
 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
เร่ือง    การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖6 

ประเภทห้องเรียนพเิศษ 
 …………………………………………….  
  

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ                  
การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖6 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม               
พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนท่ีมีความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการดำเนินการรับ
นักเรียนอย่างปลอดภัย การมีส่วนร่วม การสร้างโอกาสท่ีเป็นธรรม การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และ               
การส่ือสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง
มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนใน
สถานศึกษา ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550  

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จึงกำหนดรายละเอียด แนวปฏิบั ติ  และคุณสมบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน                   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา  ๒๕๖6 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ไว้ดังนี้ 
 

1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
 1.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)     
  รับจำนวน 30 คน 1 ห้องเรียน 

  1.1.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 
       1)  ค่าห้องเรียนพิเศษ SMTE จำนวน 6,000 บาท ต่อภาคเรียน  
       2)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนกำหนด ประมาณ 4,110 บาท ต่อภาคเรียน (ค่าเรียน
คอมพิวเตอร์ ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขา
เฉพาะ ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ค่าตรวจสุขภาพ
นักเรียนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐ และเงินอื่นๆ ได้แก่ เส้ือพละ กางเกงพละ 
กระเป๋านักเรียน เส้ือคณะสี เส้ือผ้าไทย สมุด) 
  1.1.2  คุณสมบัติ  

  ๑)  สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า 

  ๒)  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมทุกรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1             
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1) ไม่ต่ำกว่า 2.75             

  3)  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1) ไม่ต่ำกว่า 2.75             

  4)  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1) ไม่ต่ำกว่า 2.75             



๒ 

   5)  ไม่มีผลการเรียนติด 0 ร มส และ มผ นับถึงวันท่ีสมัคร 
  6)  เพศหญิงหรือเพศชาย และสถานภาพโสด 

   7)  มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 
        8)  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   9)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
   10)  ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่  
  1.1.3  วิชาที่ใช้ในการสอบ    
   วิชาวิทยาศาสตร์ร้อยละ 50 และคณิตศาสตร์ร้อยละ 50  โดยใช้แบบทดสอบของ            
ศูนย์เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1.1.4  การตัดสินผลการคัดเลือก  
    ตัดสินผลการคัดเลือก โดยเรียงลำดับตามคะแนนรวม ถ้าคะแนนเท่ากันจะเรียงลำดับ
คะแนนตามวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามลำดับ  
 
 1.๒  ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ (IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์) 
 

  รับจำนวน 36 คน 1 ห้องเรียน 

  1.2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ 
       1)  ค่าห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ จำนวน 6,000 บาท ต่อภาคเรียน  
       2)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนกำหนด  ประมาณ 3,710 บาท ต่อภาคเรียน                
(ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ                
ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐ และเงินอื่นๆ ได้แก่ เส้ือพละ กางเกงพละ                  
กระเป๋านักเรียน เส้ือคณะสี เส้ือผ้าไทย สมุด) 

 1.๒.๒  คุณสมบัติผู้สมัคร 
  ๑)  สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า 
  ๒)  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1) ไม่ต่ำกว่า 2.75             
  ๓)  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1) ไม่ต่ำกว่า 2.75              
   4)  ไม่มีผลการเรียนติด 0 ร มส และ มผ นับถึงวันท่ีสมัคร 

  5)  เพศหญิงหรือเพศชาย และสถานภาพโสด 
   6)  มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 
        7)  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   8)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
   9)  ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่  
  1.2.3  วิชาที่ใช้ในการสอบ    
    วิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 50  วิทยาศาสตร์ร้อยละ 50  โดยใช้แบบทดสอบของ
โรงเรียน เนื้อหาครอบคลุมระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  
 



๓ 

   1.2.4  การตัดสินผลการคัดเลือก  
    ตัดสินผลการคัดเลือก โดย เรียงลำดับตามคะแนนรวม  ถ้าคะแนนเท่ากันจะเรียงลำดับ
ตามคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ   
 1.๓  ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program อังกฤษ-ฝร่ังเศส (IEP อังกฤษ-ฝร่ังเศส) 
 

  รับจำนวน 36 คน 1 ห้องเรียน 

  1.3.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝร่ังเศส 
       1)  ค่าห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส จำนวน 6,000 บาท ต่อภาคเรียน  
       2)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนกำหนด  ประมาณ 3,710 บาท ต่อภาคเรียน                  
(ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ                         
ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐ และเงินอื่นๆ ได้แก่ เส้ือพละ กางเกงพละ                 
กระเป๋านักเรียน เส้ือคณะสี เส้ือผ้าไทย สมุด) 

 1.3.๒  คุณสมบัติผู้สมัคร 
  ๑)  สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖5 หรือเทียบเท่า 
  ๒)  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1)  ไม่ต่ำกว่า 2.75               
  ๓)  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษา     

ปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1)  ไม่ต่ำกว่า 2.75              
   4)  ไม่มีผลการเรียนติด 0 ร มส และ มผ นับถึงวันท่ีสมัคร 

  5)  เพศหญิงหรือเพศชาย และสถานภาพโสด 
   6)  มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 
        7)  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   8)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
   9)  ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่  
   1.3.3  วิชาที่ใช้ในการสอบ     
    วิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 5๐  ภาษาไทยร้อยละ 25   สังคมศึกษาร้อยละ 25  โดยใช้
แบบทดสอบของโรงเรียน เนื้อหาครอบคลุมระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
   1.3.4  การตัดสินผลการคัดเลือก 
    ตัดสินผลการคัดเลือก โดยเรียงลำดับตามคะแนนรวม ถ้าคะแนนเท่ากันจะเรียงลำดับ
คะแนนตามวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ตามลำดับ  

 
 1.4  ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program อังกฤษ-จีน (IEP อังกฤษ-จีน) 
 

  รับจำนวน 3๐ คน 1 ห้องเรียน 

  1.4.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน 
       1)  ค่าห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน จำนวน 6,000 บาท ต่อภาคเรียน 
       2)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนกำหนด  ประมาณ 3,710 บาท ต่อภาคเรียน                
(ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ                      
ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน
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เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐ และเงินอื่นๆ ได้แก่ เส้ือพละ กางเกงพละ                
กระเป๋านักเรียน เส้ือคณะสี เส้ือผ้าไทย สมุด) 

 1.4.๒  คุณสมบัติผู้สมัคร 
  ๑)  สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖5 หรือเทียบเท่า 
  ๒)  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1)  ไม่ต่ำกว่า 2.75               
   ๓)  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษา     
ปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1)  ไม่ต่ำกว่า 2.75             
   4)  ไม่มีผลการเรียนติด 0 ร มส และ มผ นับถึงวันท่ีสมัคร 

  5)  เพศหญิงหรือเพศชาย และสถานภาพโสด 
   6)  มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 
        7)  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   8)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
   9)  ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
   1.4.3  วิชาที่ใช้ในการสอบ     
    วิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 5๐  ภาษาไทยร้อยละ 25   สังคมศึกษาร้อยละ 25  โดยใช้
แบบทดสอบของโรงเรียน เนื้อหาครอบคลุมระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   
   1.4.4  การตัดสินผลการคัดเลือก 
    ตัดสินผลการคัดเลือก โดยเรียงลำดับตามคะแนนรวม ถ้าคะแนนเท่ากันจะเรียงลำดับ
คะแนนตามวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ตามลำดับ  
 
2.   หลักฐานการสมัคร        
 ๑)  ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง  
 ๒)  ภาพถ่ายใบ ปพ. 1 : บ (ระเบียนแสดงผลการเรียน) ด้านหน้า และด้านหลัง ท่ีแสดงผลการเรียน                
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 3)  ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 
 
3.  กำหนดวันและเวลา 
 วันรับสมัคร    วันท่ี  14 - 18  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   
 วันสอบคัดเลือก     วันท่ี  5  มีนาคม พ.ศ. 2566    
 ประกาศผลการคัดเลือก และรายงานตัว  วันท่ี  9  มีนาคม พ.ศ. 2566   
 มอบตัว      วันท่ี  11  มีนาคม พ.ศ. 2566   
 **หมายเหตุ  ไม่รายงานตัว และมอบตัวตามวันเวลาท่ีกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
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4. วิธีการสมัคร 
 รับสมัครระบบออนไลน์ ท่ีเวปไซต์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  www.satrichaiyaphum.ac.th 
 

 
 
 

   ประกาศ  ณ   วันท่ี   ๒๓   มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 
 

 
 
 

       ลงช่ือ 
 

        (นายชัยรัตน์   เจริญสุข) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

 


