ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2564
------------------------------------------------------เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจึงกาหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ เกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกนักเรียน ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เพศหญิง เป็นโสด ไม่จากัดอายุ
1.2 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า
1.3 ผู้สมัครเข้าเรียนในโครงการพิเศษของโรงเรียนมีคุณสมบัติดังนี้
1.3.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ง แวดล้อม
(Science - Mathematics Technology and Environment : SMTE)
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นป.4 และป.5 ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ 75%
(โดยให้โรงเรียนออกใบรับรองผลการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการสมัคร)
- มีความถนัดและความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดช่วงชั้นที่ศึกษาในโครงการ
1.3.2 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Program : EP)
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นป.4 และป.5 ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ 75%
(โดยให้โรงเรียนออกใบรับรองผลการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการสมัคร)
- มีความถนัดและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
- ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดช่วงชั้นที่ศึกษาในโครงการ
1.3.3 โครงการ Education Hub โปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สองภาษา
(Science - Mathematics Bilingual Program : SMBP)
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นป.4 และป.5 ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ 75%
(โดยให้โรงเรียนออกใบรับรองผลการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการสมัคร)
- มีความถนัดและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
- ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดช่วงชั้นที่ศึกษาในโครงการ
และสนับสนุนให้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างประเทศได้

2. จานวนและสัดส่วนการรับนักเรียน
ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน
13 ห้องเรียน รวม 475 คน โดยกาหนดสัดส่วนการรับนักเรียนดังต่อไปนี้
2.1 การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการ
2.1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Program : EP)
จานวน 1 ห้องเรียน (รับ 30 คน)
2.1.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
จานวน 2 ห้องเรียน ห้องละ 30 คน (รับ 60 คน)
2.1.3 โครงการ Education Hub โปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สองภาษา
(Science - Mathematics Bilingual Program : SMBP) จานวน 1 ห้องเรียน (รับ 25 คน)
2.2 การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ตามสัดส่วน 40 : 60 จานวน 9 ห้องเรียน (จานวน 360 คน) ดังนี้
2.2.1 นักเรียนที่มีทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ร้อยละ 40 (จานวน 144 คน)
2.2.1.1 โดยการสอบคัดเลือก
2.2.2 นักเรียนทั่วไป ร้อยละ 60 (จานวน 216 คน)
2.2.2.1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน ดนตรีขับร้อง นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะ
(ทัศนศิลป์) และศิลปประดิษฐ์ ไม่เกิน 10 คน (4.63%)
2.2.2.2 โดยการสอบคัดเลือก
2.2.2.3 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ตามนโยบายสพฐ.และความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) ได้แก่
- นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
หมายเหตุ ประเภทความสามารถพิเศษที่รับสมัคร ประกอบด้วย
- ด้านกีฬา รับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา ซึ่งต้องเป็นนักกีฬาระดับจังหวัดหรือ
เป็นนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่เข้าแข่งขันแล้วได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1-3
- ด้านดนตรีขับร้องและนาฏศิลป์ รับนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล
ดุริยางค์ การขับร้องเพลงไทยสากล ไทยเดิม ไทยลูกทุ่ง และนาฏศิลป์ เคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันระดับ
จังหวัดขึ้นไป ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 - 3
- ด้านศิลปะ รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) เคยเข้าร่วมประกวด
แข่งขันระดับจังหวัดขึ้นไป และได้รางวัลชนะเลิศที่ 1-3
- ศิลปประดิษฐ์ รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน การประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง
มาลัย และแกะสลัก เคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันระดับจังหวัดขึ้นไป ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 - 3
*** นักเรียนต้องนาแฟ้มสะสมงานมาให้กรรมการรับสมัครตรวจสอบหลักฐานเมื่อผ่านแล้วจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์
มาเองในวันสอบภาคปฏิบัติ และนาแฟ้มสะสมงานให้คณะกรรมการพิจารณาสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง ****
3. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
คุณสมบัติของนักเรียนที่มีบ้านในเขตพื้นทีบ่ ริการของโรงเรียน
ต้องเป็นบุคคลที่มี ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ตั้ ง อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน คือ
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหลักฐานอยู่อาศัยชัดเจน

