
 

 
 

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

ประจ าปีการศึกษา 2564 
------------------------------------------------------- 

  เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจึงก าหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ เกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกนักเรียน ดังต่อไปนี้   

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     1.1 เพศหญิง เป็นโสด ไม่จ ากัดอายุ  
              1.2 ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ใน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า 

     1.3 ผู้สมัครเข้าเรียนในโครงการพิเศษของโรงเรียนมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1.3.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม   

       (Science - Mathematics Technology and Environment : SMTE) 
        - ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในช้ันป.4 และป.5 ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ 75%  

                             (โดยให้โรงเรียนออกใบรับรองผลการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการสมัคร) 
          - มีความถนัดและความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
          - ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดช่วงช้ันท่ีศึกษาในโครงการ 
  1.3.2 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ (English Program : EP)   
         - ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในช้ันป.4 และป.5 ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ 75%  
                            (โดยให้โรงเรียนออกใบรับรองผลการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการสมัคร) 

       - มีความถนัดและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
       - ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดช่วงช้ันท่ีศึกษาในโครงการ 
1.3.3 โครงการ Education Hub โปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สองภาษา    

                            (Science -  Mathematics Bilingual Program : SMBP)  
    - ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในช้ันป.4 และป.5 ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ 75%  

       (โดยให้โรงเรียนออกใบรับรองผลการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการสมัคร) 
                            -  มีความถนัดและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

       -  ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดช่วงช้ันท่ีศึกษาในโครงการ  
       และสนับสนุนให้ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่างประเทศได้ 

 
   



 

 
         
 2. จ านวนและสัดส่วนการรับนักเรียน 
      ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 
13 ห้องเรียน รวม 475 คน โดยก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียนดังต่อไปนี ้
     2.1 การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษท่ีส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการ 
          2.1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ (English Program : EP)   
จ านวน  1  ห้องเรียน (รับ 30 คน) 
          2.1.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  (SMTE)   
จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องละ 30 คน (รับ 60 คน) 
          2.1.3 โครงการ Education Hub โปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สองภาษา   
(Science -  Mathematics Bilingual Program : SMBP) จ านวน 1 ห้องเรียน (รับ 25 คน) 
    2.2 การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ตามสัดส่วน  40 : 60  จ านวน 9 ห้องเรียน (จ านวน 360 คน) ดังนี ้
            2.2.1 นักเรียนท่ีมีทะเบียนบ้านในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน ร้อยละ 40 (จ านวน 144 คน) 
                             2.2.1.1 โดยการสอบคัดเลือก  
                     2.2.2 นักเรียนท่ัวไป ร้อยละ 60 (จ านวน 216 คน)   
                             2.2.2.1 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้าน ดนตรีขับร้อง นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะ             
(ทัศนศิลป์) และศิลปประดิษฐ์ ไม่เกิน 10 คน (4.63%)                                                                                              
                     2.2.2.2 โดยการสอบคัดเลือก  
          2.2.2.3 นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ (ตามนโยบายสพฐ.และความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน) ได้แก่  

- นักเรียนท่ีเป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน  
หมายเหตุ ประเภทความสามารถพิเศษท่ีรับสมัคร ประกอบด้วย 
  - ด้านกีฬา รับนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านกีฬา ซึ่งต้องเป็นนักกีฬาระดับจังหวัดหรือ        
เป็นนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติท่ีเข้าแข่งขันแล้วได้รับรางวัลชนะเลิศท่ี 1-3 
  - ด้านดนตรีขับร้องและนาฏศิลป์ รับนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล 
ดุริยางค์ การขับร้องเพลงไทยสากล ไทยเดิม ไทยลูกทุ่ง และนาฏศิลป์ เคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันระดับ
จังหวัดข้ึนไป ได้รับรางวัลชนะเลิศท่ี 1 - 3 
  - ด้านศิลปะ รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) เคยเข้าร่วมประกวด
แข่งขันระดับจังหวัดข้ึนไป และได้รางวัลชนะเลิศท่ี 1-3   
                     - ศิลปประดิษฐ์ รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้าน การประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง 
มาลัย และแกะสลัก เคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันระดับจังหวัดข้ึนไป ได้รับรางวัลชนะเลิศท่ี 1 - 3 
*** นักเรียนต้องน าแฟ้มสะสมงานมาให้กรรมการรับสมัครตรวจสอบหลักฐานเมื่อผ่านแลว้จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์    

มาเองในวันสอบภาคปฏิบัติ และน าแฟ้มสะสมงานให้คณะกรรมการพิจารณาสัมภาษณ์อีกคร้ังหน่ึง **** 
          3. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  
                ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

   คุณสมบัติของนักเรียนที่มีบ้านในเขตพื้นทีบ่ริการของโรงเรียน 
      ต้องเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน  คือ        
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหลักฐานอยู่อาศัยชัดเจน  
 
 



 

    
    
           4. หลักฐานการสมัคร   
     4.1 ใบสมัครเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (Print จากโปรแกรมรับสมัคร) 
     4.2 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (น าฉบับจริงมาให้ตรวจสอบด้วยกรณีสมัครในเขตพื้นท่ีบริการ)  
ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด    
     4.3 ปพ.1 (กรณีจบการศึกษา) หรือ ปพ.7 ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสารจ านวน 1 ชุด 
     4.4 ใบเปล่ียนช่ือ  นามสกุล  (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสารจ านวน 1 ชุด 
              4.5 รูปถ่าย  ขนาด  1.5  นิ้ว  จ านวน  3  รูป  
              4.6 นักเรียนท่ีสมัครความสามารถพิเศษทางด้านดนตรขีับร้องและนาฏศิลป์  กีฬา  ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ) 
และศิลปประดิษฐ์ จะต้องมเีอกสารท่ีแสดงถึงความสามารถด้านนั้นๆ เช่น Portfolio เกียรติบัตร  โล่ เหรียญ
รางวัลอื่นๆ ในระดับจังหวัดข้ึนไป (โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารวิชาการของโรงเรียน) 
    4.7 นักเรียนท่ีสมัครห้องเรียนพิเศษ ต้องยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณา เพิ่มเติมดังนี้ 

        - ใบรับรองผลคะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในช้ัน ป.4 และ ป.5 (ในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานหรือเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ 75 % 
หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครท่ีก าหนดในข้อ 4 ให้นักเรียนท่ีสมัคร Online น าเอกสารมาให้ในวันสอบ 
ท่ีหอ้งสอบ การใช้เอกสารท่ีเป็นเท็จจะถือว่าผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 จะถูกตัดสิทธิการเป็นนักเรียน
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และถูกด าเนินคดีเมื่อตรวจพบ 
          5. ก าหนดการรับสมัคร การคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัวนักเรียน                    
       5.1  รับนักเรียนโครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ (English Program : EP) จ านวน 1 ห้องเรียน (30 คน)  
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม (SMTE) จ านวน 2 ห้องเรียน 
( 60 คน) และนักเรียนโครงการ Education Hub โปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สองภาษา    
(Science -  Mathematics  Bilingual Program : SMBP) จ านวน 1 ห้องเรียน (25 คน) 
    จ าหน่ายคู่มือหลักสูตร               วันท่ี     25  กุมภาพันธ์  2564 เป็นต้นไป 
     รับสมัคร                                วันท่ี 19 – 23  มีนาคม  2564 
   สอบคัดเลือก                      วันท่ี  3  เมษายน  2564 

   ประกาศผล   วันท่ี  7 เมษายน  2564 
   รายงานตัว / ประชุมผู้ปกครอง    วันท่ี      7  เมษายน  2564 

  มอบตัว    วันท่ี     10  เมษายน  2564 
- วิชาท่ีสอบของนักเรียนโครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ (EP)   

วิทยาศาสตร์ (60 คะแนน)  คณิตศาสตร ์(60 คะแนน)   วิชาภาษาอังกฤษ (80 คะแนน)  
- วิชาท่ีสอบของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดล้อม (SMTE) วิทยาศาสตร์ (80 คะแนน)  คณิตศาสตร์ (80 คะแนน) วิชาภาษาอังกฤษ(60 คะแนน) 
- วิชาท่ีสอบของนักเรียนโครงการ Education Hub โปรแกรมวิทยาศาสตร์ –  คณิตศาสตร์

สองภาษา (Science -  Mathematics Bilingual Program : SMBP) วิทยาศาสตร์ (70 คะแนน)  
คณิตศาสตร์ (70 คะแนน) วิชาภาษาอังกฤษ (80 คะแนน) 

