
 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2566  

     ประเภทนักเรียนทั่วไป และเง่ือนไขพเิศษ 
……………………………………………….……. 

 
 

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับ                  
การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖ 6 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม               
พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนท่ีมีความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการดำเนินการรับนักเรียน
อย่างปลอดภัย การมีส่วนร่วม การสร้างโอกาสท่ีเป็นธรรม การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และการส่ือสารสร้าง
การรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องมาตรการป้องกันการ
ทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550  
 โรงเรียนสตรีชัยภูมิจึงกำหนดรายละเอียด แนวปฏิบัติ และคุณสมบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา  ๒๕๖6 ประเภทนักเรียนท่ัวไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ดังนี้ 
 

1. ประเภทนักเรียนทั่วไป  
 1.1  แผนการเรียนทีเ่ปิดรับ ดังนี้  
  1)  แผนการเรียนอังกฤษ – ฝรั่งเศส/เกาหลี    
  2)  แผนการเรียนอังกฤษ – จีน/ญี่ปุ่น    
  3)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   
  4)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ)    
  5)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล)   
 1.2  คุณสมบัติผู้สมัคร 
  1)  สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
  2)  เพศหญิงหรือเพศชาย และสถานภาพโสด 
  3)  มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 
       4)  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  
  5)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
  1.3 หลักฐานการสมัคร 
  ๑)  ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง  
  2)  ภาพถ่าย ปพ. 1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) หรือภาพถ่าย ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา) 
ด้านหน้า และด้านหลัง 
  3)  ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 
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 1.4  วิธีการคัดเลือก และตัดสินผลการคัดเลือก   
  1.4.1  วิชาสอบ   คณิตศาสตร์ร้อยละ 20  วิทยาศาสตร์ร้อยละ 20  ภาษาไทยร้อยละ 20  
สังคมศึกษาร้อยละ 20  และภาษาอังกฤษร้อยละ 20 โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน เนื้อหาครอบคลุมระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
  1.4.2  การตัดสินผลการสอบ   เรียงลำดับตามคะแนนรวมจากคะแนนสอบท่ีใช้แบบทดสอบของ
โรงเรียนโดยมีน้ำหนักคะแนนดังนี ้
    - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ฝร่ังเศส/เกาหลี :  ภาษาอังกฤษร้อยละ 40 ภาษาไทย               
ร้อยละ ๑๕  สังคมศึกษาร้อยละ ๑๕  วิทยาศาสตร์ร้อยละ ๑๕ และคณิตศาสตร์ร้อยละ ๑๕  
   - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น :  ภาษาอังกฤษร้อยละ 40 ภาษาไทยร้อยละ ๑๕  
สังคมศึกษาร้อยละ ๑๕  วิทยาศาสตร์ร้อยละ ๑๕ และคณิตศาสตร์ร้อยละ ๑๕  

  - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ :  วิทยาศาสตร์ร้อยละ ๒๕ คณิตศาสตร์ร้อยละ ๒๕  
ภาษาไทยร้อยละ ๒๐ สังคมศึกษาร้อยละ ๑๕  และภาษาอังกฤษร้อยละ ๑๕   
   - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) :  วิทยาศาสตร์ร้อยละ ๓0  
คณิตศาสตร์ร้อยละ ๒๕ ภาษาไทยร้อยละ ๑๕  สังคมศึกษาร้อยละ ๑๕  และภาษาอังกฤษร้อยละ ๑๕   
   - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) :  วิทยาศาสตร์ร้อยละ ๓0  
คณิตศาสตร์ร้อยละ ๒๕ ภาษาไทยร้อยละ ๑๕  สังคมศึกษาร้อยละ ๑๕  และภาษาอังกฤษร้อยละ ๑๕   

  กรณีคะแนนเท่ากัน พิจารณาจากคะแนนตามรายวิชา เรียงลำดับ ดังนี้ 
  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศส/เกาหลี : วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ และภาษาไทย  

     - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – จีน/ญี่ปุ่น : วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ และภาษาไทย  
           - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์: วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร ์
     - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ)  : วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
   - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) : วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 
2. ประเภทนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ  รับจำนวน 10 คน  รายละเอียดดังนี้ 
 2.1 แผนการเรียนที่เปิดรับ ดังนี้  
  1)  แผนการเรียนอังกฤษ – ฝรั่งเศส/เกาหลี    
  2)  แผนการเรียนอังกฤษ – จีน/ญี่ปุ่น 
  3)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   
  4)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ)    
  5)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล)  
  2.2 นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ คือ นักเรียนท่ีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

๑) นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างเพื่อจัดต้ังโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขหรือ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

  ๒) นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
  ๓) นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ ท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
  ๔) นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน  
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2.3  คุณสมบัติผู้สมัคร  
  1)  สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  

2)  เพศหญิง และสถานภาพโสด 
3)  มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 

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

 

 3. รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,110 บาท (ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 
ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ ค่าสาธารณูปโภคสำหรับ
ห้องเรียนปรับอากาศ ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
การให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐ และเงินอื่นๆ ได้แก่ เ ส้ือพละ กางเกงพละ กระเป๋านักเรียน เส้ือคณะสี                  
เส้ือผ้าไทย และสมุด) 
 

4.  กำหนดวันและเวลา 
 วันรับสมัคร     วันท่ี  11 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2566   
 วันสอบคัดเลือก    วันท่ี  26  มีนาคม พ.ศ. 2566   
 ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี  30  มีนาคม พ.ศ. 2566   
 มอบตัว     วันท่ี  2  เมษายน  พ.ศ. 2566 
 ประกาศผลการจัดห้องเรียน   วันท่ี  8  เมษายน พ.ศ. 2566  
 

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

 
   ประกาศ  ณ   วันท่ี   23   มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 

       ลงช่ือ 
 

        (นายชัยรัตน์   เจริญสุข) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

 


