
 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  ๒๕๖6 

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการ นักเรียนทั่วไป และนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ 
…………………………………………………………………. 

 

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เรื ่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับ                   
การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖6 ลงวันที่ 21 ตุลาคม               
พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่มีความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการดำเนินการรับนักเรียน
อย่างปลอดภัย การมีส่วนร่วม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการสื่อสารสร้าง
การรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องมาตรการป้องกันการ
ทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื ่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550  
 โรงเรียนสตรีชัยภูมิจึงกำหนดรายละเอียด แนวปฏิบัติ และคุณสมบัติเกี ่ยวกับการรับสมัครนักเรียน                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา  ๒๕๖6 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ นักเรียนท่ัวไป และ นักเรียนเงื่อนไข
พิเศษ ดังนี้ 
 
1.  ประเภทการรับสมัครนักเรียน 
 1.1  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  รับจำนวน  ๒๑๒ คน  รายละเอียดดังนี้ 
  1.1.1  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  หมายถึง นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นท่ี
บริการของโรงเรียน อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 และต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา 
ยาย พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ท่ีเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน หรือผู้อาศัย 
  1.1.2  เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ   ได้แก่  
   1) ตำบลในเมือง (ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ) ทุกหมู่ ทุกชุมชน  
   2) ตำบลรอบเมือง หมู่ 1, 2, 3 และ 4  
   3) ตำบลบุ่งคล้า หมู่ 1-12  
   4) ตำบลโคกสูง หมู่ 1-6   
   5) ตำบลโพนทอง หมู่ 1, 2, 7 และ 12  
   6) ตำบลหนองนาแซง หมู่ท่ี ๑-๑3 
  1.1.3  คุณสมบัติผู้สมัคร  
   1)  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
   2)  เป็นนักเรียนท่ีมีช่ือในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ  

 3)  เพศหญิง และสถานภาพโสด  
   4)  มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 
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        5)  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  
   6)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
   1.1.4   หลักฐานการสมัคร 
   ๑)  ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง  
   2)  ภาพถ่าย ปพ. 1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) หรือภาพถ่าย ปพ.7 (ใบรับรองผล
การศึกษา) ด้านหน้า และด้านหลัง 
   3)  ภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  
   4)  ภาพถ่ายทะเบียนบ้านของบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
คนใดคนหนึ่งท่ีนักเรียนขอใช้สิทธิ์เขตพื้นท่ีบริการ  
  ๑.1.5  วิชาที่สอบ  คณิตศาสตร์ร้อยละ 20  วิทยาศาสตร์ร้อยละ 20  ภาษาไทยร้อยละ 20    
สังคมศึกษาร้อยละ 20 และภาษาอังกฤษร้อยละ 20  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน เนื้อหาครอบคลุมระดับ                 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
  ๑.1.6  การตัดสินผลการคัดเลือก  กรณีนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการมีจำนวนมากกว่าจำนวนท่ีรับ
ตามแผนการรับนักเรียน  คัดเลือกโดยเรียงลำดับตามคะแนนรวม ถ้าคะแนนเท่ากันจะเรียงลำดับตามคะแนนวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ 

 
 1.2  ประเภทนักเรียนทั่วไป   รับจำนวน  152 คน รายละเอียดดังนี้  
  1.2.1  นักเรียนทั่วไป  หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการ หรือนอกเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ  
  1.2.2  คุณสมบัติผู้สมัคร  
   1)  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  

 2)  เพศหญิง และสถานภาพโสด 
 3)  มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 

   4)  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
        5)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
   1.2.3  หลักฐานการสมัคร 
   ๑)  ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง  
   2)  ภาพถ่าย ปพ. 1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) หรือภาพถ่าย ปพ.7 (ใบรับรองผล
การศึกษา) ด้านหน้า และด้านหลัง 
   3)  ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 
  ๑.2.4  วิชาที่สอบ  คณิตศาสตร์ร้อยละ 20  วิทยาศาสตร์ร้อยละ 20  ภาษาไทยร้อยละ 20    
สังคมศึกษาร้อยละ 20 และภาษาอังกฤษร้อยละ 20  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน เนื้อหาครอบคลุมระดับ                 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
  ๑.2.5  การตัดสินผลการคัดเลือก เรียงลำดับตามคะแนนรวม ถ้าคะแนนเท่ากันจะเรียงลำดับตาม
คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ 
 
 1.3  นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ  รับจำนวน 10 คน  รายละเอียดดังนี้ 
   1.3.1 นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ คือ นักเรียนท่ีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
        ๑) นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างเพื่อจัดต้ังโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไข
หรือข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
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   ๒) นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
   ๓) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องได้รับการสงเคราะห์
ดูแลเป็นพิเศษ 
   ๔) นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน  

  1.3.2  คุณสมบัติผู้สมัคร  
   1)  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  

 2)  เพศหญิง และสถานภาพโสด 
 3)  มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 

   4)  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
        5)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
  1.3.3  หลักฐานการสมัคร   
   ๑)  ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง  
   2)  ภาพถ่าย ปพ. 1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) หรือภาพถ่าย ปพ.7 (ใบรับรองผล
การศึกษา) ด้านหน้า และด้านหลัง 
   3)  ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 
   4)  หลักฐาน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขพิเศษ ได้แก่  
     - หลักฐานของบิดา มารดาท่ีมีการบริจาคท่ีดินและส่ิงก่อสร้างเพื่อจัดต้ังโรงเรียน  
    - หลักฐานของนักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส 
    - หลักฐานของบิดา มารดาท่ีเป็นผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ  
    - หลักฐานของบิดา มารดาท่ีเป็นข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียน  

  1.๔.4  วิชาที่สอบ  คณิตศาสตร์ร้อยละ 20  วิทยาศาสตร์ร้อยละ 20  ภาษาไทยร้อยละ 20 
สังคมศึกษาร้อยละ 20  และภาษาอังกฤษร้อยละ 20  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน เนื้อหาครอบคลุมระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
  1.๔.5  การตัดสินผลการคัดเลือก  เรียงลำดับตามคะแนนรวม ถ้าคะแนนเท่ากันจะเรียงลำดับตาม
คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ 
 
 2. รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,110 บาท (ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 
ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ ค่าสาธารณูปโภคสำหรับ
ห้องเรียนปรับอากาศ ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
การให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐ และเงินอื่นๆ ได้แก่ เสื ้อพละ กางเกงพละ กระเป๋านักเรียน เสื ้อคณะสี                  
เส้ือผ้าไทย และสมุด) 
 
3.  กำหนดวันและเวลา 
 วันรับสมัคร     วันท่ี  11 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2566   
 วันสอบคัดเลือก    วันท่ี  25  มีนาคม พ.ศ. 2566 
 ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี  29  มีนาคม พ.ศ. 2566   
 มอบตัว     วันท่ี  1  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6   
 ประกาศผลการจัดห้องเรียน   วันท่ี  8  เมษายน พ.ศ. 2566  
         **หมายเหตุ  ไม่รายงานตัว และมอบตัวตามวันเวลาท่ีกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
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4. วิธีการสมัคร 
 รับสมัครระบบออนไลน์ ท่ีเวปไซต์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  www.satrichaiyaphum.ac.th 
 

 
 

 ประกาศ  ณ   วันท่ี  23   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 
 
 
 

       ลงช่ือ 
 

        (นายชัยรัตน์   เจริญสุข) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

 