4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (Print จากโปรแกรมรับสมัคร)
4.2 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (นาฉบับจริงมาให้ตรวจสอบด้วยกรณีสมัครในเขตพื้นที่บริการ)
ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
4.3 ปพ.1 (กรณีจบการศึกษา) หรือ ปพ.7 ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสารจานวน 1 ชุด
4.4 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสารจานวน 1 ชุด
4.5 รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
4.6 นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีขับร้องและนาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะ (ทัศนศิลป์ )
และศิลปประดิษฐ์ จะต้องมีเอกสารที่แสดงถึงความสามารถด้านนั้นๆ เช่น Portfolio เกียรติบัตร โล่ เหรียญ
รางวัลอื่นๆ ในระดับจังหวัดขึ้นไป (โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารวิชาการของโรงเรียน)
4.7 นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษ ต้องยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณา เพิ่มเติมดังนี้
- ใบรับรองผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ป.4 และ ป.5 (ในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานหรือเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ 75 %
หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครที่กาหนดในข้อ 4 ให้นักเรียนที่สมัคร Online นาเอกสารมาให้ในวันสอบ
ที่หอ้ งสอบ การใช้เอกสารที่เป็นเท็จจะถือว่าผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 จะถูกตัดสิทธิการเป็นนักเรียน
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และถูกดาเนินคดีเมื่อตรวจพบ
5. กาหนดการรับสมัคร การคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัวนักเรียน
5.1 รับนักเรียนโครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Program : EP) จานวน 1 ห้องเรียน (30 คน)
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) จานวน 2 ห้องเรียน
( 60 คน) และนักเรียนโครงการ Education Hub โปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สองภาษา
(Science - Mathematics Bilingual Program : SMBP) จานวน 1 ห้องเรียน (25 คน)
จาหน่ายคู่มือหลักสูตร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
รับสมัคร
วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564
สอบคัดเลือก
วันที่ 3 เมษายน 2564
ประกาศผล
วันที่ 7 เมษายน 2564
รายงานตัว / ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 7 เมษายน 2564
มอบตัว
วันที่ 10 เมษายน 2564
- วิชาที่สอบของนักเรียนโครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EP)
วิทยาศาสตร์ (60 คะแนน) คณิตศาสตร์ (60 คะแนน) วิชาภาษาอังกฤษ (80 คะแนน)
- วิชาที่สอบของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม (SMTE) วิทยาศาสตร์ (80 คะแนน) คณิตศาสตร์ (80 คะแนน) วิชาภาษาอังกฤษ(60 คะแนน)
- วิชาที่สอบของนักเรียนโครงการ Education Hub โปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
สองภาษา (Science - Mathematics Bilingual Program : SMBP) วิทยาศาสตร์ (70 คะแนน)
คณิตศาสตร์ (70 คะแนน) วิชาภาษาอังกฤษ (80 คะแนน)

5.2 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน (รับ 144 คน : 40 %)
จาหน่ายคู่มือหลักสูตร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
รับสมัคร
วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564
สอบคัดเลือก
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
ประกาศผล และรายงานตัว
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
มอบตัว
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
5.3 นักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป (รับ 216 คน : 60 %)
จาหน่ายคู่มือหลักสูตร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
รับสมัคร
วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564
สอบคัดเลือก
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
ประกาศผล และรายงานตัว
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
มอบตัว
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
5.4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีขับร้อง นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
(ไม่เกิน 10 คน)
จาหน่ายคู่มือหลักสูตร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
รับสมัคร
วันที่ 24 – 27 เมษายน 2564
สอบคัดเลือก (ภาคปฏิบัติ)
วันที่ 29 เมษายน 2564
ประกาศผล และรายงานตัว
วันที่ 30 เมษายน 2564
สอบเข้ากลุ่มเพื่อจัดชั้นเรียน(ทุกคน)
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
มอบตัว
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
**ไม่นาคะแนน O-NET มาใช้เพื่อการเข้าศึกษาต่อ**
6. ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
6.1 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(SMTE) โครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ( English Program : EP ) และโครงการ Education Hub
โปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สองภาษา (Science - Mathematics Bilingual Program : SMBP)
วัน เดือน ปี
วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564

เวลา
09.00 – 11.00 น.

ชม.
2

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์

11.05 - 12.05 น.
พัก
13.00 – 14.30 น.

1

ภาษาอังกฤษ

1 12

วิทยาศาสตร์

**กรณีที่นักเรียนได้คะแนนรวมเท่ากันจะเรียงลาดับตามรายวิชาหลักของโครงการ คือ
1. EP และ SMBP เรียงจากวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ตามลาดับ)
2. SMTE เรียงจากวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ตามลาดับ)

6.2 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการนักเรียนทั่วไปและนักเรียนความสามารถพิเศษสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564

เวลา
08.30 – 09.30 น.

ชม.
1

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์

09.35 – 10.35 น.
10.40 – 11.40 น.
พัก
13.00 - 14.00 น.

1
1

ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา + ภาษาไทย

1

วิทยาศาสตร์

**กรณีที่นักเรียนได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเป็นหลัก และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ (ตามลาดับ)
7. กาหนดการมอบตัวนักเรียน และลงทะเบียนนักเรียนห้องเรียนปกติ
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน เวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ โรงเรียนจะดาเนินการเรียกนักเรียนจากบัญชี
สารองตามลาดับ
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

(นายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

