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ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2559
............................................
ด้วยโรงเรียนสตรีศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
(Gifted) ด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (Gifted Program Science-Math : GPS) และด้านภาษาศาสตร์สังคมศาสตร์ (Gifted Program language-Social studies :
GPL) เพื่อพัฒนาต่อยอดเยาวชนต้นแบบของชาติให้เป็นผู้นำที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรู้เท่าทันและความชาญฉลาด มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนสตรีศึกษาจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร
คุณสมบัติ และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
(Gifted) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. จำนวนที่รับ 3 ห้องเรียน รับนักเรียนทั้งชายและหญิง รวมทั้งสิ้น 105 คน
2. การรับนักเรียน รับนักเรียนทั่วประเทศ ด้วยการคัดเลือกจากการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนสตรีศึกษา อีก 5 วิชา คือ
1. คณิตศาสตร์
50 คะแนน
2. วิทยาศาสตร์
50 คะแนน
3. ภาษาอังกฤษ
40 คะแนน
4. สังคมศึกษาฯ 30 คะแนน
5. ภาษาไทย
30 คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด 200 คะแนน
3. ผลการคัดเลือก เรียงตามลำดับคะแนนรวมใน 5 วิชา (หากคะแนนเท่ากัน จะใช้คะแนนของวิชาลำดับที่ 1
เรียงลงมาจนถึงลำดับสุดท้าย ตัดสิน)
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
4.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
4.3 เป็นโสด
4.4 มีความประพฤติเรียบร้อย
4.5 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
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5. หลักฐานการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ และการมอบตัว
5.1 ระเบียบการ พร้อมใบสมัครของโรงเรียนสตรีศึกษา (ชุดละ 20 บาท)
5.2 รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
5.3 ใบรับรองผลการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 จาก
สถานศึกษาต้นสังกัด
5.4 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
5.5 วันรับสมัคร วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
5.6 สถานที่รับสมัคร อาคาร 6 ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนสตรีศึกษา
5.7 เงินค่าสมัครสอบ 50 บาท
5.8 วันสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนสตรีศึกษา
5.9 วันประกาศผล วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดกลาง
โรงเรียนสตรีศึกษา หรือ www.strisuksa.ac.th
5.10 วันรายงานตัวและมอบตัว วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสตรีศึกษา
5.11 ชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนละ 7,000 บาท และสนับสนุน เงินจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆตามที่โครงการ
กำหนดไว้ตลอด 3 ปีการศึกษา จำนวน 10,000 บาท
หมายเหตุ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ในลำดับ
ถัดไป มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนแทน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ก โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม (Gifted Program Science-Math )
จำนวน 3 ห้องเรียน รับนักเรียนทั้งชายและหญิง รวมทั้งสิ้น 105 คน
1. ประเภทของนักเรียนที่จะรับ จัดเป็น 2 ประเภทคือ
1.1 นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนสตรีศึกษาจากโครงการ Gifted
Program เป็นนักเรียนที่โรงเรียนจัดให้เข้าเรียนตามแผนการเรียนที่นักเรียนสมัคร
และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด และมีความประพฤติดี จำนวน
52 คน ซึ่งนักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
1.2 นักเรียนทั่วไป หมายถึงนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนต่างๆทุกสังกัด
ไม่จำกัดที่ตั้งของสถานศึกษาเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป โดยการสอบคัดเลือก
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(GPS)ใช้ข้อสอบของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย สำนักวิชาการและ
มาตรฐาน การศึกษา สพฐ. 2 วิชา คือ
1. คณิตศาสตร์
50 คะแนน
2. วิทยาศาสตร์
50 คะแนน
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และใช้แบบทดสอบของโรงเรียนสตรีศึกษา อีก 3 วิชา คือ
3. ภาษาอังกฤษ
40 คะแนน
4. สังคมศึกษา
30 คะแนน
5. ภาษาไทย
30 คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด 200 คะแนน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
2.2 มีผลการเรียน ดังนี้
♣ มีระดับคะแนนสะสมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 ถึง ม.3 ( 5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
♣ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1- ม.3
( 5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
2.3 มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน) เป็นโสด
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย
2.5 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ข โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน ภาษาศาสตร์ - สังคมศาสตร์
(Gifted Program language-Social studies )
จำนวน 2 ห้องเรียน รับนักเรียนทั้งชายและหญิง รวมทั้งสิ้น 70 คน
1. ประเภทของนักเรียนที่จะรับ จัดเป็น 2 ประเภทคือ
1.1 นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3โรงเรียนสตรีศึกษา เป็นนักเรียนที่โรงเรียนจัดให้เข้าเรียนตามแผนการเรียนที่นักเรียนสมัคร
และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด และมีความประพฤติดี จำนวน
35 คน ซึ่งนักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
1.2 นักเรียนทั่วไป หมายถึงนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนต่างๆทุกสังกัด ไม่จำกัด
ที่ตั้งของสถานศึกษาเกรดเฉลี่ย 3.00 โดยการสอบคัดเลือก
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน ภาษาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ (GPL)
ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนสตรีศึกษา วิชาที่สอบ 5 วิชา ดังนี้
1. ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
2. ภาษาไทย
50 คะแนน
3. สังคมศึกษา 50 คะแนน
4. วิทยาศาสตร์
25 คะแนน
5. คณิตศาสตร์ 25 คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด 200 คะแนน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
2.2 มีผลการเรียน ดังนี้
♣ ระดับคะแนนสะสมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 ถึง ม.3 (5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
♣ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน , สังคมศึกษาพื้นฐาน , ภาษาไทย
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พื้นฐาน ในชั้น ม.1 - ม.3 (5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
2.3 มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน) เป็นโสด
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย
2.5 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ค. ผลการคัดเลือก ทั้ง 2 โครงการ (ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และด้าน ภาษาศาสตร์ – สังคมศาสตร์)
จะเรียงตามลำดับคะแนนรวมทั้ง 5 วิชา (หากคะแนนเท่ากัน จะใช้คะแนนของวิชาลำดับที่
1 เรียงลงมาจนถึงลำดับสุดท้ายตัดสิน)
ง. หลักฐานการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ และการมอบตัว
1 ระเบียบการ พร้อมใบสมัครของโรงเรียนสตรีศึกษา (ชุดละ 20 บาท)
2 รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3 ใบรับรองผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า
3.00 จากสถานศึกษาต้นสังกัด
4 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
5 วันรับสมัคร วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
6 สถานที่รับสมัคร อาคาร 6 ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนสตรีศึกษา
7 เงินค่าสมัครสอบ 50 บาท
8 วันสอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนสตรีศึกษา
9 วันประกาศผล วันจันทร์ 7 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ บอร์ดกลาง โรงเรียนสตรีศึกษา หรือ www.strisuksa.ac.th
10 วันรายงานตัวและมอบตัว วันจันทร์ 7 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสตรีศึกษา
11 ชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนละ 10,000 บาท และ สนับสนุนเงินจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ
ตามที่โครงการกำหนดไว้ ตลอด 3 ปีการศึกษา จำนวน 10,000 บาท
หมายเหตุ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ใน
ลำดับ ถัดไปมารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนแทน
จ. วันจำหน่ายใบสมัคร (ชุดละ 20 บาท)
วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 อาคาร 6 ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนสตรีศึกษา
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
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ขั้นตอนการรับสมัคร
1. ผู้สมัครจะต้องศึกษารายละเอียดในระเบียบการอย่างชัดเจน
2. เขียนใบสมัคร กรอกใบสมัคร และลงรายการต่างๆในใบสมัครให้ครบทุกรายการ เฉพาะในส่วนที่ระบุให้
ผู้สมัครกรอกข้อความหรือรายการ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและชัดเจน
3. ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ในใบสมัคร โดยตัดให้ได้ขนาดพอดีกับกรอบสี่เหลี่ยม
ทั้ง 2 รูป รูปถ่ายจะต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงในเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
4. การยื่นใบสมัคร
♣ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ภายในกำหนด วัน เวลา ที่ระบุไว้
♣ แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม
♣ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครต่อกรรมการรับสมัคร เพื่อให้กรรมการตรวจสอบหลักฐาน กรรมการ
รับสมัครจะลงรายการในใบสมัคร เสร็จแล้วจะฉีกส่วนที่เป็นบัตรประจำตัวสอบคืนให้ผู้สมัคร พร้อม
เอกสารที่นำมาประกอบการสมัคร
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

(นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา

