
 
  

 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
เรื่อง   การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ (ห้องเรียนปกติ) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  
- - - - - - - - - - - - 

เพื ่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั ่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง           
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ.๒๕๔๕  พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ ่มเติมทุกฉบับ                      
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค      
ของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการกระจายอำนาจการบริหารและ   
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ .ศ.๒๕๕๐ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื ้นฐานจึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ไว้ดังนี้ 
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑. คณุสมบัติของผู้สมัคร 

๑.๑  สำเรจ็การศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า     
 หรือ กำลงัศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕6๔ หรือเทียบเท่า 

๑.๒  เพศหญิง 
๑.๓  เป็นโสด 

๒. เอกสารหลักฐานท่ีใชส้ำหรับการยืน่สมัคร 
2.1 นักเรียนกรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.suriyothai.ac.th ให้ครบถ้วน  
2.2 สมัครแบบ On-site (ที่โรงเรียน) หลกัฐานในการสมัครที่เป็นสำเนาต้องมีฉบบัจริงมาแสดงเพื่อตรวจสอบ 
      และมีการลงนามสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครองของนักเรยีนทุกฉบับ โรงเรียนจะไม่คืนเอกสารสำเนา  
๒.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง  จำนวน  ๑  ชุด 

 ๒.4 สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดง 
ว่ากำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  

๒.5 รูปถ่ายของนักเรียนซึ่งแต่งเครื่องแบบนักเรียนทีเ่รียบรอ้ย  ขนาด ๑.๕ นิ้ว  จำนวน ๓ รูป    
  ๒.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกลุ หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกำหนด จำนวน ๑ ชุด           
  
หมายเหตุ : สมัครในรปูแบบ online จะต้องอัพโหลดไฟล์เอกสาร รูปภาพในการสมัครมาทางช่องทางท่ีแจ้งในระบบ 
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 ๓. สัดส่วนการรบัและจำนวนท่ีรับ   ใช้สัดส่วน  40 : 6๐  จำนวนที่รับ  252  คน ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
๓.๑  สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการ        รับจำนวน    10๑   คน   
๓.2  สอบคัดเลือกนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ, ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ รับจำนวน 15๑ คน   

-  นักเรียนนอกเขตพื้นทีบ่รกิาร    10๑  คน 
  -  ความสามารถพิเศษ                4๐  คน 
  -  เงื่อนไขพิเศษ                 10  คน 

๓.๑  นักเรยีนในเขตพ้ืนท่ีบริการ โดยการสอบคัดเลือก จำนวน  10๑ คน 
๓.๑.๑   คุณสมบัต ิ

  -  คุณสมบัติตามข้อ  ๑  
  -  คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
        ต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ เขตสาทร บางรกั บางคอแหลม  
         อาศัยอยู่อย่างน้อย ๒ ปี ก่อนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓   
  -   กรณีมีปัญหาเกี่ยวกบัคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรบันักเรียนของโรงเรียน  
        ๓.๑.๒   เขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

           เขตสาทร   เขตบางรัก   เขตบางคอแหลม    ทุกแขวง 
     ๓.๑.๓   เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก 

      - คะแนนสอบที่ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนที่ดำเนินการสร้าง/จัดหา 
                       วิชาที่สอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษาฯ         
  ๓.๒  นักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ แบ่งเป็น ๓ ประเภท      จำนวน  15๑  คน    ดังนี้    

 ๓.๒.๑  ใช้คะแนนทดสอบความพร้อมพ้ืนฐานทางการเรยีน ด้วยแบบทดสอบของโรงเรียน 
      วิชาที่สอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษาฯ 
      (สอบคัดเลอืก)                      จำนวน   10๑  คน       
๓.๒.๒  ความสามารถพิเศษ                   จำนวน    4๐  คน  ได้แก่      

-  ดนตรีไทย , ดนตรีสากล   
-  นาฏศิลป์ 
-  ขับร้อง 
-  วาดภาพ  

  -  นักกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมที่ได้รับรางวัลอันดับ ๑ – ๓ ระดับจังหวัด/  
                  กีฬานักเรียนกรมพลศึกษา/ระดับประเทศ   จำนวน ๑๐ คน 
  -  เล่านิทานคุณธรรม      จำนวน   ๒ คน 
  -  อ่านทำนองเสนาะ      จำนวน   ๒ คน 
  -  คัดลายมือภาษาไทย      จำนวน   ๒ คน 
  -  ด้านวิชาการ       จำนวน   ๔ คน 
หลักฐานท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาประเภทความสามารถพิเศษ 

 -  โล่ รางวัล เหรียญ เกียรติบัตร วุฒิบัตรที่แสดงความสามารถในด้านที่สมัครจาก 
            หน่วยงานต่าง ๆ  ในระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศและระดับนานาชาติ     

-  หนังสือรบัรองความสามารถพิเศษจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือโรงเรียนทีก่ำลังศึกษาอยู่   
   หรือเคยศึกษาอยู่   
-  แฟ้มสะสมผลงาน 

   -  อื่น ๆ  
 
 

จำนวน ๒๐ คน 
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      (นักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ต้องมคีวามสามารถพิเศษดา้นใดด้านหนึ่ง 
    ในประเภทท่ีโรงเรียนกำหนดและผา่นการทดสอบภาคปฏิบัติและนักเรียนต้องมสีุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
    มีความพร้อมในการเข้าค่ายพักแรมคา้งคืน เพ่ือฝึกทักษะความสามารถพิเศษตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
    ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย)      
 

  ๓.๒.๓  เง่ือนไขพิเศษ                                   จำนวน   10  คน  
นักเรียนเงื่อนไขพเิศษ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการเขต

พื้นที่การศึกษา กำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี ้
1) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผูบ้รจิาคที่ดินและสิง่ก่อสร้างเพื่อจัดโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไข 
    และข้อตกลงร่วมกันมาก่อน  

   2) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ต้องมหีน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องรับรอง 
3) นักเรียนที ่เป็นบุตรผู ้เสียสละเพื ่อชาติหรือผู ้ประสบภัยที ่ต้องได้รับการสงเคราะห์                      

ดูแลเป็นพิเศษ 
4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น 

 ให้คณะกรรมการรบันักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรบันักเรียนทีม่ีเงื่อนไขพิเศษ 
 

๔. กำหนดวันรับสมคัร คัดเลือก  สอบคัดเลือก  ประกาศผลและรายงานตัว 
นักเรียนที่มีความประสงคจ์ะสมคัรเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สมัคร สอบคัดเลือก รับการคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว ดังน้ี            
     ๔.๑  นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการโดยการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียน  

- กรอกข้อมูลในการสมัครสอบ  วันที่ 6 – ๑๓ มีนาคม 256๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
      ผ่านเว็บไซต์ www.suriyothai.ac.th 

  - รับสมัคร   วันที่  ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ (เวลาราชการ) 
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่  15 มีนาคม 2565  
       ผ่านเว็บไซต์ www.suriyothai.ac.th 
  - สอบคัดเลือก   วันที่  ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 
         เวลา  ๐๙.๐๐ น.  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
      คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษาฯ 
  - ประกาศผล   วันที่ ๓๐ มีนาคม 256๕ (ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน) 

- รายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว วันที่ ๓๐ มีนาคม 256๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
    ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

  - มอบตัว   วันที่  ๒ เมษายน ๒๕๖๕  
      เวลา  09.๐๐-๑6.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

(ไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
หมายเหตุ : กรณีสมัครสอบ แบบ Online ให้ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ต้ังแต่วันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 
           สมัครสอบ แบบ On-site ต้องนำเอกสารหลักฐานมาสมัครที่โรงเรียนตามวันเวลาที่เลือก  
                     (วันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕)  
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๔.๒  นักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการโดยการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียน  
  - กรอกข้อมูลในการสมัครสอบ วันที่ 6 – ๑๓ มีนาคม 256๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
          ผ่านเว็บไซต์ www.suriyothai.ac.th 

- รับสมัคร   วันที่  ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ (เวลาราชการ) 
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่  15 มีนาคม 2565  
       ผ่านเว็บไซต์ www.suriyothai.ac.th 
  - สอบคัดเลือก   วันที่  ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 
         เวลา  ๐๙.๐๐ น.  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษาฯ  

  - ประกาศผล   วันที่ ๓๐ มีนาคม 256๕ (ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน) 
- รายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว วันที่ ๓๐ มีนาคม 256๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

      ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   
- มอบตัว   วันที่  ๒ เมษายน ๒๕๖๕ 

      เวลา  09.๐๐-๑6.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
(ไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 

หมายเหตุ : กรณีสมัครสอบ แบบ Online ให้ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ต้ังแต่วันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 
           สมัครสอบ แบบ On-site ต้องนำเอกสารหลักฐานมาสมัครที่โรงเรียนตามวันเวลาที่เลือก  
                     (วันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕) 

๔.๓  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
- กรอกข้อมูลในการสมัครสอบ วันที่ ๖ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
        ผ่านเว็บไซต์ www.suriyothai.ac.th 

  - รับสมัคร   วันที่  ๙ – ๑๐  มีนาคม ๒๕๖๕ (เวลาราชการ) 
- ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ วันที่  1๑ มีนาคม 2565  

       ผ่านเว็บไซต์ www.suriyothai.ac.th 
- คัดเลือก                  วันที่  ๒2 มีนาคม ๒๕๖๕  

เวลา  ๐๙.๐๐-๑2.00 น. ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
- ประกาศผล   วันที่  ๒3 มีนาคม ๒๕๖๕ (ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน) 
- รายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว วันที่  ๒3 มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
    ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

  - สอบ    วันที่  ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 
         โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน เพื่อวัดพื้นฐานความรู้เดิม 
  - มอบตัว   วันที่  ๒ เมษายน ๒๕๖๕  
      เวลา  09.๐๐-๑6.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

(ไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
หมายเหตุ : สมัครสอบ แบบ On-site ที่โรงเรียน (เท่าน้ัน) 
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  ๔.๔ นักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ 
  - กรอกข้อมูลในการสมัครสอบ วันที่ ๖ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
          ผ่านเว็บไซต์ www.suriyothai.ac.th 

- รับสมัคร   วันที่  ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ (เวลาราชการ) 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่  15 มีนาคม 2565  
     ผ่านเว็บไซต์ www.suriyothai.ac.th 

  - สอบคัดเลือก   วันที่  ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 
         เวลา  ๐๙.๐๐ น.  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
  - ประกาศผล   วันที่ ๓๐ มีนาคม 256๕ (ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน) 
  - รายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว วันที่ ๓๐ มีนาคม 256๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
      ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

- มอบตัว   วันที่  ๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
      เวลา  09.๐๐-๑6.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

(ไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)  

หมายเหตุ : สมัครสอบ แบบ On-site ที่โรงเรียน (เท่านั้น) 
 

การรับสมัครนักเรียนเขา้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
  ด้วยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้เปิดรับสมัครนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษและแผนการเรยีน
ภาษาต่างประเทศ จำนวน ๔๖ คน  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยจึงประกาศให้ทราบ ดังนี้ 
๑) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม ท่ีผา่นเกณฑ์การเลอืกแผนการเรียน  

  - รายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว วันที่  ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๕  
      เวลา  09.3๐-๑๑.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

(ไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
   - มอบตัว   วันที่  ๓  เมษายน 256๕ 

      เวลา  09.00-16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
(ไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 

๒) นักเรียนที่จบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนเดิมท่ีใช้การสอบคัดเลือก  
๑. คณุสมบัติของผู้สมัคร 
     ๑.๑  สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรอืเทียบเท่า หรอืกำลงั
ศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรอืเทียบเท่า     

    ๑.๒  เพศหญิงและเป็นโสด อายุไม่เกิน 18 ป ี
    ๑.๓  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  

๒. เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผูส้มัครโดยคำนวณคะแนนจาก 
     ๒.๑ คะแนนสอบรายวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษาที่ใช้ข้อสอบ
ของโรงเรียน 
     ๒.๒ นักเรียนต้องมผีลการสอบไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๖๐ สำหรบักลุม่เน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

มีผลการสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ สำหรบักลุ่มเน้นคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ และ                                  
มีผลการสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ สำหรบักลุ่มเน้นภาษาต่างประเทศ  
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๓. เอกสารหลักฐานท่ีใชส้ำหรับการยืน่สมัคร 
๓.๑  สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 
๓.๒  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผูป้กครอง  
๓.๓  หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า  

    ๓.4  รูปถ่ายขนาด  ๑.๕ นิ้ว ( แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
๓.5  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกลุ   หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกำหนด  

***ผู้สมคัรต้องตรวจสอบและ รับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน หากโรงเรียน  ตรวจสอบพบว่า
เอกสารหลักฐานท่ีได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย***         
 

๔. เขตพ้ืนท่ีบริการ   
 รับสมัครนกัเรียนทั่วไปไม่จำกัดพื้นทีบ่ริการ 
5. การรับสมัครและสอบคัดเลือก 
  - กรอกข้อมูลสมัครสอบ   วันที่ 6 – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
          ผ่านเว็บไซต์ www.suriyothai.ac.th 

  - รับสมัคร   วันที่  ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ (เวลาราชการ)  
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่  15 มีนาคม 2565  
       ผ่านเว็บไซต์ www.suriyothai.ac.th 

- สอบคัดเลือก   วันที่  ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๕ 
         เวลา  ๐๙.๐๐ น.  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
      คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษาฯ 
  - ประกาศผล/   วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน) 
  - รายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา  09.00-16.30 น. 
      ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
  - มอบตัว   วันที่  ๓ เมษายน ๒๕๖๕  
      เวลา  09.๐๐-๑6.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

(ไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
หมายเหตุ : กรณีสมัครสอบ แบบ Online ให้ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ต้ังแต่วันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 
           สมัครสอบ แบบ On-site ต้องนำเอกสารหลักฐานมาสมัครที่โรงเรียนตามวันเวลาที่เลือก  
                     (วันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕) 
 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา กร ุงเทพมหานครเขต ๒ จะแต่งต ั ้งคณะกรรมการ                    
เพื่อร่วมประเมินติดตามการดำเนินงานรับนักเรียนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการดำเนินงานรับนักเรียน 

                 

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
   

 

                        (นางสาวกรรณิกา  ไผทฉันท์) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรสีุรโิยทัย 

 
หมายเหตุ    โปรดอ่านเอกสารฉบับน้ีอย่างละเอียด   หากนักเรียนคนใดไม่ดำเนินการตามท่ีได้ประกาศไว้  

ทางโรงเรียนจะไม่สามารถรับสมัครสอบได้ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ๐-๒๒๑๑-๐๓๘๓  
ต่อ ๑๐๖  (ประชาสัมพันธ์ ) , ๑๑๑ (ห้องสำนักงานวิชาการ) หรือทาง Website ของโรงเรียน 
www.suriyothai.ac.th , เพจ Facebook โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย , โทรสาร ๐-๒๖๗๕-๙๑๓๖ 


