ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประเภทนักเรียนทั่วไป (แก้ไข)
……………………………………………….…….
ตามหนั งสื อ สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ การ เรื่อ ง การดำเนิ น การ
รับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้อง
กับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑9/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเด็กมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม
สุ จ ริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลั กธรรมาภิ บ าล หลั กการกระจายอำนาจ และการมีส่ ว นร่ว ม
นโยบายรัฐ บาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนั กเรียน สั งกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสตรีชัยภูมิจึงกำหนดรายละเอียด แนวปฏิบัติ และ
คุณสมบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕๖4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ดังนี้
1. แผนการเรียนที่เปิดรับ
แผนการเรียนที่เปิดรับ ดังนี้
1) แผนการเรียนอังกฤษ – ฝรั่งเศส
รับจำนวน 16 คน
2) แผนการเรียนอังกฤษ – จีน
รับจำนวน 13 คน
3) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
รับจำนวน 5 คน
4) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ)
รับจำนวน 17 คน
5) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล)
รับจำนวน 10 คน
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2) เพศหญิงหรือเพศชาย และสถานภาพโสด
3) มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน
4) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
5) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3. หลักฐานการสมัคร
๑) ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง
๒) ภาพถ่ายบัตรประชาชน
3) ภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
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4. วิธีการคัดเลือก และตัดสินผลการคัดเลือก
4.1 วิชาสอบ คณิตศาสตร์ร้อยละ 20 วิทยาศาสตร์ร้อยละ 20 ภาษาไทยร้อยละ 20 สังคมศึกษา
ร้อยละ 20 และภาษาอังกฤษร้อยละ 20 โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน เนื้อหาครอบคลุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1- 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
4.2 การตัดสินผลการสอบ เรียงลำดับตามคะแนนรวมจากคะแนนสอบที่ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
โดยมีน้ำหนักคะแนนดังนี้
- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส : ภาษาอังกฤษร้อยละ 40 ภาษาไทยร้อยละ ๑๕
สังคมศึกษาร้อยละ ๑๕ วิทยาศาสตร์ร้อยละ ๑๕ และคณิตศาสตร์ร้อยละ ๑๕
- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน : ภาษาอังกฤษร้อยละ 40 ภาษาไทยร้อยละ ๑๕ สังคมศึกษา
ร้อยละ 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 : วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ และภาษาไทย
- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน : วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ และภาษาไทย
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) : วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) : วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
5. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย คือ ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ค่าจ้าง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียน
ปรับ อากาศ ค่าประกัน ชีวิต/ประกัน อุบั ติเหตุนั กเรียน ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐ เป็นเงิน 2,620 บาท
6. กำหนดวันและเวลา
- วันรับสมัคร : วันที่ 24 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564
- วันสอบคัดเลือก : วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
- ประกาศผล : วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
- รายงานตัว และมอบตัว : วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4
- ประกาศผลการจัดห้องเรียน : วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
หมายเหตุ : นักเรียนไม่รายงานตัว และไม่มอบตัว ตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

๓

7. วิธีการสมัคร
รับสมัครระบบออนไลน์ ที่เวปไซต์ www.regissatri.com หรือที่เวบไซต์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
www.satrichaiyaphum.ac.th

8. ภาพตัวอย่างหลักฐานการสมัคร

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

(นายเอกชน อุดมวงค์)
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ

