ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไปสอบคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษ
และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (แก้ไข)
………………………………………………………………….
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การดำเนินการ
รับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑9/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเด็กมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่ว ม
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสตรีชัยภูมิจึงกำหนดรายละเอียด แนวปฏิบัติ และ
คุณสมบัติเกี่ยวกับการรับ สมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖4 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่
บริการ นักเรียนทั่วไปสอบคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ดังนี้
1. ประเภทการรับสมัครนักเรียน
1.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รับจำนวน ๒๑๒ คน
1.1.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่
บริการของโรงเรียน อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา
ยาย พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน หรือผู้อาศัย
1.1.2 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้แก่
1) ตำบลในเมือง (ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ) ทุกหมู่ ทุกชุมชน
2) ตำบลรอบเมือง หมู่ 1, 2, 3 และ 4
3) ตำบลบุ่งคล้า หมู่ 1-12
4) ตำบลโคกสูง หมู่ 1-6
5) ตำบลโพนทอง หมู่ 1, 2 7 และ 12
6) ตำบลหนองนาแซง หมู่ที่ ๑-๑3
1.1.3 คุณสมบัติผู้สมัคร
1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า
2) เป็นนักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
3) เพศหญิง และสถานภาพโสด
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4) มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน
5) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
6) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.1.4 หลักฐานการสมัคร
๑) ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง
2) ภาพถ่ายบัตรประชาชน
3) ภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
4) ภาพถ่ายทะเบียนบ้านของบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
คนใดคนหนึ่งที่นักเรียนขอใช้สิทธิ์เขตพื้นที่บริการ
๑.1.5 วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ร้อยละ 20 วิทยาศาสตร์ร้อยละ 20 ภาษาไทยร้อยละ 20
สังคมศึกษาร้อยละ 20 และภาษาอังกฤษร้อยละ 20 โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน เนื้อหาครอบคลุมระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๑.1.6 การตัดสินผลการคัดเลือก กรณีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการมีจำนวนเกินจำนวนทีร่ ับตาม
แผนการรับนักเรียน คัดเลือกโดยเรียงลำดับตามคะแนนรวม ถ้าคะแนนเท่ากันจะเรียงลำดับตามคะแนนวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ
1.2 ประเภทนักเรียนทั่วไป
รับจำนวน 152 คน
1.2.1 นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการ หรือนอกเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
1.2.2 คุณสมบัติผู้สมัคร
1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2) เพศหญิง และสถานภาพโสด
3) มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน
4) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
5) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.2.3 หลักฐานการสมัคร
๑) ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง
2) ภาพถ่ายบัตรประชาชน
3) ภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
๑.2.4 วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ร้อยละ 20 วิทยาศาสตร์ร้อยละ 20 ภาษาไทยร้อยละ 20
สังคมศึกษาร้อยละ 20 และภาษาอังกฤษร้อยละ 20 โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน เนื้อหาครอบคลุมระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๑.2.5 การตัดสินผลการคัดเลือก เรียงลำดับตามคะแนนรวม ถ้าคะแนนเท่ากันจะเรียงลำดับตาม
คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ
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1.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ
รับจำนวน 26 คน
1.3.1 นักเรียนความสามารถพิเศษ คือ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดังนี้
1) ความสามารถพิเศษด้านดนตรี ได้แก่ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดุริยางค์ นาฏศิลป์
ขับร้อง เป็นต้น
2) ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ได้แก่ วอลเลย์บอล ตะกร้อ บาสเกตบอล เปตอง เป็นต้น
3) ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ วาดภาพ เป็นต้น
4) ความสามารถพิเศษด้านคหกรรม ได้แก่ งานแกะสลัก งานดอกไม้ใบตอง เป็นต้น
๕) ความสามารถพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ E-spot เป็นต้น
โดยมีผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ในการแข่งขันระดับ
เขตพื้นที่ จังหวัด ภูมิภาค หรือระดับประเทศ
1.3.2 คุณสมบัติผู้สมัคร
1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2) เพศหญิง และสถานภาพโสด
3) มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน
4) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
5) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.3.3 หลักฐานการสมัคร
๑) ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง
2) ภาพถ่ายบัตรประชาชน
3) ภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
4) เกียรติบัตร หรือหลักฐานผลงานความสามารถพิเศษ ที่สร้างคุณประโยชน์ และสร้าง
ชื่อเสียงให้โรงเรียน ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ จังหวัด ภูมิภาค หรือระดับประเทศ
1.๓.4 การสอบคัดเลือก สอบปฏิบัติ โดยแบ่งตามประเภทความสามารถ (นักเรียนนำอุปกรณ์
สำหรับใช้ในการสอบปฏิบัติมาเอง)
1.๓.5 การตัดสินผลการคัดเลือก เรียงลำดับตามคะแนนรวมในแต่ล ะประเภทความสามารถ
ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการสอบคัดเลือก
1.4 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
รับจำนวน 10 คน
1.4.1 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ คือ นักเรียนที่คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
๑) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไข
และข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
๓) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องได้รับการสงเคราะห์
ดูแลเป็นพิเศษ
๔) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
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1.4.2 คุณสมบัติผู้สมัคร
1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2) เพศหญิง และสถานภาพโสด
3) มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน
4) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
5) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.4.3 หลักฐานการสมัคร
๑) ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง
2) ภาพถ่ายบัตรประชาชน
3) ภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
4) หลักฐาน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขพิเศษ ได้แก่
- หลักฐานของบิดา มารดาที่มีการบริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน
- หลักฐานของนักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส
- หลักฐานของบิดา มารดาที่เป็นผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ
- หลักฐานของบิดา มารดาที่เป็นข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียน
1.๔.4 วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ร้อยละ 20 วิทยาศาสตร์ร้อยละ 20 ภาษาไทยร้อยละ 20
สังคมศึกษาร้อยละ 20 และภาษาอังกฤษร้อยละ 20 โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน เนื้อหาครอบคลุมระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
1.๔.5 การตัดสินผลการคัดเลือก เรียงลำดับตามคะแนนรวม ถ้าคะแนนเท่ากันจะเรียงลำดับตาม
คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ
2. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย คือ ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ค่าจ้าง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียน
ปรับอากาศ ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐ เป็นเงิน 2,620 บาท
3. กำหนดวันและเวลา
3.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
- วันรับสมัคร : วันที่ 24 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564
- วันสอบคัดเลือก : วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
- ประกาศผล : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
- รายงานตัว และมอบตัว : วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4
- ประกาศผลการจัดห้องเรียน : วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
หมายเหตุ : นักเรียนไม่รายงานตัว และไม่มอบตัว ตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
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3.2 นักเรียนความสามารถพิเศษ
- วันรับสมัคร : วันที่ 24 – 27 เมษายน พ.ศ. 2564
- วันสอบคัดเลือก : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
- ประกาศผล : วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
- รายงานตัว และมอบตัว : วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4
- ประกาศผลการจัดห้องเรียน : วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
หมายเหตุ : นักเรียนไม่รายงานตัว และไม่มอบตัว ตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
4. วิธีการสมัคร
รับสมัครระบบออนไลน์ ที่เวปไซต์ www.regissatri.com หรือที่เวบไซต์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
www.satrichaiyaphum.ac.th
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5. ภาพตัวอย่างหลักฐานการสมัคร

ภาพ ตัวอย่างภาพสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และตัวอย่างภาพถ่ายบัตรประชาชน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ลงชื่อ

(นายเอกชน อุดมวงค์)
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ

