ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา
เรื่อง การรับนักเรียนที่มีผลงานดานวิทยาศาสตรเขาศึกษาต!อในชั้นมัธยมศึกษาป&ที่ ๔
ป&การศึกษา ๒๕๕๗ ประเภทหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ตามแนวทาง สสวท.และสอวน.
******************************
ดวยในปการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนสตรีวิทยา กําหนดรับสมัครนักเรียนที่มีผลงานดาน
วิ ท ยาศาสตร$ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปที่ ๔ ประเภทหองเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร$ ประเภทหองเรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. จํานวน ๖ คน เพื่อส0งเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนที่มีผลงาน
ดานวิทยาศาสตร$ คณิตศาสตร$ และเทคโนโลยี ไดเรียนรูตามศักยภาพ และเพื่อใหการรับนักเรียนเป6นไปดวย
ความเรี ย บรอย คณะกรรมการรับ นั กเรี ยนโรงเรี ยนสตรี วิ ทยาโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โรงเรี ย นสตรี วิ ท ยาจึ ง กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลงานดาน
วิทยาศาสตร$ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๗ ประเภทหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร$ตามแนวทาง
สสวท.และสอวน. ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครและหลักฐานการสมัคร
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑.๑.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท0า หรือกําลังศึกษาอยู0ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ หรือเทียบเท0า
๑.๑.๒ เพศหญิง
๑.๑.๓ เป6นโสด
๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
มีผลงานดานวิทยาศาสตร$ ไดแก0 ผลงานสาขาวิทยาศาสตร$ทั่ว ไป วิทยาศาสตร$โลกและ
อวกาศ ดาราศาสตร$ ฟAสิกส$ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร$ หรือคอมพิวเตอร$ แบ0งเป6น ๒ ประเภท อย0างใด
อย0างหนึ่งดังนี้
๑.๒.๑ มีความสามารถพิเศษทางดานโครงงานวิทยาศาสตร$ คณิตศาสตร$ คอมพิวเตอร$ หรือ
สิ่งประดิษฐ$ทางวิทยาศาสตร$ โดย
๑) เป6นผูแทนประเทศไทยไปประกวดแข0งขันโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ$ ระดับนานาชาติ
โดยมีประเทศที่เขาร0วมแข0งขันไม0นอยกว0า ๔ ประเทศ หรือ
๒) ไดรั บ รางวั ล ระดั บ เหรีย ญทอง จากการประกวดแข0 งขั น โครงงาน หรื อสิ่ งประดิ ษฐ$
ระดับประเทศ โดยมีผูแทนจากภูมิภาคต0างๆ ของประเทศไทยเขาร0วมแข0งขัน หรือ
๓) ไดรั บ รางวั ล ระดั บ เหรีย ญทอง จากากรประกวดแข0 งขั น โครงงาน หรื อสิ่ งประดิ ษฐ$
ระดับภาค โดยมีผูแทนจากเขตต0างๆ ของภูมิภาคเขาร0วมแข0งขัน หรือ -/๔) มีผลงาน...
