
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรยีนสตรีวทิยา 
เรื่อง การรับนกัเรียนที่มผีลงานด้านวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
************ 

 
      ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๐  โรงเรียนสตรีวิทยา ก าหนดรับสมัครนักเรียนที่มีผลงานด้าน
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม จ านวน ๖ คน เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกันพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน และประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ เรื่องการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีวิทยา จึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียนที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ดังนี ้
 
๑. คุณสมบัตขิองผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 

๑.๑ คุณสมบัตทิั่วไป 
๑.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 

หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศกึษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า 
๑.๑.๒ เพศหญิง 
๑.๑.๓ เป็นโสด 

๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
  มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ผลงานสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  
ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น ๒ ประเภท อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี ้

๑.๒.๑ มีความสามารถพิเศษทางด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ โดย 
๑) เป็นผู้แทนประเทศไทยไปประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ระดับ
นานาชาติ โดยมีประเทศที่เข้ารว่มแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ ประเทศ หรือ 

๒) ได้รับรางวัลและมีผลงานด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ หรือการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ ที่ผ่านการประกวดแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้แทนจากภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน หรือ 
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๓) ได้รับรางวัลและมีผลงานด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ หรือการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการประกวดแข่งขันใน
ระดับภาค ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ
หน่วยงานภาครัฐที่มีผู้แทนจากเขตต่างๆ ของภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขัน หรือ 

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

๑.๒.๒ มีความสามารถพิเศษทางด้านโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ  ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ โดย 
๑) เป็นผู้แทนประเทศไทย ไปสอบแข่งขันด้านวิชาการ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน   

ไม่น้อยกว่า ๔ ประเทศ หรือ 
๒) มีประสบการณ์ในการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สสวท. หรือ 
๓) ผ่ านสอวน . ค่ าย  ๒  และได้ รับคั ด เลื อก เป็ นผู้ แทนศูนย์  สอวน . ไปแข่ งขัน

ระดับชาติ  หรือ 
๔) ผ่านสอวน. ค่าย ๑ และได้รับคัดเลือกเข้าสู่การอบรม สอวน.ค่าย ๒ หรือ 
๕) มีประสบการณ์ในการเข้าค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(IJSO: International Junior Science Olympiad) หรือค่ายวิชาการ การแข่งขัน
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (WYMIC: World Youth Mathematics 
Intercities Competition) หรือการแข่งขันคณิ ตศาสตร์โอลิมปิก เอเชียระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (SMO: Southeast Mathematics Olympiad) หรือ 

๖) มีประสบการณ์ในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ 
ระดับประเทศ โดยมีผู้แทนจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน 

๑.๓ หลักฐานการสมัคร 
๑.๓.๑ ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ http://www.satriwit.ac.th 
๑.๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง 
๑.๓.๓ ส าเนาเอกสารหลักฐานการศึกษาที่แสดงความเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พร้อม

ฉบับจริง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
๑) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑ (คืนฉบับจริงให้) หรือ 
๒) ส าเนาแบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ปพ.๖ (คืนฉบับจริงให้) หรือ 
๓) ใบรับรองความเป็นนักเรียน ปพ.๗ ที่มีรูปถ่ายและมีลายเซ็นหัวหน้าสถานศึกษาพร้อม

ทั้งประทับตราโรงเรียน (คืนฉบับจริงให้) 
๑.๓.๔ รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนหน้าขนาด ๓x๔ ซม. (๑ นิ้ว)  

ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายให้ชัดเจน 
๑.๓.๕ แฟ้มสะสมงาน หลักฐานแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ ตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

ตามข้อ ๑.๒ 
๒. ก าหนดการรับสมัคร 

๒.๑ รับระเบียบการ 
วันที่ ๑๗ – ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา หรือ ทางเว็บไซด์ http://www.satriwit.ac.th  
 
 

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

วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา นักเรียนตอ้งสมัครด้วยตนเอง 

๒.๓ ประกาศผลคัดเลือกและรายงานตัว 
  วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา (ถ้าไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ)์ 

๒.๔ มอบตัว  
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 

  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา (ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ)์ 
 
๓. ข้อก าหนดและเงื่อนไขการรับนักเรียน 

๓.๑ ค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาจ านวน ๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี ไม่รวมค่าใช้จ่าย
ปกติ ทั้งน้ีโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายหลังจากนักเรียนมอบตัวแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ 

๓.๒ นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่โรงเรียนก าหนด (การสมัคร
สอบการคัดเลือก การสอบคัดเลือก การรายงานตัว และการมอบตัว) ตามวันเวลาที่ก าหนด      
หากด าเนินการไม่ครบขั้นตอนถือว่าสละสิทธิ์ 

 
๔. วิธีการสมัคร 

๔.๑ รับใบสมัครที่โรงเรียนสตรีวิทยา หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต ์http://www.satriwit.ac.th 
๔.๒ นักเรียนน าใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารหลักฐาน และแฟ้มสะสมผลงานด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ มาสมัครด้วยตนเอง ณ 
โรงเรียนสตรีวิทยา 

๔.๓ การสมัครคัดเลือกจะสมบูรณ์เมื่อนักเรียนได้รับบัตรประจ าตัวผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว 
 
๕. การพิจารณารับนักเรียน 

การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน จะพิจารณาจากผลงานของนักเรียนที่คณะกรรมการรับนักเรี ยน
โรงเรียนสตรีวิทยาได้รับ และการพิจารณาของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 

 
 

(นางสาวสุปราณ ี ไกรวัตนุสสรณ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 

 
 
                                            


