
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา 
เรื่อง   การรับนักเรียนที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. 
****************************** 

  ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรีย นสตรีวิท ยา ก าหนดรับสมัครนักเรีย นที่มีผลงานด้าน
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตาม แนวทาง สสวท .และสอวน . 
จ านวน ๖ คน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ได้เรียนรู้ตามศักยภาพ และเพ่ือให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย  คณะกรรมการรับนักเรียน
โรงเรียนสตรีวิทยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนสตรีวิทยา จึงก าหนด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. ดังนี้ 

๑.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
๑.๑  คุณสมบัตทิั่วไป 

  ๑.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   
หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หรือเทียบเท่า 

  ๑.๑.๒  เพศหญิง 
  ๑.๑.๓  เป็นโสด 

 ๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
    มีผลงานด้าน วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ผลงานสาขาวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ   
ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์  แบ่งเป็น ๒ ประเภท อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ 

    ๑.๒.๑ มีความสามารถพิเศษทางด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ 
                        สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ โดย 

๑) เป็นผู้แทนประเทศไทยไปประกวดแข่งขันโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ 
โดยมีประเทศท่ีเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ ประเทศ หรือ 

๒) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จากการประกวดแข่งขันโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับประเทศ โดยมีผู้แทนจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน หรือ 

๓) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จาการประกวดแข่งขันโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ ระดับ
ภาค โดยมผีู้แทนจากเขตต่างๆ ของภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขัน หรือ -/๔) มีผลงาน... 

๔) มีผลงานด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการประกวดแข่งขันใน
ระดับประเทศ ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
หรือ 

๕) เป็นนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีส าหรับเด็ก
และเยาวชน (Junior Science Talent Project: JSTP) ระดับ ม.ต้น 



 -๒- 

๑.๒.๒ มีความสามารถพิเศษทางด้าน โอลิมปิกวิชาการ สาขา วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ  ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ โดย 

๑) เป็นผู้แทนประเทศไทย ไปสอบแข่งขันด้านวิชาการ โดยมีประเทศท่ีเข้าร่วมแข่งขัน 
ไม่น้อยกว่า ๔ ประเทศ หรือ 

๒) มีประสบการณ์ในการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สสวท.  หรือ 
๓) ผ่านสอวน . ค่าย ๒  และได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์  สอวน . ไปแข่งขัน

ระดับชาติ  หรือ 
๔) ผ่านสอวน. ค่าย ๑ และได้รับคัดเลือกเขา้สู่การอบรม สอวน.ค่าย ๒ หรือ 
๕) มีประสบการณ์ในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์  

ระดับประเทศ โดยมีผู้แทนจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน 
๑.๓  หลักฐานการสมัคร 

 ๑.๓.๑ ใบสมัคร 
 ๑.๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง 
 ๑.๓.๓ หลักฐานการส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า
ก าลัง ศึกษาอยู่ชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง ดังนี้ 

๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑  
๒) แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ปพ.๖  
๓) ใบรับรองความเป็นนักเรียน ปพ.๗ ที่มีรูปถ่ายและมีลายเซ็นหัวหน้าสถานศึกษา 

พร้อมทั้งประทับตราโรงเรียน  
 ๑.๓.๔ รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ขนาด ๓x๔ ซม. (๑ นิ้ว) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  
จ านวน ๓ รูป เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายให้ชัดเจน 

 ๑.๓.๕ แฟ้มสะสมงาน หลักฐานแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ ตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
(ข้อ ๑.๒) 

๑. ก าหนดการ 
๑.๑ รับระเบียบการ 

วันที่ ๑๗– ๒๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา หรือ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.satriwit.ac.th        -/๑.๒ รับสมัคร... 
 

๑.๒ รับสมัคร 
วันที่ ๒๐ – ๒๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา นักเรียนต้องสมัครด้วยตนเอง 

๑.๓ ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว 
  วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   
  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา (ถ้าไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 

๑.๔ มอบตัว  
วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 

http://www.satriwit.ac.th/


 -๓- 

๒. เงื่อนไขส าหรับการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
ค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาจ านวน ๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายปกติ  

๔. วิธีการสมัคร 
     ๔.๑  รับใบสมัครที่โรงเรียนสตรีวิทยา หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.satriwit.ac.th 
 ๔.๒  นักเรียนน าใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารหลักฐาน และแฟ้มสะสมผลงาน 
           ด้านวิทยาศาสตร์มาสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 
 ๔.๓  การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อนักเรียนได้รับบัตรประจ าตัวผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว 

๕. ข้อก าหนดการรับนักเรียน 
  ๕.๑  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องด าเนินการตามข้ันตอนที่โรงเรียนก าหนด ( การสมัคร  
           การคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัว ) ตามวัน เวลาที่ก าหนด หากด าเนินการไม่ครบ 
           ขั้นตอนถือว่าสละสิทธิ์ 
    ๕.๒  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ได้รับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน และทุนโอลิมปิกวิชาการของโรงเรียน 
           สตรีวิทยา ตามจ านวนทุนที่โรงเรียนก าหนดในแต่ละปีการศึกษา 
      ๕.๓  โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทุกประเภทหลังจากนักเรียนมอบตัวแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ 

๖. การพิจารณารับนักเรียน 
           การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลงานของนักเรียนที่ได้รับ  ดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
    รับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

        
                  

                      (นางเบญญาภา  คงรอด) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 

 


