คายยุวคอมพิวเตอร
คุณสมบัติของผูสมัคร
1.
2.
3.
4.

5.

เปนนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 ในปการศึกษา 2555
มีคะแนนสะสมของปการศึกษา 2554 ในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยทั้ง 3 วิชา อยูในระดับ 2.5 ขึ้นไป
ไดรับความยินยอมจากผูปกครองใหเขารวมกิจกรรม
สามารถอยูรวมกิจกรรมไดตลอดระยะเวลาการเขาคายฯ ซึ่ง
ตองพักในสถานที่ซึ่งศูนยฯ จัดให และปฏิบัติตามระเบียบ
ของคายฯ อยางเครงครัด
ไมเปนผูที่เคยผานการเขาคายยุวคอมพิวเตอรของ สสวท. มากอน

รายละเอียดการสมัคร
นักเรียนที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร พรอมทั้งแนบหลักฐาน
ในการสมัครสงไปยังศูนยฯที่เปดรับตามจังหวัดที่ระบุไวในตาราง
แสดงรายละเอียดศูนยจัดคายยุวคอมพิวเตอร ที่แจง ในเอกสารนี้

หลักฐานการสมัคร
1.
2.
3.
4.

ใบสมัครที่กรอกขอมูลครบถวน และคํายินยอมของ ผูปกครอง
แบบตอบรับการเขาคายฯ ซึ่งกรอกที่อยูของทานพรอมติดแสตมป
รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป ติดในใบสมัคร
สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ของปการศึกษา 2554

ขั้นตอนการรับสมัคร
1. นักเรียนกรอกใบสมัครใหสมบูรณ และแนบหลักฐานสงทางไปรษณีย
ไปยังศูนยฯ ที่เปดรับสมัครตามจังหวัดที่ระบุไวเทานั้น
2. ศูนยฯ จะคัดเลือกผูสมัครเขาคายศูนยละ 40 คน โดยศูนยฯจะสงแบบ
ตอบรับแจงกลับไปยังผูสมัครทางไปรษณียและประกาศผลทางเว็บไซต
ตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2555 เปนตนไป
3. เฉพาะนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก ใหสงธนาณัติจํานวน 2,000 บาท มายังศูนยฯ
ที่สมัคร ภายในวันที่ 20 ก.ย. 55 มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ และในกรณีที่จายเงินแลว
แตขอยกเลิกภายหลัง ทางศูนยจะไมคืนเงินให

สถาบั น ส ง เสริ ม การสอนวิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) มี ห น า ที่
หลั ก ในการวิ จั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน อบรมและพั ฒ นาครู วิ ช า
คณิ ตศาสตร วิ ท ยาศาสตรแ ละคอมพิ ว เตอร นอกจากนี้ ยั ง มี โ ครงการต า งๆ ที่ส ง เ สริ ม
สนั บ สนุน ความสามารถของเยาวชนไทยในการศึ ก ษาด า นคณิ ตศาสตร วิ ท ยาศาสตร
และคอมพิ ว เตอร
โครงการค า ยยุ ว คอม พิว เ ตอร เ ป น โคร งการ หนึ่ ง ที่ ส  ง เ สริ ม สนั บ สนุน
ความสามารถของเยาวชนไทย ที่ จั ด โดยสาขาคอมพิ ว เตอร เพื่อ ส ง เสริ ม ใหนักเรียนรัก
แ ละสนใจใ นการ เ ขี ย นโป ร แ กร ม คอมพิ ว เ ต อร ให ม ีพื ้ น ฐานแ ละทั ก ษะในด า น
คณิ ตศาสตร แ ละการแก ป ญหาอย า งมี ขั้ น ตอน

ระยะเวลาเขาคาย
5 วัน 4 คืน
ระหวางวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2555 ณ 11 ศูนยทั่วประเทศ

คายยุวคอมพิวเตอร
ประจําป 2555

โปรแกรมการเรียนในคายฯ
 9.00- 16.00 น. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
ณ หองคอมพิวเตอร
วันที่ 1 : Visual Programming (C#)
วันที่ 2 : ตรรกศาสตรและคําสั่งเงื่อนไข
วันที่ 3 : การแกปญหาและคําสั่งวนซ้ํา
วันที่ 4 : โปรแกรมยอยและกราฟก
วันที่ 5 : โครงงาน นําเสนอผลงาน และรับวุฒิบัตร
 16.00 – 17.30 น. กิจกรรมภาคสนาม กีฬายุวฯ เกม
 19.00 – 21.00 น. เกมคํา นวณ เพิ่มทักษะการแกปญหา
*** วันสุดทายของคายฯ เลิกเวลา 16.00 น.

ระหวางวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2555
ณ ศูนยทั่วประเทศ 11 ศูนย

หมดเขตรับสมัคร 29 ส.ค. 55

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตารางแสดงรายละเอียดศูนยจัดคายยุวคอมพิวเตอร
ศูนยจัดคายยุวคอมพิวเตอร

จํานวนที่รับ

1. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
www.samakkhi.ac.th

40 คน

เชียงราย เชียงใหม พะเยา แมฮองสอน ลําพูน นาน

2. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี จ.อุตรดิตถ
www.un.ac.th

40 คน

อุตรดิตถ แพร พิษณุโลก ลําปาง

40 คน

กําแพงเพชร ตาก พิจิตร สุโขทัย นครสวรรค

3. โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
จ.กําแพงเพชร www.kp.ac.th ,
web.kp.ac.th
4. โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
www.loeipit.ac.th
5. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
จ.นครราชสีมา
www.rajsima.ac.th
6. โรงเรียนสตรีอางทอง จ.อางทอง
www.sa.ac.th
7. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ
www.suriyothai.ac.th
8. โรงเรียนพรหมานุสรณ
จังหวัดเพชรบุรี
http://202.143.183.114/yc
9. โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
จ.ประจวบคีรีขันธ
www.prachuabwit.ac.th
10. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จ.นครศรีธรรมราช
www.benjama.ac.th
11. โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย จ.สงขลา
www.hatyaiwit.ac.th

40 คน
40 คน
40 คน

จังหวัดที่ศูนยรับสมัคร

เลย อุดรธานี เพชรบูรณ หนองบัวลําภู หนองคาย บึงกาฬ
สกลนคร ขอนแกน มหาสารคาม นครพนม กาฬสินธุ
นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ชัยภูมิ ยโสธร มุกดาหาร
รอยเอ็ด อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครนายก
สระแกว ปราจีนบุรี
อางทอง สุพรรณบุรี อยุธยา สิงหบุรี ชัยนาท อุทัยธานี
สระบุรี ลพบุรี

80 คน

กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี
ปทุมธานี นครปฐม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

40 คน

เพชรบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม

40 คน

ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระนอง พังงา

40 คน

นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี กระบี่ ภูเก็ต

40 คน

พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส

ชื่อผูติดตอและที่อยูศูนยฯ
ครูจิตรกร ปนทราช (chittrakornp@gmail.com)
และครูณรงคเดช ชัยวรรณา (08 5031 0526)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ครูนงนุช ชัยเนตร (08 6209 8327) ครูกนกอร ผาสีกาย (08 5049 0484)
และครูเพียงเดือน โลหสุดใจ (08 7849 0530)
โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000
ครูโศภิษฐ สวนปลิก (08 1655 9492) และครูดิเรก ดวงนอย (08 1533 5773)
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
ถ.ปนดําริห ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
ครูองอาจ เกตะวันดี ครูศิรินันท จุลกาญจน และครูวิภาวี วีระสุโข (08 6242
1458) โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย 42000

หมายเลขโทรศัพท
08 1386 3416
Fax: 0 5371 3003
0 5541 1105 ตอ 211, 216, 611
Fax: 0 5541 3205
0 5571 7151
Fax: 0 5571 1012
08 6451 3776
Fax: 0 4286 1566

ครูนิพนธ สมัครคา (niphon43@hotmail.com)
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

08 9846 4100
Fax: 0 4421 4440

ครูกษิดิ์เ ดช พุมสาขา (08 1852 9618) และครูพรรณี เย็นบํารุง (08 1644
7757) โรงเรียนสตรีอางทอง อ.เมือง จ.อางทอง 14000
ครูออ ลิ้มเฉลิม (08 1372 0793) ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล (08 1869 3782)
และครูสมชาย นวมกลิ่น โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ถ.เจริญกรุง 57 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ครูปรีชา จันทรเ ปลง (08 1941 5509)
และครูฉัตรชัย นาสถิตย (08 1856 5204)
โรงเรียนพรหมานุสรณ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
ครูชะออน แกวชูเสน (08 1446 9619)
และครูคัคนางค คูหาทอง (08 1446 9639)
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 77000

0 3561 1511 ตอ 113
Fax: 0 3561 5531
0 2211 0383 ตอ 435,
0 2211 9850
Fax: 0 2211 9937 ตอ 109, 111
0 3242 7032 ตอ 127
Fax: 0 3242 5809
0 3261 1103 ตอ 306
Fax: 0 3260 3576

0 7531 6458, 0 7544 7004-5
ตอ 1015
Fax: 0 7544 7154
08 1542 2063, 08 3171 2028,
ครูอํานาจ มณีดุลย (amnard@hatyaiwit.ac.th) ครูสุวรรณา เพชรแกว
08 1479 5344, 0 7422 0404
(joy@hatyaiwit.ac.th) และครูกอเกียรติ วิริยะสมบัติ (jom@hatyaiwit.ac.th)
ตอ 153
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
Fax: 0 7424 5288
ครูพงศศักดิ์ ลีละวัฒนพันธ และครูเสาวนีย ลีละวัฒนพันธ (08 1978 6930)
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หมู 3 ต.โพธิ์เ สด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

หมายเหตุ : (1) ทานสามารถเขาเว็บไซตของศูนยฯ ที่ระบุไ วไดทุกที่เพื่อ download หลักฐานการสมัคร รวมทั้ง http://oho.ipst.ac.th (2) ใหยึดที่ตั้งของโรงเรียนเปนหลัก ในการสมัครเขาศูนยฯ ใหตรงตามจังหวัดที่ระบุไวในตาราง (3) หากสงใบสมัครมากกวา 1 ศูนยจะโดนตัดสิทธิ์

