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ท่ี  ศธ ๐๒๗๗/ว.๒๒๓๘                                ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช     
                                   เลขท่ี ๑๓๘  หมู่ ๘ ถนนศรีธรรมรำช  
                              ต ำบลโพธิ์เสด็จ อ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช
             จังหวัดนครศรีธรรมรำช  ๘๐๐๐๐ 

 

                        ๓๑  กรกฎำคม  ๒๕๖๒ 

 

เรื่อง  ประชำสัมพันธ์ประกำศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ      
        ๒๕๖๓ 
 

เรียน  (บัญชีแนบท้ำย..) 
 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย  ประกำศรับสมัครนักเรียน        จ ำนวน  ๒  ฉบับ 
 

     ตำมท่ีคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓  ได้มีมติให้กระทรวงศึกษำธิกำร 
โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ด ำเนินโครงกำรพัฒนำโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัยให้เป็น  
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค เพื่อกระจำยโอกำสและขยำยกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ไปยังภูมิภำคต่ำง ๆ อย่ำงท่ัวถึงมำกขึ้น โดยให้จัดกำรศึกษำในระดับช้ันมัธยม 
ศึกษำปีท่ี ๑-๖ ในลักษณะโรงเรียนประจ ำ และคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันท่ี ๕ มีนำคม ๒๕๖๒ มีมติ
รับทรำบกำรด ำเนินกำรพัฒนำโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัยในช่วงระยะเวลำต่อไป ตำมท่ี
กระทรวงศึกษำธิกำรเสนอ ซึ่งได้ก ำหนดรูปแบบและวิธีกำรสรรหำและคัดเลือกนักเรียน  โดยคณะกรรมกำรบริหำร
โครงกำรพัฒนำโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัยให้ เป็นโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค ร่วมกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน นั้น 
 

      ในกำรนี้ ส ำนักคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ขอควำมร่วมมือส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
นครศรีธรรมรำชประชำสัมพันธ์ประกำศรับสมัครนักเรียน เพื่อสมัครขอรับทุนกำรศึกษำเข้ำเรียนในโรงเรียน
วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัยในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๓   

 

      จึงเรียนมำเพื่อทรำบและประชำสัมพันธ์ 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 
 
 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
งำนประชำสัมพันธ ์
โทรศัพท์/โทรสำร ๐๗๕-๓๕๖๕๕๒. 
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