
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  ๒๕๖6 

ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 
…………………………………………………………………. 

 

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  

โรงเร ียนสตรีช ัยภูม ิ จ ึงกำหนดรายละเอียด แนวปฏิ บัต ิ และคุณสมบัต ิเก ี ่ยวก ับการร ับน ักเร ียน                   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา  ๒๕๖6 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ไว้ดังนี้ 
 
1. คุณสมบัตินักเรียนความสามารถพิเศษ  รับจำนวน 26 คน รายละเอียดดังนี้ 

1.1 นักเรียนความสามารถพิเศษ คือ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดังนี้ 
 1)  ความสามารถพิเศษด้านดนตรี ได้แก่ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดุริยางค์ นาฏศิลป์ ขับร้อง เป็นต้น 
 2)  ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ วาดภาพ เป็นต้น 
 3)  ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล/ฟุตซอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ บาสเกตบอล  
      กรีฑา แบดมินตัน ปิงปอง เป็นต้น 
 4)  ความสามารถพิเศษด้านคหกรรม ได้แก่ งานแกะสลัก  
 ๕)  ความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยี ได้แก่ การเขียนโปรแกรม หุ่นยนต์ E-spot เป็นต้น 
      โดยมีผลงานท่ีสร้างคุณประโยชน์ และสร้างช่ือเสียงให้โรงเรียน ในการแข่งขันระดับ                 

เขตพื้นท่ี จังหวัด ภูมิภาค หรือระดับประเทศ  
1.2  คุณสมบัติผู้สมัคร 

  1)  สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
2)  เพศหญิงและเพศชาย สถานภาพโสด 
3)  มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 

  4)  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
       5)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
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2.  หลักฐานการสมัคร   
 ๑)  ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง  
 2)  ภาพถ่าย ปพ. 1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) หรือภาพถ่าย ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา)  ด้านหน้า 
และด้านหลัง 
 3)  ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 
 4)  เกียรติบัตร หรือหลักฐานผลงานความสามารถพิเศษ ที่สร้างคุณประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 
ในการแข่งขันระดับเขตพื้นท่ี จังหวัด ภูมิภาค หรือระดับประเทศ 
 
3. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกความสามารถพิเศษ 

 - คัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติ ตามประเภทความสามารถ และแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 
 - ตัดสินผลการคัดเลือกโดยเรียงลำดับตามคะแนนรวมในแต่ละประเภทความสามารถ ถ้าคะแนนเท่ากันจะ
พิจารณาจากมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
 3.1 คุณสมบัติของผู้สมัครความสามารถพิเศษด้านดนตรี ศิลปะ 

 3.1.1)  ความสามารถพิเศษด้านดนตรี  
   3.1.1.๑) ด้านดนตรีไทย และดนตรีสากล 
         นักเรียนนำเครื่องดนตรีมาเอง 
        - พื้นฐานการปฏิบัติทางดนตรีและเพลงเลือกตามถนัด   45 คะแนน 
        - ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี    4๕ คะแนน 
        - แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)    ๑๐ คะแนน 
           รวม ๑๐๐ คะแนน 

    3.1.๑.๒) ด้านการขับร้องเพลงไทยลุกทุ่ง,เพลงสากล,เพลงลูกกรุง,เพลงไทยสากล                 
เพลงพระราชนิพนธ ์

         การร้องประกอบดนตรี นักเรียนเตรียมเพลงมาเอง โดยบันทึกในแฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) 
        - พื้นฐานการฝึกท่ีถูกต้องและการออกเสียง    ๓๐ คะแนน 
        - คุณสมบัติของน้ำเสียง      30 คะแนน 
        - ความสามารถในการขับร้องเพลงท่ีเตรียมมา    30 คะแนน 
        - แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)    ๑๐ คะแนน 
           รวม ๑๐๐ คะแนน 

   3.1.1.3) ด้านนาฏศิลป์ 
             นักเรียนเตรียมเพลงมาเอง โดยบันทึกในแฟรสไดซ์ 
        - พื้นฐานการรำเพลงท่ีเตรียมมา     ๓๐ คะแนน 
        - ความแม่นยำในจังหวะและบุคลิกท่ารำท่ีสวยงาม   3๐ คะแนน 
        - ลีลา ท่าทาง อารมณ์      30 คะแนน 
        - แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)    ๑๐ คะแนน 
            รวม ๑๐๐ คะแนน 
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 3.1.2)  ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ  
       นักเรียนต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์มาเอง 
       - ลักษณะความสมบูรณ์ของเส้น      ๒5 คะแนน 
      - ความถูกต้องของแสงเงา      ๒5 คะแนน 
       - การจัดภาพ/องค์ประกอบ      ๒๐ คะแนน 
       - ความสมบูรณ์ ความประณีตของช้ินงาน     ๒๐ คะแนน 
  - แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)     ๑๐ คะแนน 
              รวม ๑๐๐ คะแนน 
 
3.2  คุณสมบัติของผู้สมัครความสามารถพิเศษด้านคหกรรม  
 การแกะสลัก 

นักเรียนนำอุปกรณ์ในการแกะสลักมาเอง เช่น ผลไม้ท่ีใช้แกะสลัก มีดแกะสลัก เป็นต้น 
  - ความประณีต สวยงาม      60 คะแนน 
  - ความคิดสร้างสรรค์      30 คะแนน 
  - แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)     ๑๐ คะแนน 

              รวม ๑๐๐ คะแนน 
 
3.3  คุณสมบัติของผู้สมัครความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยี  
 - ทักษะด้านการเขียน/ออกแบบโปรแกรมแต่ละประเภท   90 คะแนน 
 - แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)      ๑๐ คะแนน 
              รวม ๑๐๐ คะแนน 

 
3.4  คุณสมบัติของผู้สมัครความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ประเภทเด่ียว) 

  3.4.๑)  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมกับชนิดกีฬาที่สมัคร และไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง  ๑๐ คะแนน 

 3.4.2)  มีผลงาน/เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขันหรือแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  3๐ คะแนน 
รายละเอียดดังนี้ 

เกณฑ์พิจารณาระดับผลงาน คะแนน หลักฐาน 
ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ           30 คะแนน เกียรติบัตร , เหรียญรางวัล , เอกสารรับรองผลงาน

หรือการเป็นนักเรียนความสามารถทางด้านกีฬา
ของโรงเรียนสมาคม หรือ หน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน 

ระดับสพฐ/ระดับภาค                 25 คะแนน 
ระดับเขตพื้นท่ี/ระดับจังหวัด         20 คะแนน 
ระดับโรงเรียน/สมาคม                15 คะแนน 

 

    3.4.3)  การสอบสัมภาษณ์  1๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้ 
           - ลักษณะและบุคลิกภาพท่าทางการตอบคำถาม  
   - ความเหมาะสมในความเป็นนักเรียนที่มีความสามารถในด้านกีฬาการมีความมุ่งมั่นที่จะ
ฝึกซ้อมและใช้ความสามารถด้านกีฬา  
   - การสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน  
   - ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนการเป็นนักเรียนด้านกีฬาของโรงเรียน 

 3.4.4)  การสอบภาคปฏิบัติ  5๐ คะแนน  รายละเอียดดังนี้ 
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  3.4.4.1) กีฬาวอลเลยบ์อล 
- เล่นลูกสองมือล่าง (Under) แบบคนเดียว 30 ครั้ง    15 คะแนน 

  - เล่นลูกสองมือบน (Set) แบบคนเดียว 15 ครั้ง   15 คะแนน 
- การรับบอลแรก        10 คะแนน 
- การเสิร์ฟลูกมือบนและมือล่าง     10 คะแนน 

                     รวม 5๐ คะแนน 
  3.4.4.2) กีฬาเทเบิลเทนนิส  

 - ทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว      5 คะแนน
 - เดาะลูกเทเบิลเทนนิส หน้ามือ 50 ครั้ง      5 คะแนน 
 - เดาะลูกเทเบิลเทนนิส หลังมือ 50 ครั้ง      5 คะแนน  
 - โต้ลูกเทเบิลเทนนิสกระทบผนัง หน้ามือ 50 ครั้ง    10 คะแนน 
 - โต้ลูกเทเบิลเทนนิสกระทบผนัง หลังมือ 50 ครั้ง    10 คะแนน   
 - การเสิร์ฟลงจุดท่ีกำหนด      10 คะแนน
 - การตบลูกลงจุด        5 คะแนน 

                     รวม 5๐ คะแนน 
  3.4.4.3) กีฬาฟุตซอล/ฟุตบอล  
 - การเตะด้วยหลังเท้าซ้าย – ขวา ให้ได้จำนวนมากท่ีสุดโดยห้ามตกพื้น 10 คะแนน 
 - การรับ – ส่ง ลูกฟุตซอล      10 คะแนน 
 - เล้ียงลูกฟุตซอลซิกแซก      10 คะแนน 

- การโหม่งลูกฟุตซอล      10 คะแนน 
- การยิงประตูฟุตซอล      10 คะแนน 

                     รวม 5๐ คะแนน 
  3.4.4.4) กีฬาเปตอง 
 - การโยนลูกเลียด       10 คะแนน 
 - การโยนลูกเปตอง (Drop) ท่านั่ง     10 คะแนน
 - การโยนลูกเปตอง (Drop) ท่ายืน     10 คะแนน
 - การตีลูกระยะ 6 เมตร      10 คะแนน
 - การตีลูกระยะ 8 เมตร      10 คะแนน 
                     รวม 5๐ คะแนน 
  3.4.4.5) กีฬาเซปักตะกร้อ  

 - การเดาะด้วยข้างเท้าด้านใน ซ้าย – ขวา     15 คะแนน 
                          ให้ได้จำนวนมากท่ีสุดโดยห้ามตกพื้น  
 - การตั้งลูกเพื่อทำการรุก      15 คะแนน 
 - การโหม่งลูกตะกร้อข้ามตาข่าย     10 คะแนน 
 - การเสิร์ฟลงจุดท่ีกำหนด      1๐ คะแนน 

                      รวม 5๐ คะแนน 
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   3.4.4.6) กีฬาแบดมินตัน  
 - ทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว      5 คะแนน
 - การเสิร์ฟลูกหน้ามือ       5 คะแนน
 - การเสิร์ฟลูกหลังมือ      10 คะแนน 
 - การตีลูกงัด       10 คะแนน 
 - การตีลูกตบ       10 คะแนน 
 - การตีลูกหยอด       10 คะแนน 

                      รวม 5๐ คะแนน 
  3.4.4.7) กีฬากรีฑา 

 - วิ่ง   60 เมตร       15 คะแนน 
 - วิ่ง 800 เมตร       15 คะแนน 
 - ยืนกระโดดไกล       10 คะแนน
 - ยืนกระโดดสูง       10 คะแนน 

                      รวม 5๐ คะแนน 
   หมายเหตุ  

1. นักเรียนท่ีเข้ารับการคัดเลือก ต้องมีคะแนนในการทดสอบไม่น้อยกว่า 70 คะแนน 
จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ในการ ประเมินความสามารถพิเศษด้านกีฬา 

2. ชนิดกีฬาท่ีนอกเหนือจากท่ีกำหนดให้อยู่ในข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการคัดเลือก
ความสามารถพิเศษด้านกีฬาโดยพิจารณาจากระดับการแข่งขัน และผลงาน รางวัลท่ีเคยได้รับ 
 
4. ข้อตกลงของนักเรียนความสามารถพิเศษ 
  เมื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกผ่านความสามารถพิเศษแล้ว มีสภาพเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนตามประเภทความารถพิเศษ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
 
5. รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,110 บาท (ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 
ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ ค่าสาธารณูปโภคสำหรับ
ห้องเรียนปรับอากาศ ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
การให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐ และเงินอื่นๆ ได้แก่ เสื ้อพละ กางเกงพละ กระเป๋ านักเรียน เสื ้อคณะสี                  
เส้ือผ้าไทย และสมุด  
 
6.  กำหนดวันและเวลา 
 วันรับสมัคร     วันท่ี  11 -  12  มีนาคม พ.ศ. 2566   
 วันสอบคัดเลือก    วันท่ี  16  มีนาคม พ.ศ. 2566   
 ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี  17  มีนาคม พ.ศ. 2566   
 มอบตัว     วันท่ี  2  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6   
 ประกาศผลการจัดห้องเรียน   วันท่ี  8  เมษายน พ.ศ. 2566  
 **หมายเหตุ  ไม่รายงานตัว และมอบตัวตามวันเวลาท่ีกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 
 



๖ 

7. วิธีการสมัคร 
 รับสมัครระบบออนไลน์ ท่ีเวปไซต์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  www.satrichaiyaphum.ac.th 
 

 
  
 ประกาศ  ณ   วันท่ี   23  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 
 
 

       ลงช่ือ 
        (นายชัยรัตน์   เจริญสุข)  
             ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

 


