ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา
เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561
------------------------------------สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ย น
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนชุมแพศึกษา เป็นโรงเรียนที่ มีอั ต ราการแข่ ง ขั น
สูงมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กาลังศึกษาในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 เพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ า เป็ น นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 จบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
หรือเทียบเท่า
1.2 เป็นโสด
1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย
1.4 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่มี บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้ าบ้าน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ( ช่วง 2 ปี นับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2559 – 16 พฤษภาคม 2561 ) และอยู่ในเขตพื้นที่
บริการตามประกาศเขตพื้นที่แนบท้ายประกาศ
1.5 นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ป.1-ป.5 ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลการ
แข่งขันได้รับรางวัล ระดับเขตพื้นที่ หรือระดับภาค หรือระดับชาติ
2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมั ครของโรงเรียนชุมแพศึก ษาและแต่งกายด้วยชุด
นักเรียนของโรงเรียนเดิม
2.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงและฉบับสาเนาของนักเรียนและหน้าที่มี บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
ที่เป็นเจ้าบ้าน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกแผ่น
2.3 หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1ป) แสดงผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5(ไม่ใช่ฉบับจริง)
หรือใบรับรองว่าเป็นนักเรียนในสถานศึกษานั้น
2.4 เอกสารรับรองผลการสอบ O-NET ที่โรงเรียนเดิมรับรองให้ (พิมพ์ จาก สทศ. แล้วให้โรงเรียนรับรอง)
2.5 เกียรติบัตรฉบับจริงรางวัล ระดับเขตพื้นที่ หรือระดับภาค หรือระดับชาติ (ใช้ในกรณีสมัคร
ความสามารถพิเศษ พร้อมถ่ายสาเนาฉบับละ 1 แผ่น)
2.6 รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
3. ประเภทการรับนักเรียน
3.1 เขตพื้นที่บริการ โดยใช้คะแนนสอบคัดเลือก 70 % และใช้ผลคะแนนโอเน็ต 30 % รับจานวน 160 คน
3.2 นักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ) ใช้คะแนนสอบคัดเลือก
70 % และใช้ผลคะแนนโอเน็ต 30 %
3.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ
1) วอลเลย์บอลชาย (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
2) ฟุตบอลชาย (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

-23) วูซูประลองยุทธและคาราเต้โด (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
4) ดนตรีพื้นเมือง,ดนตรีสากล,ดุริยางค์ ,การขับร้องเพลงลู กทุ่งชาย-หญิง/เพลงพระราชนิพนธ์ ชายหญิง/เพลงสากลหญิง (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
5) ความสามารถด้านนาฎศิลป์ไทย (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
6) ความสามารถด้านการวาดภาพ
7) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
3.4 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
1) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
2) นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
3) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
4) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิ บัติที่ ต้ องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็น
พิเศษ
5) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียนคู่ พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย
6) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
7) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่ อเนื่อง
3.5 นักเรียนตามข้อ 3.2,3.3,3.4 รับจานวน 240 คน
4. ระยะเวลาการรับสมัคร
4.1 นักเรียนเขตพื้นที่บริการ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.–16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4.2 นักเรียนประเภทสอบคัดเลือก 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.–16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4.3 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
รับสมัครระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.–16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมแพศึกษา
4.4 นักเรียนความสามารถพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
รับสมัครระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.–16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมแพศึกษา
5. กาหนดการสอบคัดเลื อก
5.1 นักเรียนเขตพื้นที่บริการ สอบวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.- 16.00 น.
5.2 นักเรียนประเภทสอบคัดเลือก สอบวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.- 16.00 น.
5.3 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ สอบวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.- 16.00 น.
5.4 นักเรียนความสามารถพิเศษ สอบภาคปฏิบัติวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ สนามตามทีค่ ณะกรรมการ
กาหนดแต่ละประเภท และสอบภาคทฤษฎีเพื่อจัดห้องในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.- 16.00 น.
(นักเรียนคนใดไม่มาสอบตามวันและเวลาดังกล่าวถื อว่าสละสิทธิ์จะมาเรียกร้อ งสิทธิ์ในภายหลัง ไม่ไ ด้)
6. แบบทดสอบ
ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน โรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนที่สอบได้โดยใช้ คะแนนสอบร้อยละ 70 และ
คะแนนโอเน็ตร้อยละ 30

-37. 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
8. การประกาศผลการสอบและรายงานตัว
8.1 นักเรียนเขตพื้นที่บริการ วันที่ 4 เมษายน 2561
8.2 นักเรียนประเภทสอบคัดเลือก วันที่ 4 เมษายน 2561
8.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ วันที่ 28 มีนาคม 2561
8.2 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ วันที่ 4 เมษายน 2561
เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ป้ายประกาศ หน้าสานักงานกลุ่มวิชาการ และรายงานตัวที่ หอประชุม
โรงอาหาร (นักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์)
9. มอบตัวเข้าเรียน
9.1 นักเรียนเขตพื้นที่บริการ
วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
9.2 นักเรียนประเภทสอบคัดเลือก วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
9.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
9.4 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
นักเรียนเข้าห้องประชุมโรงอาหาร เวลา 09.00 น. เพื่อรับคาชี้แจงจากกลุ่มวิชาการและแยกย้ายไปตาม
ห้องที่กาหนด นักเรียนไม่มามอบตัวตามวันและเวลาดัง กล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้า เรียน จะมาเรียกร้องสิทธิ์ใน
ภายหลังไม่ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายธนะ สมน้อย)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา

