ภาษาไทย 25
วันที่ 8 เมษายน 2558
- สังคมศึกษา 25
*ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิ ทธิ์
ชาระค่าพัฒนาการเรี ยนการสอนภาคเรี ยนละประมาณ 26,000 บาท

สัดส่วนการรับนักเรียนทั่วไป
จานวนที่รับ 13 ห้องเรี ยน ห้องละ 50 คน รวม 650 คน
ประเภทที่ 1 รับนักเรียนทั่วไป จานวน 390 คน
1. สอบคัดเลือกนักเรี ยนทัว่ ไป (ในเขต,นอกเขต) 280 คน
2. สอบคัดเลือกนักเรี ยนความสามารถพิเศษ 40 คน
3. เงื่อนไขพิเศษ 70 คน

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้มข้น
รับจานวน 1 ห้ องเรียน รวม 36 คน
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1. ตามข้อกาหนดคุณสมบัติทวั่ ไป
2.คะแนนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
อยูใ่ นระดับ 3.00 ขึ้นไป
3 ผลการเรี ยนเฉลี่ยภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 และ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 อยูใ่ นระดับ 2.50 ขึ้นไป
กาหนดรับสมัคร : วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 8.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ค่าเอกสารการรับสมัครและค่าสอบสัมภาษณ์ : 300 บาท
สอบข้ อเขียน : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผลข้ อเขียน : วันที่ 2 มีนาคม 2558
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ประกาศผลสอบคัดเลือก
สอบ 5 วิชา ดังนี้
วันที่ 5 มีนาคม 2558 คณิ ตศาสตร์ 50
รายงานตัว
- วิทยาศาสตร์ 50
วันที่ 8 มีนาคม 2558 ภาษาอังกฤษ 40
มอบตัว
- ภาษาไทย 30
วันที่ 8 เมษายน 2558
- สังคมศึกษา 30
*ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิ ทธิ์
ชาระค่าพัฒนาการเรี ยนการสอนภาคเรี ยนละประมาณ 15,000 บาท
ประเภทที่ 2 รับนักเรียนในเขตพืน้ ที่บริการ จานวน 260 คน
1. สอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริ การ 210 คน
2. จับฉลาก 50 คน
การสอบคัดเลือก
สอบ 5 วิชา ดังนี้ - คณิ ตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย - สังคมศึกษา - ภาษาอังกฤษ

( คะแนนสอบ 5 วิชา 80 % + คะแนน O – NET 20 % = รวม 100 % )

การรับนักเรียนความสามารถพิเศษ

จานวนรับ : 40 คน
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1. ตามข้อกาหนดคุณสมบัติทวั่ ไป
2. มีความสามารถพิเศษ ดังนี้
- ด้านกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ า แบดมินตัน บาสเกตบอล
เซปักตะกร้อ และ Sport Dance ฯลฯ
- ด้านศิลปะ ดนตรี ได้แก่ นักร้อง(สากล – ลูกทุ่ง) ศิลปศึกษา (วาดภาพ)
นาฏศิลป์ ดนตรี ไทย ดนตรี สากล ขับร้องทุกประเภท ฯลฯ
- นักเรี ยนทดสอบ Pre-Entrance M.1 ‘2015’ โรงเรี ยนสตรี วิทยา ๒ ได้คะแนนสอบ
รวมสูงสุ ดอันดับที่ 1-3

กาหนดการรับสมัคร : 20 - 21 มีนาคม 2558
กาหนดทดสอบความสามารถพิเศษ : 23 มีนาคม 2558
ประกาศผลความสามารถพิเศษรายงานตัว : 25 มีนาคม 2558
สอบวัดความรู้ พนื้ ฐาน : 28 มีนาคม 2558
มอบตัว : 8 เมษายน 2558

การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
จานวนรับ : 70 คน
กาหนดการรับสมัคร : 20 – 24 มีนาคม 2558
สอบวัดความรู้ พนื้ ฐาน : 28 มีนาคม 2558
ประกาศผลและรายงานตัว : 2 เมษายน 2558
มอบตัว : 8 เมษายน 2558
คุณสมบัติ
1. นักเรี ยนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุ ดท้าย
2. นักเรี ยนที่มีขอ้ ตกลงในการจัดตั้งโรงเรี ยน
3. นักเรี ยนที่เป็ นผูย้ ากไร้และด้อยโอกาส
4. นักเรี ยนที่เป็ นบุตรของผูเ้ สี ยสละเพื่อชาติหรื อผูป้ ระสบภัยพิบตั ิที่
ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็ นพิเศษ
5. นักเรี ยนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรี ยนคู่สหกิจหรื อโรงเรี ยน
คู่พฒั นาหรื อโรงเรี ยนเครื อข่าย
6. นักเรี ยนที่เป็ นบุตรของข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรี ยน
7. นักเรี ยนที่อยูใ่ นอุปการะของผูท้ าคุณประโยชน์ให้กบั โรงเรี ยน
อย่างต่อเนื่อง

