
  
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ปีการศึกษา  2565 

------------------------------------------------------------- 
1. หลักการ   

เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม เสมอภาค 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาสที่เป็นธรรม บริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา  สิบสองปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 28/2559           
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  มติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาส
ในการเข้าเรียนในสถานศึกษาและมติคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานในคราวประชุม ครั ้งที ่ 10/2563              
วันที่ 16 ตุลาคม 2563  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภท
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 มาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงว่าดว้ย
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน              
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คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือให้เด็กมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
เสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ จึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ สอดคล้องกับนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปีการศึกษา 256 5            
เรื ่อง แนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียน ของสำนัก เขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ปีการศึกษา 2565            
ลงวันที่  2  กุมภาพันธ์ 2565 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  จึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4          
ปีการศึกษา 2565  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
1.  ประเภทและจำนวนรับนักเรียน 
    รับนักเรียนห้องเรียนปกต ิ10 ห้อง จำนวน 400 คน โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
   (1) นักเรียนชายในเขตพ้ืนที่บริการ  สอบคัดเลือก  จำนวน    200    คน 
   (2) นักเรียนชายทั่วไป  สอบคัดเลือก       จำนวน      60   คน 
   (3) นักเรียนหญิงทั่วไป  สอบคัดเลือก   จำนวน      60 คน 
   (4) นักเรียนชายและหญิงความสามารถพิเศษ  จำนวน      60   คน 
   (5) นักเรียนชายและหญิงเงื่อนไขพิเศษ     จำนวน      20 คน 
 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
(1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   
    หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 

  (2) เป็นโสด 
  (3) มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  (4) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 

3. หลักฐานการสมัคร  
3.1 หลักฐานการสมัคร นักเรียนความสามารถพิเศษ (แนบภาพถ่ายหลักฐานการรับสมัครในระบบ

ออนไลน์)  
  (1) รูปถ่ายนักเรียน  
  (2) ปพ.1  ฉบับจริง  (ด้านหน้าและด้านหลัง) 
  (3) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 
  (4) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  
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  (5) เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)  เช่น  การเปลี่ยนชื่อ - สกุล  ฯลฯ 
  (6) เกียรติบัตรหรือหลักฐานผลงานความสามารถพิเศษ ที่สร้างคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้
โรงเรียน ในการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ จังหวัด ภูมิภาค หรือระดับประเทศ 
 หมายเหตุ  หากตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานที่รับสมัครไม่ตรงกันหรือเป็นเท็จจะถือว่าการสมัคร  เป็น
โมฆะ และมีความผิดทางกฎหมาย 

3.2 หลักฐานการสมัคร นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (แนบภาพถ่ายหลักฐานการรับสมัครในระบบออนไลน์)   
  (1) รูปถ่ายนักเรียน  
  (2) ปพ.1  ฉบับจริง  (ด้านหน้าและด้านหลัง) 
  (3) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  
  (4) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  
  (5) เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)  เช่น  การเปลี่ยนชื่อ - สกุล  ฯลฯ 
  (6) หลักฐาน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขพิเศษ ได้แก่ 
   6.1) หลักฐานของบิดา มารดาที่มีการบริจาคท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน 
   6.2) หลักฐานของนักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส 
   6.3) หลักฐานของบิดา มารดาที่เป็นผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ 
   6.4) หลักฐานของบิดา มารดาที่เป็นข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียน 

3.3 หลักฐานการสมัคร ประเภทนักเรียนทั่วไป (แนบภาพถ่ายหลักฐานการรับสมัครในระบบออนไลน์) 
  (1) รูปถ่ายนักเรียน  
  (2) ปพ.1  ฉบับจริง  (ด้านหน้าและด้านหลัง) 
  (3) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  
  (4) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  
  (5) เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)  เช่น  การเปลี่ยนชื่อ - สกุล  ฯลฯ   

3.4 หลักฐานการสมัคร ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (แนบภาพถ่ายหลักฐานการรับสมัครในระบบ
ออนไลน์)   
  (1) รูปถ่ายนักเรียน  
  (2) ปพ.1  ฉบับจริง  (ด้านหน้าและด้านหลัง) 
  (3) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  
  (4) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  
         คนใดคนหนึ่งที่นักเรียนขอใช้สิทธิ์เขตพ้ืนที่บริการ   
  (5) เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)  เช่น  การเปลี่ยนชื่อ - สกุล  ฯลฯ 
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นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล หมายถึง 
1) เป็นนักเรียนชายที่มีชื ่อในทะเบียนบ้านที่อยู ่ในเขตพื้นที ่บริการของโรงเรียนอย่างน้อย  2  ปี   

นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 (ก่อน 17 พฤษภาคม 2563) และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา 
ยาย พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน หรือผู้อาศัย โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของ
บ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง  
 
 

    หมายเหตุ ในกรณีที่มีปัญหาเรื ่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ที ่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้        
ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาและ
มีอำนาจในการตัดสินปัญหาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติ  เพื่อรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
ทราบ 
 

2) นักเรียนชายท่ีอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน จำนวน 5 ตำบล ได้แก่ 
1.  ตำบลในเมือง 4.  ตำบลโคกสูง 
2.  ตำบลรอบเมือง 5.  ตำบลโพนทอง  เฉพาะหมู่ที่  1, 2, 7 และ 12 

 3.  ตำบลบุ่งคล้า     
 

โรงเรียนที่ตั้งอยูใ่นเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จำนวน 14 โรงเรียน ได้แก ่
1.  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  11.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 
2.  โรงเรียนสุนทรวัฒนา  12.  โรงเรียนบ้านโนนกอก 
3.  โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 13.  โรงเรียนบ้านขวาน้อย 
4.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ 14.  โรงเรียนโพนทองพิทยา 
5.  โรงเรียนสาคริชวิทยา   
6.  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  ชัยภูมิ        
7.  โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)   
8.  โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา)   
9.  โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยา)  

         10. โรงเรียนเทศบาล 4 (อมรสะเพียรชัยอุทิศ)   
 

4.  กำหนดวันรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผล  และรายงานตัว 
4.1  นักเรียนความสามารถพิเศษ 

(1) รับสมัคร   วันที่  9 – 10  มีนาคม  2565   
           สมัครโดยผ่านระบบออนไลน์  

เว็บไซต์ www.duckcms.com/cbschool 
เปิดรับสมัครวันที่  9  มีนาคม 2565 เวลา 08.30  น.   
ปิดรับสมัครวันที่  10  มีนาคม 2565 เวลา 16.30  น. 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
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     (2) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ   วันที่  14  มีนาคม  2565  
เว็บไซต์ www.duckcms.com/cbschool 

(3) สอบคัดเลือก     วันที่  22  มีนาคม  2565 เวลา  09.00 – 16.30 น. 
(4) ประกาศผลสอบ  วันที่  23  มีนาคม  2565           

เว็บไซต์ www.duckcms.com/cbschool      
(5) รายงานตัว   วันที่  23  มีนาคม  2565 เวลา  09.00 – 16.30 น 

เว็บไซต์ www.duckcms.com/cbschool      
(6) มอบตัว    วันที่   2  เมษายน  2565 เวลา  09.00 – 16.30 น. 

ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
 
 

 4.1.1  นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล 
    เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากลจะต้อง
มีความสามารถผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 3 ข้อ ใน 6 ข้อต่อไปนี้ 

(1) สอบทฤษฎีดนตรีพ้ืนฐาน 
(2) สอบปฏิบัติทางดนตรีที่เตรียมมา เช่น กีตาร์,กลอง,เบส,คีย์บอร์ด,เปียโน เป็นต้น อย่างน้อย   

1 เพลง หรือ ขับร้องเพลงบทเพลงลูกทุ่ง, ขับร้องพระราชนิพนธ์, ขับร้องสากล อย่างน้อย 1 เพลง โดยให้นักเรียน
จัดเตรียมดนตรีสำหรับขับร้องมาในวันสอบ  

(3) ทักษะพ้ืนฐานของจังหวะ (Basic Beat)  
(4) เสียงของเครื่องดนตรีที่บรรเลงออกมา (ความไพเราะของเสียง) และการควบคุมของจังหวะ 
(5) บันไดเสียง (Scale) ขั้นพ้ืนฐาน 
(6) ความสามารถพิเศษ (เล่นดนตรีชิ้นที่ 2) 

 4.1.2  นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดุริยางค์ 
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านดุริยางค ์

จะต้องมีความสามารถผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 3 ข้อ ใน 6 ข้อต่อไปนี้ 
(1) โน้ตสากลขั้นพ้ืนฐาน 
(2) บันไดเสียง  (Scale)  ขั้นพ้ืนฐาน 
(3) ทักษะพ้ืนฐานของจังหวะ  (Basic Beat) 
(4) ทักษะพ้ืนฐานของการฟัง  (Basic Ear Training) 
(5) เล่นเครื่องดนตรีที่เตรียมมาอย่างน้อย 1 เพลง เช่น เครื่องทองเหลือง เครื่องกระทบ กระทบ 

จังหวะ, เครื่องวูดวิน เป็นต้น  
(6) เล่นเครื่องดนตรีที่เตรียมไว้ให้ 

      4.1.3  นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีพื้นเมือง 
   เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรีพ้ืนเมือง                                                    

–  สามารถบรรเลงดนตรีพื้นเมืองได้อย่างน้อย  1  ชนิดดนตรีจากอุปกรณ์  ได้แก่  พิณ, แคน,  
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โปงลาง  และโหวด  โดยให้ผูส้อบนำเครื่องดนตรีมาเอง  ถ้าไม่มีให้ใช้เครื่องดนตรีที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ 
 4.1.4  นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย 

       เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย  
–  สามารถบรรเลงดนตรีไทยได้อย่างน้อย 1 ชิ้น  และบรรเลงเพลงไทยได้ 1 เพลง 

โดยให้ผู้เข้าสอบนำเครื่องดนตรีมาเอง  ถ้าไม่มีให้ใช้เครื่องดนตรีที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้ 
 4.1.5  นักเรียนความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป ์

       เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์         
  (1) ปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐานได้ 

         (2) ปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์ไทย – พ้ืนเมืองได้อย่างน้อย  1  เพลง 
(3) ปฏิบัติท่านาฏศิลป์พ้ืนฐานได้ 

     4.1.6  นักเรียนความสามารถพิเศษด้านวาดภาพศิลปะ 
       เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านวาดภาพศิลปะ       

(1) ได้รับรางวัลเหรียญทองการวาดภาพศิลปะในระดับเขตพ้ืนที่ขึ้นไป 
(2) วาดภาพระบายสีโปสเตอร์ ตามหัวข้อที่กำหนดได้ 

               4.1.7  นักเรียนความสามารถพิเศษด้านหุ่นยนต์ 
     เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านหุ่นยนต์ 

(1) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันด้านหุ่นยนต์ ระดับภาคข้ึนไป  
(2) สามารถประกอบหุ่นยนต์ เพ่ือปฏิบัติภารกิจที่กำหนดได้สำเร็จ  
(3) เขียนโปรแกรมสำหรับบังคับหุ่นยนต์ได้อย่างน้อย 1 โปรแกรม 

 4.1.8 นักเรียนความสามารถพิเศษด้านแกะสลักผักและผลไม้   
                   เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านแกะสลักผักและ
ผลไม ้

(1) ได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับเขตพ้ืนทีข่ึ้นไป 
  (2)  สามารถแกะสลักผัก ได้อย่างน้อย 2 อย่าง ให้นำวัสดุอุปกรณ์ มาเอง และสอบภาคปฏิบัติ 
  (3)  สามารถแกะสลักผลไม้ ได้อย่างน้อย 2 อย่าง ให้นำวัสดุอุปกรณ์ มาเอง และสอบภาคปฏิบัติ 
 4.1.9 นักเรียนความสามารถพิเศษด้านประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  
 เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านประดิษฐ์ดอกไมใ้บตอง 
(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พุ่มสักการะ บายศรี) 

(1) ได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ข้ึนไป 
(2) สามารถประดิษฐ์งานดอกไม้ใบตอง โดยเลือกประดิษฐ์งานตามท่ีกำหนดให้ 1 ชนิด ดังต่อไปนี้ 

   (2.1) งานร้อยมาลัยแบนแบบมีลาย จำนวน 4 ตา (ไม่จำกัดชนิดวัสดุ) 
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   (2.2) ประดิษฐ์มาลัยชำร่วย 1 พวง (ร้อยมาลัยและแต่งอุบะด้วยดอกข่า) 
   (2.3) งานเย็บแบบ 5 ตัว (กลีบแบบกว้าง 7 ซม. ไม่จำกัดชนิดของวัสดุ) 
   (2.4) งานพับกลีบกระทงประดับอย่างน้อย 3 ชนิด ชนิดละ 20 กลีบ 
   (2.5) งานพับใบตองลายกลีบคอม้า ยาว 20 นิ้ว (เย็บด้วยเข็มมือ) 
 ให้นำวัสดุอุปกรณ์มาเอง และทดสอบภาคปฏิบัติ 

      4.1.10 นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล/กีฬาจักรยาน 
       เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล/กีฬา
จักรยาน 

     (1) สอบทฤษฎีด้านกีฬาฟุตบอล/กีฬาจักรยาน 
     (2) สอบปฏิบัติความสามารถพิเศษเฉพาะทาง 
     (3) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ    

จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
     4.1.11 นักเรียนความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ 

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ 
     (1) ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ข้ึนไป 
     (2) สามารถปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมท่ีได้รับรางวัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ให้นำคอมพิวเตอร์มาเองในวันที่ทดสอบภาคปฏิบัติ 
 

พันธะและภาระผูกพันของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
(1) นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากลและดุริยางค์ ด้านดนตรีพื้นเมือง  

ด้านดนตรีไทย ด้านนาฏศิลป์ ด้านวาดภาพศิลปะ ด้านหุ่นยนต์ ด้านแกะสลักผักและผลไม้ ด้านประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
ด้านกีฬาฟุตบอล/กีฬาจักรยาน ด้านคอมพิวเตอร์ จะต้องสังกัดชุมนุมดนตรีสากลและดุริยางค์  ดนตรีพื้นเมือง  ดนตรี
ไทย นาฏศิลป์ วาดภาพศิลปะ หุ่นยนต์ แกะสลักผักและผลไม้ ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กีฬาฟุตบอล/กีฬาจักรยาน 
คอมพิวเตอร์ ตลอดระยะเวลา  3  ปี  นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   
  (2)  ในวันรายงานตัว  คือ  วันที่  23  มีนาคม  2565  จะต้องลงนามในสัญญาและวางเงินประกัน
สัญญา  จำนวน  5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) เมื่อนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จะคืนเงินประกันสัญญาให้   
ถ้าไม่วางเงินประกันสัญญาจะถือว่าสละสิทธิ์  
 

 4.2  นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
 (1) รับสมัคร   วันที่  9 – 13  มีนาคม  2565   

สมัครโดยผ่านระบบออนไลน์  
เว็บไซต์ www.duckcms.com/cbschool     
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
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เปิดรับสมัครวันที่ 9  มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.   
ปิดรับสมัครวันที่ 13  มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.   
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 (2) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ       วันที่  20  มีนาคม 2565 
เว็บไซต์ www.duckcms.com/cbschool      

       (3) สอบคัดเลือก   วันที่  26  มีนาคม 2565  เวลา  09.00 – 11.00 น. 
      (4) ประกาศผลและรายงานตัว        วันที่  30  มีนาคม 2565  เวลา 09.00 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ www.duckcms.com/cbschool   
 (5) มอบตัว                                วันที่   2  เมษายน 2565  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
                                           ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชมุพล         

  เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 
  (1) นักเรียนทีอ่ยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลง
ร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
  (2) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
  (3) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
  (4) นักเรียนทีเ่ป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
 

4.3  นักเรียนทั่วไป  โดยการสอบคัดเลือกใช้คะแนนสอบ ร้อยละ 100  
 (1) รับสมัคร   วันที่  9 – 13  มีนาคม  2565   

สมัครโดยผ่านระบบออนไลน์  
เว็บไซต์ www.duckcms.com/cbschool     
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
เปิดรับสมัครวันที่ 9  มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.   
ปิดรับสมัครวันที่ 13  มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.   

       ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
 (2) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ       วันที่  20  มีนาคม 2565 

เว็บไซต์ www.duckcms.com/cbschool      
 (3) สอบคัดเลือก                          วันที่  26  มีนาคม 2565  เวลา 09.00 – 11.00 น.   

      วชิาที่สอบคัดเลือก  ได้แก่  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ 
      (4) ประกาศผลและรายงานตัว        วันที่  30  มีนาคม 2565   เวลา 09.00 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ www.duckcms.com/cbschool   
 (5) มอบตัว                                วันที่   2  เมษายน 2565  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
                                           ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชมุพล       
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 4.4  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยการสอบคัดเลือก (ใช้คะแนนสอบ ร้อยละ 100)  
 (1) รับสมัคร   วันที่  9 – 13  มีนาคม  2565   

สมัครโดยผ่านระบบออนไลน์  
เว็บไซต์ www.duckcms.com/cbschool     
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
เปิดรับสมัครวันที่ 9  มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.   
ปิดรับสมัครวันที่ 13  มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.   

       ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
 (2) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ       วันที่  20  มีนาคม 2565 

เว็บไซต์ www.duckcms.com/cbschool      
 (3) สอบคัดเลือก                         วันที่  26  มีนาคม 2565   เวลา 09.00 – 11.00 น.   
      วชิาที่สอบคัดเลือก  ได้แก่  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ 

 (4) ประกาศผลและรายงานตัว        วันที่  30  มีนาคม 2565   เวลา 09.00 – 16.30 น. 
เว็บไซต์ www.duckcms.com/cbschool   

 (5) มอบตัว                                วันที่   2  เมษายน 2565  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
                                               ณ โรงเรียนชัยภูมิภกัดีชุมพล       

 เกณฑ์การพิจารณากรณีที่นักเรียนได้คะแนนสอบเท่ากันจะพิจารณาคะแนนในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 ลำดับที่  1  พิจารณาคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 
 ลำดับที่  2  พิจารณาคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ลำดับที่  3  พิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาไทย 
 ลำดับที่  4  พิจารณาคะแนนสอบวิชาสังคมศึกษาฯ 
 ลำดับที่  5  พิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
 ลำดับที่  6  พิจารณาจากการสมัครสอบก่อน – หลัง 
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
1.  ประเภทและจำนวนรับนักเรียน 
    รับนักเรียนห้องเรียนปกติ 11 ห้อง จำนวน 440 คน โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
  (1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  จำนวน    352    คน 
  (2) นักเรียนทั่วไป  สอบคัดเลือก         จำนวน      66   คน 
  (3) นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ        จำนวน      22 คน 
2. แผนการเรียนที่เปิดรับ 
 (1) แผนการเรียนวิทย์-คณิต    จำนวน    9  ห้อง   
  (2) แผนการเรียนสังคม-ภาษา   จำนวน    2  ห้อง 
 

3. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร  
(1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   
    หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 

  (2) เป็นโสด 
  (3) มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  (4) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 

4. หลักฐานการสมัคร 
หลักฐานการสมัคร (แนบภาพถ่ายหลักฐานการรับสมัครในระบบออนไลน์) 

  (1) รูปถ่ายนักเรียน  
  (2) ปพ.1  ฉบับจริง  ด้านหน้าและด้านหลัง 
  (3) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  
  (4) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
  (5) เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)  เช่น  การเปลี่ยนชื่อ - สกุล  ฯลฯ 
  (6) หลักฐานเพ่ิมเติม กรณีนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ได้แก่ 
   6.1) หลักฐานของบิดา มารดาที่มีการบริจาคท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน 
   6.2) หลักฐานของนักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส 
   6.3) หลักฐานของบิดา มารดาที่เป็นผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ 
   6.4) หลักฐานของบิดา มารดาที่เป็นข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียน 
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5.  กำหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว 
 5.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ปีการศึกษา  2564  
 (1) กรรมการพิจารณาคุณสมบัติ  วันที่   21 – 24  กุมภาพันธ์  2565  
 (2) ประกาศผล   วันที่   25  กุมภาพันธ์  2565   เวลา  09.00 – 16.30 น. 

ผ่านระบบออนไลน์  
เว็บไซต์ www.duckcms.com/cbschool     

 (3) ลงชื่อยืนยันสิทธิ์ออนไลน์  วันที่   25  กุมภาพันธ์  2565   เวลา  09.00 – 16.30 น. 
เว็บไซต์ www.duckcms.com/cbschool    

 (4) รายงานตัว   วันที่   31  มีนาคม  2565   เวลา  09.00 – 16.30 น. 
      เว็บไซต์ www.duckcms.com/cbschool  
 (5) มอบตัว    วันที่   3  เมษายน   2565  เวลา  09.00 – 16.30 น. 

ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล   
 คุณสมบัต ิ 

1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ปีการศึกษา  2564 
       2. ผลการเรียน ตลอด 5 ภาคเรียน ไมม่ีผลการเรียน  0, ร, มส, มผ 
       3. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน   
  

 5.2  นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  จากโรงเรียนอื่น  โดยการสอบคัดเลือกใช้คะแนน
สอบร้อยละ 100  
   (1) รับสมัคร   วันที่  9 – 13  มีนาคม  2565   

สมัครโดยผ่านระบบออนไลน์  
           เว็บไซต์ www.duckcms.com/cbschool  

เปิดรับสมัครวันที่   9  มีนาคม  2565  เวลา 08.30  น. 
ปิดรับสมัครวันที่  13  มีนาคม  2565  เวลา 16.30  น. 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ    

 (2) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่   20  มีนาคม  2565   
      เว็บไซต์ www.duckcms.com/cbschool 
 (3) สอบคัดเลือก      วันที่   27  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 – 11.00 น.  
     วิชาที่สอบคัดเลือก  ได้แก่  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ 
 (4) ประกาศผลและรายงานตัว วันที่   31  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 – 16.30 น. 
                เว็บไซต์ www.duckcms.com/cbschool  
 (5) มอบตัว    วันที่   3  เมษายน  2565  เวลา  09.00 – 16.30 น. 
      ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล   
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 เกณฑ์การพิจารณาแผนการเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ กรณีที่นักเรียนไดค้ะแนนสอบเท่ากัน           
จะพิจารณาคะแนนตามลำดับในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 ลำดับที่  1  พิจารณาคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ลำดับที่  2  พิจารณาคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 
 ลำดับที่  3  พิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาไทย 
 ลำดับที่  4  พิจารณาคะแนนสอบวิชาสังคมศึกษาฯ 
 ลำดับที่  5  พิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
 ลำดับที่  6  พิจารณาจากการสมัครสอบก่อน – หลัง 
 

 เกณฑ์การพิจารณาแผนการเรียนที่ 2 สังคม – ภาษา กรณีที่นักเรียนได้คะแนนสอบเท่ากันจะพิจารณา
คะแนนตามลำดับในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 ลำดับที่  1  พิจารณาคะแนนสอบวิชาสังคมศึกษาฯ  
 ลำดับที่  2  พิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
 ลำดับที่  3  พิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาไทย 
 ลำดับที่  4  พิจารณาคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ลำดับที่  5  พิจารณาคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 
 ลำดับที่  6  พิจารณาจากการสมัครสอบก่อน – หลัง 
 5.3  นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
   (1) รับสมัคร   วันที่  9 – 13  มีนาคม  2565   

สมัครโดยผ่านระบบออนไลน์  
           เว็บไซต์ www.duckcms.com/cbschool  

เปิดรับสมัครวันที่   9  มีนาคม  2565  เวลา 08.30  น. 
ปิดรับสมัครวันที่  13  มีนาคม  2565  เวลา 16.30  น. 

      ไม่เว้นวันหยุดราชการ    
 (2) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่   20  มีนาคม  2565   
      เว็บไซต์ www.duckcms.com/cbschool 

      (3) สอบคัดเลือก   วันที่   27  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 – 11.00 น. 
 (4) ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่   31  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 – 16.30 น. 
      เว็บไซต์ www.duckcms.com/cbschool  
 (5) มอบตัว    วันที่   3  เมษายน  2565  เวลา  09.00 – 16.30 น. 
      ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล   
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  เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 
  (1) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลง
ร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
  (2) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
  (3) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
  (4) นักเรียนทีเ่ป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
 

          ประกาศ  ณ  วันที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
     ลงชื่อ  

          (นายปรีชา  เคนชมภ)ู 
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 


