
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

1) ต าบลในเมือง (ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ) ทุกหมู่ ทุกชุมชน 
2) ต าบลรอบเมือง หมู่ 1, 2, 3 และ 4 
3) ต าบลบุ่งคล้า หมู่ 1-12 
4) ต าบลโคกสูง หมู่ 1-6  
5) ต าบลโพนทอง หมู่ 1, 2 7 และ 12 
6) ต าบลหนองนาแซง หมู่ที่ 1-13

เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

คณิตศาสตร์ร้อยละ 20  วิทยาศาสตร์ร้อยละ 20  ภาษาไทยร้อยละ 20   
สังคมศึกษาร้อยละ 20 และภาษาอังกฤษร้อยละ 20  โดยใช้แบบทดสอบ
ของโรงเรียน เน้ือหาครอบคลุมระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๔-๖ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

วิชาที่
สอบ

เรียงล าดับตามคะแนนรวม ถ้าคะแนนเท่ากันจะเรียงล าดับตาม
คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
และภาษาอังกฤษ ตามล าดับ

การตัดสิน
ผลการ
คัดเลือก



นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

หลักฐานการสมัคร

1)  ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง 

2) ภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

3) ภาพถ่าย ปพ. 1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) 
หรือภาพถ่าย ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา)  ด้านหน้า และด้านหลัง

4) ภาพถ่ายทะเบียนบ้านของบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี่
น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน คนใดคนหนึ่งที่นักเรียนขอใช้
สิทธ์ิเขตพ้ืนที่บริการ

 

 
                    

                      0000-000000-0                                  

                 00/0          0 
                                                                
                           

                               

                                 29  . . 2533 

                            

                                 
                                       26   . .2543 
 

 

 

         1                                                 0000-000000-0                        1 
 

                                                     

                     1-1111-11111-11-5                                          6  . . 2504 
 
 

                                   8-1111-11111-11-1                          
                                     9-1111-11111-11-1                          
 

*         22  .     .                          
 .            10  . .2560       (            ) 
 

**                                           

 

 

 

         1 

              

             

(               ) 



นักเรียนทั่วไปสอบคัดเลือก

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

คณิตศาสตร์ร้อยละ 20  วิทยาศาสตร์ร้อยละ 20  ภาษาไทยร้อยละ 20   
สังคมศึกษาร้อยละ 20 และภาษาอังกฤษร้อยละ 20  โดยใช้แบบทดสอบ
ของโรงเรียน เน้ือหาครอบคลุมระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๔-๖ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

วิชาที่
สอบ

เรียงล าดับตามคะแนนรวม ถ้าคะแนนเท่ากันจะเรียงล าดับตาม
คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
และภาษาอังกฤษ ตามล าดับ

การตัดสิน
ผลการ
คัดเลือก

นักเรียนท่ัวไป หมายถึง นักเรียนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการ 
หรือนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ

1)  ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง 2) ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้สมัคร

หลักฐานการสมัคร

3) ภาพถ่าย ปพ. 1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) 
หรือภาพถ่าย ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา)  ด้านหน้า และด้านหลัง



นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษ ต้องสมัครประเภทนักเรียน
ทั่วไป หรือนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการด้วย

1)  ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง 

3) ภาพถ่าย ปพ. 1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) 
หรือภาพถ่าย ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา)   
ด้านหน้า และด้านหลัง

2)  ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้สมัคร

4) เกียรติบัตร หรือหลักฐานผลงาน
ความสามารถพิเศษ ที่สร้างคุณประโยชน์ 
และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ในการ
แข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ จังหวัด ภูมิภาค หรือ
ระดับประเทศ

สอบปฏิบัติ โดยแบ่งตามประเภท
ความสามารถ (นักเรียนน าอุปกรณ์ส าหรับ

ใช้ในการสอบปฏิบัติมาเอง) 

เรียงล าดับตามคะแนนรวมในแต่ละประเภท
ความสามารถ  ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจาก
มติที่ประชุมของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

การสอบคัดเลือก การตัดสินผลการคัดเลือก

โดยมีผลงานที่สร้าง
คุณประโยชน์ และสร้าง

ชื่อเสียงให้โรงเรียน 
ในการแข่งขันระดับเขต

พื้นที่ จังหวัด ภูมิภาค หรือ
ระดับประเทศ 

หลักฐานการสมัคร

นักเรียนความสามารถพิเศษ



1)  ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง 

3) ภาพถ่าย ปพ. 1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) 
หรือภาพถ่าย ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา)   
ด้านหน้า และด้านหลัง

2)  ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้สมัคร

4) หลักฐาน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขพิเศษ 

คณิตศาสตร์ร้อยละ 20  วิทยาศาสตร์ร้อยละ 20  
ภาษาไทยร้อยละ 20   สังคมศึกษาร้อยละ 20 
และภาษาอังกฤษร้อยละ 20  โดยใช้แบบทดสอบ 
ของโรงเรียน เนื้อหาครอบคลุมระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

เรียงล าดับตามคะแนนรวม ถ้าคะแนนเท่ากัน
จะเรียงล าดับตามคะแนนวิชาคณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา 

และภาษาอังกฤษ ตามล าดับ

การสอบคัดเลือก การตัดสินผลการคัดเลือก

หลักฐานการสมัคร

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
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