ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
------------------------------------สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ย น
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ก ารศึ ก ษา 2561 โรงเรี ย นชุ มแพศึ ก ษา เป็ น โรงเรี ย นในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นที่ ก าลั ง
ศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 เพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ า เป็ น นั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.คุณสมบัติของผู้สมัครนักเรีย นทั่วไป
1.1 กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
1.2 มีผลการเรียนดังนี้
1.2.1 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1-ม.3 ( 5 ภาคเรียน)
ไม่ต่ากว่า 3.00
1.2.2 ระดับผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1
ไม่ต่ากว่า 3.0 ทุกรายวิชา
1.2.3 ระดับผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1
ไม่ต่ากว่า 3.00 ทุกรายวิชา
1.3 เป็นโสดและไม่มีโรคประจาตัวที่เป็นอุปสรรคต่อ การศึกษา
1.4 ค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาเพื่อส่งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ ภาคเรียนละ 6,000 บาท
2.คุณสมบัติของผู้สมัครที่เป็ นนัก เรียนห้องเรีย นพิเศษวิท ยาศาสตร์แ ละห้ องเรียน MEP ชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม
(โควตา)
2.1 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1-ม.3 ( 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 3.50
2.2 มีระดับผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ากว่า 3.00 (ทุก
รายวิชา)
2.3 เป็นนักเรียน ลาดับที่ 1-13 ของแต่ละแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้องเรียน MEP
2.4 นักเรียนลาดับที่ 1-13 หลังจากรายงานตัวแล้วสละสิทธิ์จะไม่เลื่อนลาดับถัดไปขึ้นมาทดแทนและจะลด
โควตาลงในปีถัดไปตามจานวนที่สละสิทธิ์
2.5 นักเรียนจะต้องเข้าสอบเพื่อจัดลาดับ นักเรียนคนใดไม่เข้าสอบถื อว่า สละสิท ธิ์
3. หลักฐานการสมัคร
3.1 ใบสมัครของโรงเรียนชุมแพศึกษา
3.2 สาเนาทะเบียนบ้านตัวจริงและฉบับสาเนา
- หน้าแรกที่มีข้อมูลบ้านเลขที่ ตาบล อาเภอ จังหวัด
- หน้าที่มีชื่อของนักเรียน

-23.3 หลักฐานแสดงผลการเรียน(ปพ.1) แสดงผลการเรียนในชั้น ม.1,ม.2 และ ม.3 (5 ภาคเรียน)
3.4 รูปถ่ายหน้าตรงแต่งเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
4. เขตพื้นที่บริการ
ไม่จากัดเขตพื้นที่บริการ
5. ระยะเวลาการรับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 –16.30 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ สานักงานกลุ่มวิชาการ (อาคาร 6) โรงเรียนชุมแพศึกษา
6. กาหนดการสอบ
สอบวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00-16.30 ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา
7. วิชาและเวลาในการสอบ
เวลาสอบ
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00

ระยะเวลา
120
60
60
120

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
พักกลางวัน
วิทยาศาสตร์

คะแนน
75
50
75

8. ข้อสอบ
วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ใช้ข้อสอบใช้ข้อสอบของศูนย์ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียน
วิทยาศาสตร์กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วิชาภาษาอังกฤษใช้ข้อสอบของโรงเรียนชุมแพศึก ษา
9. การประกาศผลการสอบและรายงานตัว
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. -16.30 น. หน้าสานักงานกลุ่มวิชาการ โรงเรียนชุมแพศึกษา
โดยจะประกาศผลคะแนนการสอบของนักเรียนที่เข้าสอบทุ กคน จากคะแนนสูงสุดไปจนถึงคะแนนต่าสุด
10. จานวนที่รับ 30 คน
10.1 ประเภทโควตา จากห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษา จานวน 13 คน
10.2 ประเภทโควตา จากห้องเรียนพิเศษ MEP จานวน 13 คน
10.3 นักเรียนทั่วไป จานวน 4 คน
กรณีที่คะแนนรวมของลาดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากผู้ที่มีคะแนนวิชาวิ ทยาศาสตร์มากกว่า
ถ้าคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากันอีก จะพิจารณาผู้ที่มีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์มากกว่า และหากคะแนนเท่ากันทั้ง
สองรายวิชา จะพิจารณาจากวิชาภาษาอังกฤษที่มากกว่าตามลาดับเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

-311. มอบตัว
วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.–16.30น. ณ ห้องประชุมกระถินณรงค์ (ห้อง 616)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561

(นายธนะ สมน้อย)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา

