ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา
เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2559
------------------------------------สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชุมแพศึกษา เป็นโรงเรียนที่มีอัตรา
การแข่งขันสูงมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่ จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 การศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
หรือเทียบเท่า
1.2 เป็นโสด
1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย
1.4 นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลการ
แข่งขันได้รับรางวัลระดับเขต หรือระดับภาค หรือระดับชาติ
2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง แต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมในวันรับสมัคร โดยใช้
ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนชุมแพศึกษา
2.2 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและฉบับถ่ายเอกสารของนักเรียน
2.3 หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1บ) ทีจ่ บหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือใบรับรองจากสถานศึกษา
เดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.4 หนังสือรับรองผลการสอบ O-net ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1 ฉบับ
2.5 เกียรติบัตรฉบับจริงรางวัล ระดับเขต หรือระดับภาค หรือระดับชาติ (ใช้ในกรณีสมัครความสามารถ
พิเศษ พร้อมถ่ายเอกสารจานวน 1 แผ่น)
2.6 รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
3. ประเภทการรับนักเรียน
3.1 นักเรียนทั่วไป (ไม่จากัดเขตพื้นที่บริการ) โดยใช้คะแนนสอบคัดเลือก 80 % และใช้ผลคะแนนโอเน็ต
20 %
3.2 นักเรียนความสามารถพิเศษ
1) วอลเลย์บอลชาย (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

-22) ดนตรีพื้นบ้าน(โปงลาง) (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
3) วูซูประลองยุทธและคาราเต้-โด้ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
4) ดนตรีสากล (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
5) นาฎศิลป์ไทย (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
6) นักร้องลูกทุ่ง (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
7) คอมพิวเตอร์
3.3 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
1) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
2) นักเรียนที่ทีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
3) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
4) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ(ถึงแก่กรรม) หรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการ
สงเคราะห์ดแู ลเป็นพิเศษ
5) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียนคู่พั ฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย
6) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
7) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
3.4 นักเรียนตามข้อ 3.1,3.2,3.3 รับจานวน 108 คน
3.5 กลุ่มการเรียน
1) กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต
2) กลุ่มการเรียน คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม
3) กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน
4) กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส
5) กลุ่มการเรียน ศิลปะ(ทัศนศิลป์-ดนตรี)
4. ระยะเวลาการสมัคร
4.1 นักเรียนทั่วไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รับสมัครระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559
เวลา 08.30–16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ณ หอประชุม โรงเรียนชุมแพศึกษา )
4.2 นักเรียนความสามารถพิเศษ รับสมัครระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น.–16.30 น.
ณ หอประชุม โรงเรียนชุมแพศึกษา
4.3 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รับสมัครระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น.–16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ณ หอประชุม โรงเรียนชุมแพศึกษา )
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5.1 นักเรียนประเภทสอบคัดเลือก สอบวันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. -16.30 น.
ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา
5.2 นักเรียนความสามารถพิเศษ สอบภาคปฏิบัติวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ สนามที่กาหนดแต่ละประเภท
5.3 นักเรียนความสามารถพิเศษและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ สอบจัดห้องวันที่ 27 มีนาคม 2559
เวลา 08.30 น. -16.30 น. ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา (นักเรียนคนใดไม่มาสอบถือว่าสละสิทธิ์ )
6. วิชาและเวลาในการสอบ
เวลาสอบ
08.30-10.00
10.10-11.10
11.20-12.20
12.20-13.20
13.30-14.30
14.40-15.40

ระยะเวลา
90 นาที
60 นาที
60 นาที
60 นาที
60 นาที
60 นาที

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
พักกลางวัน
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

คะแนน
50
50
50
50
50

7. แบบทดสอบและการพิจาณาคัดเลือก
ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน แบบระบายคาตอบ (เตรียมดินสอ 2B, ยางลบดินสอ กบเหลาดินสอ) โรงเรียน
จะคัดเลือกนักเรียนที่สอบได้โดยใช้คะแนนสอบร้อยละ 80 และคะแนนโอเน็ตร้อยละ 20 เรียงคะแนนรวมสูงสุด
ตามลาดับกลุ่มการเรียนที่นักเรียนเลือกจนครบจานวนที่โรงเรียนรับ (นักเรียนไม่สามารถเปลี่ยนกลุ่มการเรียนใน
ภายหลัง)
8. การประกาศผลการสอบและรายงานตัว
8.1 นักเรียนประเภทสอบคัดเลือก ประการผลการสอบ วันที่ 3 เมษายน 2559
8.2 นักเรียนความสามารถพิเศษ ประกาศผลการสอบ วันที่ 25 มีนาคม 2559
8.3 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ประการผลการสอบ วันที่ 3 เมษายน 2559
เวลา 09.00 น-16.30 น. ณ ป้ายประกาศ หน้าสานักงานกลุ่มวิชาการ
9.วันมอบตัว
9.1 นักเรียนประเภทสอบคัดเลือก
9.2 นักเรียนความสามารถพิเศษ
9.3 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น.– 16.30 น. ณ หอประชุมโรงอาหารและห้องที่กาหนด

-4(นักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ )
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(นายธารง ชื่นนิรันดร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา

