
 

 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    

 ปีการศึกษา 2564 
 ----------------------------- 

เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ประกาศของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน          
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจึงก าหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ เกณฑ์ และวิธีการ
คัดเลือกนักเรียน ดังต่อไปนี้   

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
               1.1 เป็นโสด ไม่จ ากัดอายุ  
               1.2 ส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือก าลังศึกษา
อยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า 
               1.3  ผู้สมัครโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม   
(Science - Mathematics Technology and Environment : SMTE) ตามหลักสูตร สสวท.  
              - ต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสมทุกรายวิชา (GPAX) 5 ภาคเรียน (ช้ัน ม.1 ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1) 
ไม่น้อยกว่า 3.00 และมีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00  
มีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00    
             - มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพแข็งแรง 
                   - มีความถนัดความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
                   - ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดช่วงช้ันท่ีศึกษาอยู่ 
             1.4  ผู้สมัครโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม  (Intensive English Program : IEP)  
              - ต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสมทุกรายวิชา (GPAX) 5 ภาคเรียน (ช้ัน ม.1, ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1)  
ไม่น้อยกว่า 3.00  และมีคะแนนเฉล่ียสะสม  (GPA)  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 
                 - กรณีท่ีนักเรียนเลือกสมัคร IEP แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) 
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.75  และมีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) รายวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75   
                - มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพแข็งแรง 
                - มีความถนัด ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
        - ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 

 

 



 

 

2.  วิธีการรับนักเรียน และจ านวนที่รับ 
     ในปีการศึกษา  2564  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  จะรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  จ านวน  15  ห้องเรียน  
รวม  572  คน  โดยก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียนดังต่อไปนี ้
      2.1 รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program : IEP)  
จ านวน 2 ห้องเรียน (72 คน) โดยรับนักเรียนจากโครงการ EP และ SMBP ของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีซึ่งเป็นเงื่อนไข
เดิมของโรงเรียนก่อนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เมื่อมีจ านวนว่างจึงรับนักเรียนท่ีสอบคัดเลือกท่ัวไป โดยเรียงตามล าดับ
คะแนนตามแผนการเรียนท่ีสมัคร 
      2.2 รับนักเรียนห้องพิเศษ ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
(SMTE) และคู่ขนานจ านวน 2 ห้องเรียน (60 คน) 
      2.3 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (ม.3) ใช้สิทธิเข้าเรียนต่อห้องเรียนปกติตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด เมื่อมีจ านวนว่างจึงรับนักเรียนท่ัวไปโดยเรียงตามคะแนนจากการสอบเข้า 
      2.4 นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ (ตามนโยบายสพฐ. และความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน)   
ได้แก่ 

- นักเรียนท่ีเป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
3.  คุณสมบัติของผู้สมัครในข้อ 2.3 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีใช้สิทธิ 
     ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ 
        3.1  จบ ม.3 อย่างสมบูรณ์  (ต้องไม่มีผลการเรียนติด 0, ร , ม.ส.  ณ วันท่ียื่นใช้สิทธิ) และผ่านเกณฑ์
ของรายวิชาท่ีเรียนในช้ัน ม.3 ท่ีเน้นในแต่ละกลุ่มท่ีเน้นสาระตามท่ีก าหนดในข้อ 3.2 ดังนี้ 
        3.2  เกณฑ์แต่ละกลุ่มท่ีเน้นสาระ (5 ภาคเรียน) มีดังนี ้        
 

กลุ่มที่เน้นสาระ รายวิชาที่เรียนในชั้น ม.1-ม.3 ระดับคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ 

1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 

วิทยาศาสตร์ (พื้นฐาน) 
คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) 
ภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) 

3.00  ขึ้นไป 
3.00  ขึ้นไป 
3.00  ขึ้นไป 

2. ศิลป์ – คณิตศาสตร์       คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) 
ภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) 

2.75  ขึ้นไป 
2.75  ขึ้นไป 

3. ศิลป์ – ฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) 2.75  ขึ้นไป 

4. ศิลป์ – ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)  2.75  ขึ้นไป 

5. ศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) 2.75  ขึ้นไป 

6. ศิลป์ – ภาษาอังกฤษ    ภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) 3.00  ขึ้นไป 

7. ศิลป์ – ท่ัวไป (คหกรรม/คอม/ศิลปะ) ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 
 



 
 
 
 
 

       3.3 นักเรียนท่ีได้รับคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ในแต่ละกลุ่มท่ีเน้นสาระตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ในข้อ 3.2 สามารถใช้สิทธิ
นักเรียน (ม.3 เดิม) สอบเข้าแผนการเรียนท่ีต้องการได้ (เลือกได้ 3 อันดับ) โดยเข้าทดสอบเหมือนนักเรียนสอบ
คัดเลือกท่ัวไป (การจัดเข้ากลุ่มแผนการเรียนจะพิจารณาจากคะแนนสอบและ GPAX 6 ภาคเรียน เป็นส าคัญ) 

โดยใช้เอกสารรับรองคะแนนเฉล่ียจากฝ่ายทะเบียน  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  และยื่นสมัคร 
ในวันท่ี 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ณ ห้องโสตฯอาคาร15) หากไม่มาสมัครในวันเวลาดังกล่าวจะถือ
ว่าไม่ประสงค์ใช้สิทธิเข้าศึกษาต่อ (ประเภทนักเรียนจบ ม.3 โรงเรียนเดิม)   

ท้ังนี้โรงเรียนจะประกาศผลนักเรียนเฉลิมขวัญสตรีท่ีใช้สิทธินักเรียนเดิมเข้าศึกษาต่อม.ปลาย ในวันท่ี 19 
เมษายน 2564 (เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ท าให้ต้องรอการมอบตัวห้องเรียนพิเศษส้ินสุดก่อน) โดยประกาศ    
เป็น 2 ส่วน คือ (ก) ได้สิทธิได้แผนการเรียน และ (ข) ได้สิทธิสอบเข้าแผนการเรียน  (นักเรียนท่ีได้สิทธิทั้ง (ก) และ (ข) 
ไม่ต้องมายื่นสมัครอีกในรอบท่ัวไป) 

3.4 นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีในโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ (EP)  
และห้องเรียนสองภาษา (SMBP) ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในช้ัน ม. 1 - ม. 2 และ ม.3 เทอม 1   ต่อเนื่องกัน ไม่น้อย
กว่า 3.00 ให้สิทธิในการเข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program : IEP) โดย     
ไม่ต้องสอบคัดเลือก (หรือเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ)  ให้ขอรับเอกสารรับรองคะแนนเฉล่ีย
จากงานทะเบียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ยื่นใบสมัครในวันท่ี 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องวิชาการ 
(หากมีจ านวนท่ียื่นสมัครแต่ละแผนการเรียนเกินจ านวนท่ีรับได้จะมีการสอบข้อเขียนในวันท่ี 9 มีนาคม 2564) 
ประกาศผลรายงานตัววันท่ี 10 มีนาคม 2564 และมอบตัววันท่ี 11 เมษายน 2564 
        3.5 ผู้สมัครทุกประเภทท่ีมาติดต่อกับโรงเรียนทุกครั้งให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย 
 

4.  หลักฐานการสมัคร                                            
4.1  ใบสมัครเข้าเรียนในช้ัน ม.4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (Print จากโปรแกรมรับสมัคร) 
4.2  รูปถ่าย  1.5  นิ้ว  3  รูป ติดใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ   
4.3  ปพ.1(กรณีจบการศึกษา) หรือ ปพ.7 ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่าก าลังเรียนอยู่           

ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาถูกต้อง  
จ านวน 1 ชุด 

4.5  ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน 1 ชุด 
4.6  นักเรียนท่ีสมัครห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE) และ

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม  Intensive English Program : IEP ต้องยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณา เพิ่มเติม
ดังนี้  

        ส าเนา ปพ.1 (5 ภาคเรียน) หรือ  
             - ใบรับรองผลการเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 
             - ใบรับรองผลการเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน       
ไม่น้อยกว่า 3.00  และคะแนนเฉล่ียสะสม(GPA)รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 
(เฉพาะผู้สมัครในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE)              

 - ใบรับรองผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 
(เฉพาะผู้สมัครในหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program : IEP) หากยื่นสมัครสายวิทย์ – คณิต 
จะดูคะแนน GPA รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.75 



 
 

5.ก าหนดการรับสมัคร  การคัดเลือก  ประกาศผล และรายงานตัว 
5.1  รับนักเรียนโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program : IEP)  (60 คน)                    

จ าหน่ายคู่มือหลักสูตร                 วันท่ี 25  กุมภาพันธ์  2564  เป็นต้นไป 

  รับสมัคร                            วันท่ี 19 – 23  มีนาคม  2564 
 สอบคัดเลือก                              วันท่ี  4  เมษายน  2564 

ประกาศผล/รายงานตัวประชุมผู้ปกครอง    วันท่ี  8  เมษายน  2564  
มอบตัว     วันท่ี 11  เมษายน  2564  

          วิชาท่ีสอบ  วิทยาศาสตร์ (60คะแนน)  คณิตศาสตร์ (60คะแนน) และวิชาภาษาอังกฤษ (80คะแนน) 
    5.2 รับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE)           
(60 คน) เป็นห้อง SMTE (1 ห้องเรียน) และห้องเรียนคู่ขนาน SMTE (1 ห้องเรียน) 

จ าหน่ายคู่มือหลักสูตร                 วันท่ี 25  กุมภาพันธ์  2564  เป็นต้นไป 

  รับสมัคร                            วันท่ี 19 – 23  มีนาคม  2564 
 สอบคัดเลือก                              วันท่ี  4  เมษายน  2564 

ประกาศผล/รายงานตัวประชุมผู้ปกครอง    วันท่ี  8  เมษายน  2564  
มอบตัว     วันท่ี 11  เมษายน  2564  

 วิชาท่ีสอบ วิทยาศาสตร์ (80คะแนน)  คณิตศาสตร์ (80คะแนน)  และวิชาภาษาอังกฤษ (60คะแนน) 
      5.3 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีในโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ (EP) 
และโครงการสองภาษา (SMBP) ใช้สิทธิในการเข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive 
English Program : IEP)         
           จ าหน่ายคู่มือหลักสูตร                      วันท่ี 25  กุมภาพันธ์  2564  เป็นต้นไป 
                    รับสมัคร พร้อมยื่นใบรับรองคะแนนเฉล่ีย  วันท่ี  8  มีนาคม  2564 
                    ประกาศผลและรายงานตัว (IEP)    วันท่ี 10  มีนาคม  2564 

                           มอบตัว              วันท่ี 11  เมษายน  2564 

      5.4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีใช้สิทธิตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
     จ าหน่ายคู่มือหลักสูตร                      วันท่ี  25  กุมภาพันธ์  2564  เป็นต้นไป 

                รับสมัคร พร้อมยื่นใบรับรองคะแนนเฉล่ีย    วันท่ี 30  มีนาคม  2564             
                ประกาศผลได้สิทธิได้แผนและได้สิทธิสอบเข้าแผน วันท่ี 19  เมษายน  2564                             
                นักเรียนได้สิทธิสอบเข้าแผน    วันท่ี 2  พฤษภาคม  2564 
                ประกาศผลแผนการเรียนและห้องเรียน   วันท่ี 6  พฤษภาคม  2564    
                มอบตัว           วันท่ี 9  พฤษภาคม  2564                                           
 นักเรียนเฉลิมขวัญสตรีใช้สิทธิสอบเข้าแผนต้องมาสอบเช่นเดียวกับนักเรียนสอบคัดเลือกท่ัวไป 
ทุกรายวิชา 
 
 
 



 
 
         5.5  ประเภทสอบคัดเลือกท่ัวไป 
                จ าหน่ายคู่มือหลักสูตร                 วันท่ี 25  กุมภาพันธ์  2564 
                  รับสมัคร                    วันท่ี 24 – 28  เมษายน  2564 
                                 สอบคัดเลือก    วันท่ี  2  พฤษภาคม  2564 
                 ประกาศผลและรายงานตัว  วันท่ี  6  พฤษภาคม  2564  
                มอบตัว                            วันท่ี  9  พฤษภาคม  2564 
               วิชาท่ีสอบ  ภาษาไทย (60คะแนน)  สังคมศึกษา (60คะแนน)  วิทยาศาสตร์ (60คะแนน)   
คณิตศาสตร์ (60คะแนน)  วิชาภาษาอังกฤษ (60คะแนน)   
               * ไม่น าคะแนน O-NET มาใช้เพื่อการเข้าศึกษาต่อ* 
6.  ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
     6.1 นักเรียนโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program : IEP)  และนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE) 
 

วัน เดือน ป ี เวลา ชม. วิชาที่สอบ 
 09.00 – 11.00 น. 2 คณิตศาสตร์* 

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 11.05 - 12.05 น.   1 ภาษาอังกฤษ 
 พัก   
 13.00 - 15.00 น. 2 วิทยาศาสตร์* 

 
*ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย(ีสสวท.) โดยก าหนดให้สอบในเวลาเดียวกันพร้อมกนัท่ัวประเทศ   
(ซึ่งเวลาในการสอบอาจเปล่ียนแปลงตามท่ี สสวท. ก าหนดตามหน้าซองแบบทดสอบ) 
     6.2 ประเภทสอบคัดเลือกจากนักเรียนท่ัวไป  และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีใช้สิทธิสอบเข้าแผนการ
เรียน (กรณีไม่ถึงเกณฑ์)    
 

วัน เดือน ป ี เวลา ชม. วิชาที่สอบ 
 
 
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 

08.30 – 09.30 น. 1 คณิตศาสตร์ 
09.35 - 10.35 น.   1 ภาษาอังกฤษ 
10.40 – 11.40 น.   1 สังคมศึกษา 

 พัก   
 13.00 - 14.00 น.   1 วิทยาศาสตร์ 
 14.05 – 15.05 น.   1 ภาษาไทย 

 

*กรณีที่นกัเรียนได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเป็นหลัก
และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ตามล าดับ) 



 
7. ก าหนดการมอบตัวนักเรียน และลงทะเบียนนักเรียนห้องเรียนปกติ 
    วันอาทิตย์ท่ี  9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3  
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  จังหวัดพิษณุโลก 
    ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ โรงเรียนจะด าเนินการเรียกนักเรียนจากบัญชี
ส ารองตามล าดับ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 
 
 

 
(นายสุรสิทธิ์  ลาภอินทรีย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