 
 



 

 
    5.2 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน  (รับ 144 คน : 40 %) 

           จ าหน่ายคู่มือหลักสูตร                วันท่ี 25  กุมภาพันธ์  2564  เป็นต้นไป 

    รับสมัคร                                 วันท่ี 24 – 28  เมษายน  2564 
   สอบคัดเลือก    วันท่ี 1  พฤษภาคม  2564 

  ประกาศผล และรายงานตัว  วันท่ี 5  พฤษภาคม  2564 
  มอบตัว                    วันท่ี 8  พฤษภาคม  2564 

           5.3 นักเรียนสอบคัดเลือกท่ัวไป  (รับ 216 คน : 60 %) 
            จ าหน่ายคู่มือหลักสูตร                วันท่ี 25  กุมภาพันธ์  2564  เป็นต้นไป 

    รับสมัคร                                 วันท่ี 24 – 28  เมษายน  2564 
         สอบคัดเลือก    วันท่ี 1  พฤษภาคม  2564 

        ประกาศผล และรายงานตัว  วันท่ี 5  พฤษภาคม  2564 
        มอบตัว                    วันท่ี 8  พฤษภาคม  2564          
5.4 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านดนตรขีับร้อง นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  

(ไม่เกิน 10 คน) 
           จ าหน่ายคู่มือหลักสูตร                วันท่ี 25  กุมภาพันธ์  2564  เป็นต้นไป 

   รับสมัคร                                 วันท่ี 24 – 27  เมษายน  2564 
  สอบคัดเลือก  (ภาคปฏิบัติ)  วันท่ี 29  เมษายน  2564 

 ประกาศผล และรายงานตัว  วันท่ี 30  เมษายน  2564 
 สอบเข้ากลุ่มเพื่อจัดช้ันเรียน(ทุกคน) วันท่ี 1  พฤษภาคม  2564 
 มอบตัว                    วันท่ี 8  พฤษภาคม  2564       

     **ไม่น าคะแนน O-NET มาใช้เพื่อการเข้าศึกษาต่อ** 
6. ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
              6.1  นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม
(SMTE) โครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ (  English Program :  EP ) และโครงการ Education Hub 
โปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สองภาษา (Science -  Mathematics Bilingual Program : SMBP) 

 

วัน เดือน ป ี เวลา ชม. วิชาที่สอบ 
   
 

วันเสาร์ที่ 3  เมษายน  2564 

09.00 – 11.00 น. 2 คณิตศาสตร์ 

11.05 - 12.05 น. 1 ภาษาอังกฤษ 
พัก   

13.00 – 14.30 น. 1
2

1  วิทยาศาสตร์ 
       

**กรณีท่ีนักเรียนได้คะแนนรวมเท่ากันจะเรียงล าดับตามรายวิชาหลักของโครงการ คือ  
1. EP และ SMBP เรียงจากวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ตามล าดับ) 
2. SMTE เรียงจากวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ตามล าดับ) 
    

       



 

 
6.2  นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการนักเรียนท่ัวไปและนักเรียนความสามารถพิเศษสอบคัดเลือก 
 

วัน เดือน ป ี  เวลา ชม. วิชาที่สอบ 
 
 
 

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 

08.30 – 09.30 น.   1 คณิตศาสตร์ 

09.35 – 10.35 น.   1 ภาษาอังกฤษ 
10.40 – 11.40 น.   1 สังคมศึกษา + ภาษาไทย 

พัก     
13.00 - 14.00 น.   1 วิทยาศาสตร์ 

 
**กรณีท่ีนักเรียนได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเป็นหลัก และคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ (ตามล าดับ) 
7. ก าหนดการมอบตัวนักเรียน  และลงทะเบียนนักเรียนห้องเรียนปกติ 
    วันเสาร์ท่ี  8  พฤษภาคม  2564  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3  
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  จังหวัดพิษณุโลก 
    ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ โรงเรียนจะด าเนินการเรียกนักเรียนจากบัญชี 
ส ารองตามล าดับ 
                

ประกาศ ณ วันท่ี  9  กุมภาพันธ์  2564  
 

 
 

(นายสุรสิทธิ์  ลาภอินทรีย์)                                                   
ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


