
 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖6 
ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เดิมของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

……………………………………………. 
 

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
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน เรื ่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550  
 โรงเรียนสตรีชัยภูมิจึงกำหนดรายละเอียด แนวปฏิบัติ และคุณสมบัติเกี ่ยวกับการรับสมัครนักเรียน                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา  ๒๕๖6 ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เดิมของโรงเรียนสตรีชยัภูมิ
ดังนี้ 
 

1. แผนการเรียนที่เปิดรับ 
 1.1  แผนการเรียนอังกฤษ – ฝรั่งเศส/เกาหลี   รับจำนวน  35  คน  
 1.2  แผนการเรียนอังกฤษ – จีน/ญี่ปุ่น     รับจำนวน  35  คน 
 1.3  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์    รับจำนวน  184  คน 
 1.4  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) รับจำนวน  35  คน 
 1.5  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) รับจำนวน  35  คน 
   รวมจำนวน   324  คน 
๒.  คุณสมบัติผู้สมัคร 
 1)  กำลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  
ปีการศึกษา ๒๕๖5 
 2)  ไม่มีผลการเรียน 0, ร, มส. และ มผ. นับถึงวันท่ีสมัคร 
 3)  สถานภาพโสด 
 4)  สุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง 
3.   หลักฐานการสมัคร        
 ๑)  ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง  
 ๒)  ภาพถ่ายบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 
4.  เกณฑ์การพิจารณา 
  4.1  การเลอืกแผนการเรียน  พิจารณาจากลำดับท่ีเลือกแผนการเรียน เรียงลำดับตามผลการเรียนเฉล่ียจาก            
มากไปน้อย (ผลการเรียนเฉล่ียรวม 5 ภาคเรียน คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และช้ันมัธยมศึกษา             
ปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี 1) และแผนการเรียนท่ีมีการพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้  

 



๒ 

        4.1.1 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศส/เกาหลี : รับนักเรียน ม.3 เดิม ห้องเรียน MEP และ IEP 
จำนวน 10 คน โดยต้องมีเกรดเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 กรณีจำนวน
นักเรียนมากกว่า 10 คน พิจารณาจากเกรดเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน เรียงลำดับจากมาก               
ไปน้อย  
        4.1.2 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – จีน/ญี่ปุ ่น : รับนักเรียน ม.3 เดิม ที่เรียนวิชาเลือกภาษาจีน  
จำนวน 10 คน โดยต้องมีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาจีน 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 กรณีจำนวนนักเรียนมากกว่า                 
10 คน พิจารณาจากเกรดเฉล่ียวิชาภาษาจีน 5 ภาคเรียน เรียงลำดับจากมากไปน้อย 
 4.2  กรณีผลการเรียนเฉลี ่ยรวม ๕ ภาคเรียนเท่ากัน  พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี ่ยตามรายวิชา 
เรียงลำดับ ดังนี้ 
   แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส/เกาหลี : วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ และภาษาไทย  
   แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน/ญี่ปุ่น : วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ และภาษาไทย  
   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์   
   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) : วิชาวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  
   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) : วิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาไทย  
5. รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,780 บาท (ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 
ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ ค่าสาธารณูปโภคสำหรับ
ห้องเรียนปรับอากาศ ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
การให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐ และเงินอื่นๆ ได้แก่ เสื ้อพละ กางเกงพละ กระเป๋านักเรียน เสื ้อคณะสี                   
เส้ือผ้าไทย สมุด)  
6.  กำหนดวันและเวลา 
 วันรับสมัคร   วันท่ี 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   
 ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2566   
 มอบตัว    วันท่ี 2 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6   
 ประกาศผลการจัดห้องเรียน วันท่ี 8  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6   
 **หมายเหตุ  ไม่รายงานตัว และมอบตัวตามวันเวลาท่ีกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
7. วิธีการสมัคร 
 รับสมัครระบบออนไลน์ ท่ีเว็บไซต์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  www.satrichaiyaphum.ac.th 
 

 
     ประกาศ  ณ   วันท่ี  17  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 
 

 
 
 
 

       ลงช่ือ 
 

        (นายชัยรัตน์   เจริญสุข) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

 