๔) มีผ ลงานดานโครงงานวิทยาศาสตร$ หรื อสิ่ งประดิ ษฐ$ ที่ผ0 านการประกวดแข0 งขั น ใน
ระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร$แห0งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ$
หรือ

- ๕) เป6นนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร$ และเทคโนโลยีสําหรับเด็ก
และเยาวชน (Junior Science Talent Project: JSTP) ระดับ ม.ตน
๑.๒.๒ มีความสามารถพิเศษทางดานโอลิมปAกวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร$ วิทยาศาสตร$โลกและ
อวกาศ ดาราศาสตร$ ฟAสิกส$ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร$ หรือคอมพิวเตอร$ โดย
๑) เป6นผูแทนประเทศไทย ไปสอบแข0งขันดานวิชาการ โดยมีประเทศที่เขาร0วมแข0งขันไม0
นอยกว0า ๔ ประเทศ หรือ
๒) มีประสบการณ$ในการเขาค0ายโอลิมปAกวิชาการ สสวท. หรือ
๓) ผ0 า นสอวน. ค0 า ย ๒
และไดรั บ คั ด เลื อ กเป6 น ผู แทนศู น ย$ สอวน. ไปแข0 ง ขั น
ระดับชาติ หรือ
๔) ผ0านสอวน. ค0าย ๑ และไดรับคัดเลือกเขาสู0การอบรม สอวน.ค0าย ๒ หรือ
๕) มีประสบการณ$ในการแข0งขั นทางดานวิทยาศาสตร$ คณิ ตศาสตร$ หรือคอมพิวเตอร$
ระดับประเทศ โดยมีผูแทนจากภูมิภาคต0างๆ ของประเทศไทยเขาร0วมแข0งขัน
๑.๓ หลักฐานการสมัคร
๑.๓.๑ ใบสมัคร
๑.๓.๒ สําเนาทะเบียนบาน ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง พรอมนําฉบับจริงมาแสดง
๑.๓.๓ หลักฐานการสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ หรือเทียบเท0า หรือหลักฐานที่แสดงว0า
กําลั งศึกษาอยู0ชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ อย0างใดอย0างหนึ่ง ลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง
พรอมนําฉบับจริงมาแสดง ดังนี้
๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑
๒) แบบรายงานผลการพัฒนาผูเรียนรายบุคคล ปพ.๖
๓) ใบรับรองความเป6นนักเรียน ปพ.๗ ที่มีรูปถ0ายและมีลายเซ็นหัวหนาสถานศึกษา
พรอมทั้งประทับตราโรงเรียน
๑.๓.๔ รูปถ0ายเครื่องแบบนักเรียนหนาตรง ขนาด ๓x๔ ซม. (๑ นิ้ว) ถ0ายไม0เกิน ๖ เดือน
จํานวน ๓ รูป เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ0ายใหชัดเจน
๑.๓.๕ แฟ[มสะสมงาน หลักฐานแสดงผลงานดานวิทยาศาสตร$ ตามคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
(ขอ ๑.๒)
๑. กําหนดการ
๑.๑ รับใบสมัคร
วันที่ ๑๗– ๒๔ กุมภาพันธ$ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม0เวนวันหยุดราชการ)
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา หรือ ดาวน$โหลดไดจากเว็บไซต$ http://www.satriwit.ac.th
-/๑.๒ รับสมัคร...
๑.๒ รับสมัคร
วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ$ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ไม0เวนวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา นักเรียนตองสมัครดวยตนเอง
๑.๓ ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว
วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา (ถาไม!มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กําหนด ถือว!าสละสิทธิ์)
๑.๔ มอบตัว
วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

- ๒. เงื่อนไขสําหรับการเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
ค0าใชจ0ายตามหลักเกณฑ$การเก็บเงินบํารุงการศึกษาจํานวน ๕,๐๐๐ บาท/คน/ป ไม0รวมค0าใชจ0ายปกติ
๔. วิธีการสมัคร
๔.๑ รับใบสมัครที่โรงเรียนสตรีวิทยา หรือดาวน$โหลดใบสมัครไดที่ www.satriwit.ac.th
๔.๒ นักเรียนนําใบสมัครที่กรอกเรียบรอยแลวพรอมเอกสารหลักฐาน และแฟ[มสะสมผลงาน
ดานวิทยาศาสตร$มาสมัครดวยตนเอง ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
๔.๓ การสมัครจะสมบูรณ$เมื่อนักเรียนไดรับบัตรประจําตัวผูสมัครเรียบรอยแลว
๕. ขอกําหนดการรับนักเรียน
๕.๑ นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเรียน จะตองดําเนินการตามขั้นตอนที่โรงเรียนกําหนด ( การสมัคร
การสอบ การคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัว ) ตามวัน เวลาที่กําหนด หากดําเนินการไม0ครบ
ขั้นตอนถือว0าสละสิทธิ์
๕.๒ นักเรียนที่ผ0านการคัดเลือกมีสิทธิ์ไดรับทุนยกเวนค0าเล0าเรียน และทุนโอลิมปAกวิชาการของโรงเรียน
สตรีวิทยา ตามจํานวนทุนที่โรงเรียนกําหนดในแต0ละปการศึกษา
๕.๓ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม0คืนค0าใชจ0ายทุกประเภทหลังจากนักเรียนมอบตัวแลวไม0ว0ากรณีใดๆ
๖. การพิจารณารับนักเรียน
การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลงานของนักเรียนที่ไดรับ มติของคณะกรรมการ
รับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาถือเป6นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ$ พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางเบญญาภา คงรอด)
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา

