ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา
เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2559
------------------------------------สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชุมแพศึกษา เป็นโรงเรียนที่มีอัตรา
การแข่งขันสูงมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1.1 จบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
หรือเทียบเท่า
1.2 เป็นโสด
1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย
1.4 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่มี บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้ าบ้าน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2557 – 16 พฤษภาคม 2559 และอยู่ในเขตพื้นที่บริการตาม
ประกาศเขตพื้นที่แนบท้ายประกาศ
1.5 นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ป.1-ป.5 ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลการ
แข่งขันได้รับรางวัล ระดับเขต หรือระดับภาค หรือระดับชาติ
2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครของโรงเรียนชุมแพศึกษาและแต่งกายด้วยชุด
นักเรียนของโรงเรียนเดิม
2.2 สาเนาทะเบียนฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสารของนักเรียนและหน้าที่มี บิดา,มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
ที่เป็นเจ้าบ้าน
2.3 หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1 ป) แสดงผลการเรียนจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หรือใบรับรองที่แสดงผลการเรียน ป.1-5
2.4 เกียรติบัตรฉบับจริงรางวัล ระดับเขต หรือระดับภาค หรือระดับชาติ (ใช้ในกรณีสมัคร
ความสามารถพิเศษ พร้อมถ่ายเอกสารจานวน 1 แผ่น)
2.5 รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป

-23. ประเภทการรับนักเรียน
3.1 เขตพื้นที่บริการ โดยใช้คะแนนสอบคัดเลือก 80 % และใช้ผลคะแนนโอเน็ต 20 % รับจานวน 200 คน
3.2 นักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ) ใช้คะแนนสอบคัดเลือก
80 % และใช้ผลคะแนนโอเน็ต 20 %
3.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ
1) วอลเลย์บอลชาย (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
2) ฟุตบอลชาย (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
3) วูซูประลองยุทธและคาราเต้โด้ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
4) นาฎศิลป์ไทย (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
5) การขับรองเพลงลูกทุ่งชาย-หญิง/เพลงพระราชนิพนธ์ชาย-หญิง/เพลงสากลหญิง (รายละเอียด
แนบท้ายประกาศ)
3.4 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
1) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
2) นักเรียนที่ทีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
3) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
4) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ ต้องได้รับการสงเคราะห์ดู แลเป็น
พิเศษ
5) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย
6) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
7) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
3.5 นักเรียนตามข้อ 3.2,3.3,3.4 รับจานวน 300 คน
4. ระยะเวลาการรับสมัคร
4.1 นักเรียนเขตพื้นที่บริการ
4.2 นักเรียนประเภททั่วไป
4.3 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
รับสมัครระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น.–16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมโรงเรียนชุมแพศึกษา
4.4 นักเรียนความสามารถพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
รับสมัครระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น.–16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุม โรงเรียนชุมแพศึกษา

-35. กาหนดการสอบ
5.1 นักเรียนเขตพื้นที่บริการ
5.2 นักเรียนประเภททั่วไป
5.3 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
สอบวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น.- 16.00 น. ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา
5.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ สอบภาคปฏิบัติวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ สนามตามทีค่ ณะกรรมการ
กาหนดแต่ละประเภท และสอบภาคทฤษฎีเพื่อจัดห้องในวันที่ 26 มีนาคม 2558 (นักเรียนคนใดไม่มาสอบตามวันและ
เวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์จะมาเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังไม่ได้)
6. วิชาและเวลาในการสอบ
เวลาสอบ
ระยะเวลา
วิชาที่สอบ
คะแนน
08.30-10.00
90 นาที
คณิตศาสตร์
50
10.10-11.10
60 นาที
วิทยาศาสตร์
50
11.20-12.20
60 นาที
ภาษาไทย
50
12.20-13.20
60 นาที
พักกลางวัน
13.20-14.20
60 นาที
ภาษาอังกฤษ
50
14.30-15.30
60 นาที
สังคมศึกษา
50
7. แบบทดสอบ
ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน แบบระบายคาตอบ (เตรียมดินสอ 2 B,ยางลบดินสอ และกบเหลาดินสอมาด้วย)
โรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนที่สอบได้โดยใช้คะแนนสอบร้อยละ 80 และคะแนนโอเน็ตร้อยละ 20
8. การประกาศผลการสอบและรายงานตัว
8.1 นักเรียนเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2559
8.2 นักเรียนประเภททั่วไป วันที่ 2 เมษายน 2559
8.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ วันที่ 2 เมษายน 2559
8.2 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ วันที่ 2 เมษายน 2559
เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ป้ายประกาศ หน้าสานักงานกลุ่มวิชาการ (นักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตาม
วันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์)
9. มอบตัว
9.1 นักเรียนเขตพื้นที่บริการ
9.2 นักเรียนประเภททั่วไป
9.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ
9.4 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

ในวันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมโรงอาหาร นักเรียนไม่มามอบตัวตาม
วันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน จะมาเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังไม่ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(นายธารง ชื่นนิรันดร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา

