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ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564
------------------------------------ตามที่สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นั ก เรี ย น สั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ก ารศึ ก ษา 2564 ลงวั น ที่ 11 พฤศจิ ก ายน
พ.ศ. 2563 และ ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนชุมแพศึกษาเป็นโรงเรียนที่มีอัตรา
การแข่งขันสูง เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่
จะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
หรือเทียบเท่า
1.2 เป็นโสด
1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย
1.4 นักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GAPX) 6
ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
2. ประเภทการรับนักเรียน
2.1 นักเรียนทั่วไป ใช้คะแนนสอบคัดเลือก 100%
2.2 นักเรียนความสามารถพิเศษ รับจำนวนไม่เกิน 27 คน
1) วอลเลย์บอลชาย (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
จำนวน 6 คน
2) ฟุตบอลชาย (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
จำนวน 10 คน
3) ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน ขับร้อง (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
จำนวน 6 คน
4) นาฏศิลป์ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
จำนวน 5 คน
2.3 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รับจำนวนไม่เกิน 21 คน
1) นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
2) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
3) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติทตี่ ้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็น
พิเศษ
4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูหรือบุตรของบุคลากรของโรงเรียนชุมแพศึกษา
5) นักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
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2.4 นักเรียนตามข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 รวมรับจำนวน 155 คน จำแนกจำนวนตามแผนการเรียนที่รับ
สมัคร ดังนี้
1) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
รับจำนวน 105 คน
2) แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม
รับจำนวน 33 คน
3) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
มีนักเรียนครบตามแผนการรับแล้ว
4) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
มีนักเรียนครบตามแผนการรับแล้ว
5) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
รับจำนวน 13 คน
6) แผนการเรียน ศิลปะ(ทัศนศิลป์-ดนตรี)
รับจำนวน 4 คน
3. หลักฐานการสมัคร
3.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป
3.1.1 สำเนาทะเบียนบ้านของของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
หมายเหตุ หลั ก ฐานตามข้ อ 3.1.1 ให้ Upload เป็ น ไฟล์ ภ าพ นำส่ งในระบบการรั บ สมั ค ร
นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ www.reg.cpss.ac.th
3.2 ประเภทนักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ
3.2.1 สำเนาทะเบียนบ้านของของนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3.2.2 สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1 ที่ออกโดยสถานศึกษาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3.2.3 สำเนาเกียรติบัตรรางวัล ระดับเขตพื้นที่ หรือระดับภาค หรือระดับชาติ (ใช้ในกรณีสมัคร
ความสามารถพิเศษ สำเนาฉบับละ 1 แผ่น นำส่งในวันสอบภาคปฏิบัติ 29 เมษายน พ.ศ. 2564)
หมายเหตุ หลักฐานตามข้อ 3.2.1 – 3.2.2 ให้ Upload เป็นไฟล์ภาพ นำส่งในระบบการรับ
สมัครนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ www.reg.cpss.ac.th
3.3 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
3.3.1 สำเนาทะเบียนบ้านของของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3.3.2 สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1 ที่ออกโดยสถานศึกษาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3.3.3 หนังสือรับรองเกี่ยวกับการเป็นนักเรียนเงื่อนไขพิเศษจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1 ฉบับ (ตามเอกสารหน้าที่ 6)
หมายเหตุ หลักฐานตามข้อ 3.3.1 – 3.3.3 ให้ Upload เป็นไฟล์ภ าพ นำส่งในระบบการรับ
สมัครนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ www.reg.cpss.ac.th
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4. ระยะเวลาการสมัคร
4.1 นักเรียนทั่วไป รับสมัครระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564 (เริ่มจากเวลา 08.30 น. ของวันที่ 24
เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ) ไม่เว้นวันหยุดราชการผ่าน เว็บไซต์ระบบรับสมัคร
นักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ www.reg.cpss.ac.th
4.2 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
รับสมัครระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564 (เริ่มจากเวลา 08.30 น. ของวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.
2564 ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ) ไม่เว้นวันหยุดราชการผ่าน เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ www.reg.cpss.ac.th
4.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
รับสมัครระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน พ.ศ. 2564 (เริ่มจากเวลา 08.30 น. ของวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.
2564 ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ) ไม่เว้นวันหยุดราชการผ่านเว็บไซต์ ระบบรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ www.reg.cpss.ac.th
5. ขั้นตอนและวิธีการในการสมัคร
5.1 การรับสมัครนักเรียนทุกประเภท สามารถสมัครได้โดยวิธีการออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนชุมแพศึกษา ที่เว็บไซต์ www.reg.cpss.ac.th หรือที่ QR CODE นี้

ระบบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา
หมายเหตุ ผู้สมัครหรือผู้ปกครองท่านใดพบปัญหาในการสมัคร หรือการเข้าใช้งานระบบรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนชุมแพศึกษา ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานการรับนักเรียน ได้ที่ ห้องวิชาการ อาคาร 6 โรงเรียนชุมแพศึกษา ใน
เวลาราชการเท่านั้น
5.2 การส่งหลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครแต่ละประเภทจะต้องแนบหลักฐานตามที่โรงเรียนกำหนด ในข้อ 3.1 – 3.3 โดยจัดส่งเป็น
ไฟล์ภาพ โดยให้ Upload ส่งในระบบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ www.reg.cpss.ac.th

ระบบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา
5.3 การตรวจสอบสถานะภาพของการสมัครและพิ มพ์ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ จากระบบรับสมั ค ร
นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา ผ่านทาง www.reg.cpss.ac.th
ทัง้ นี้นักเรียนสามารถเข้าตรวจสอบสถานะภาพของการสมัครและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ จาก
ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนชุม แพศึกษา วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ยกเว้นนักเรียนที่สมัครในประเภท
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นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สามารถตรวจสอบสถานะภาพของการสมัครและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ได้ใน
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
หมายเหตุ กรณี ที่ เอกสารไม่ค รบ หรือ สถานะภาพการสมั ค รอยู่ ในระหว่างตรวจสอบเอกสาร จะไม่
สามารถพิ มพ์ บั ต รประจำตั วผู้ เข้ าสอบได้ ดู รายละเอี ยดได้ ที่ รั บสมั ค รนั กเรี ยนโรงเรี ยนชุ มแพศึ กษา ผ่ านทาง
http://www.reg.cpss.ac.th
6. กำหนดการสอบ
6.1 นักเรียนทั่วไป
สอบวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
6.2 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
สอบวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
6.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ สอบภาคปฏิบัติในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 และสอบภาคทฤษฎี
เพื่อจัดห้อง ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (นักเรียนคนใดไม่มาสอบตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์จะ
มาเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังไม่ได้)
7. วิชาและเวลาในการสอบโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
เวลาสอบ
ระยะเวลา
รายวิชาที่สอบ
45 นาที ตอนที่ 1 วิชา คณิตศาสตร์
45 นาที ตอนที่ 2 วิชา วิทยาศาสตร์
09.00 – 11.30 น.
30 นาที ตอนที่ 3 วิชา ภาษาไทย
30 นาที ตอนที่ 4 วิชา ภาษาอังกฤษ

คะแนน
30
30
20
20

หมายเหตุ 1) นักเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและผ่านการคัดกรองการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงจะขึ้นอาคารสอบได้ และต้องแสดง
บัตรประตัวผู้เข้าสอบและบัตรประชาชน ต่อกรรมการคุมสอบ จึงจะอนุญาตให้เข้าห้องสอบโรงเรียนชุมแพศึกษาขอ
สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่ไม่มีบัตรแสดงตนและไม่สวมหน้ากากอนามัย เข้าสอบ
2) สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ
- บัตรประจำตัวประชาชน
- บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
- ปากกาสีน้ำเงิน และ น้ำยาลบคำผิด
8. การประกาศผลการสอบ และรายงานตัว
8.1 นักเรียนทั่วไป
8.2 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
8.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
และประกาศผลสอบภาคทฤษฎีวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ประกาศผลสอบและรายงานตัวผ่านทาง www.reg.cpss.ac.th

ระบบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา
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หมายเหตุ การประกาศผลคะแนนจะแยกประกาศในแต่ละประเภท โดยเรียงลำดับตามตามคะแนนสอบรวม
ทุกวิชา ในกรณีที่คะแนนรวมของลำดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากผู้ที่มีคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่า
ถ้าคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากันอีก จะพิจารณาจากวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาไทยมากกว่าตามลำดับ
เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
9. การมอบตัวเข้าเรียน
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมอบตัวเข้าเรียน ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทีห่ อประชุมอเนกประสงค์
โรงเรียนชุมแพศึกษา (นักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว
จำนวนเงิน
ที่
รายการเก็บเงินบำรุงการศึกษา
ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่
1
2
1
ค่าคู่มือนักเรียน
100
2
ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน (Smart Card)
40
3
ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
500
500
4
ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ
100
100
5
ค่าสอนคอมพิวเตอร์ เกินมาตรฐานรัฐ
400
6
ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน
150
7
ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
750
750
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2,040
1,350
หมายเหตุ หากผู้สมัครขอสละสิทธิ์การเข้าเรียนหลังจากการมอบตัวเสร็จสิ้น จะไม่สามารถเรียกคืนเงิน
ค่าบำรุงการศึกษาใดๆ ได้ ในทุกกรณี
10. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลในการสมัคร
10.1 ติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ทาง ผ่าน http://www.reg.cpss.ac.th
10.2 ติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ที่ ห้องทะเบียน - วัดผล กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ อาคาร 6 โรงเรียนชุมแพศึกษา ในเวลาราชการเท่านั้น
10.3 สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดร.ณัฐพงศ์ โสสองชั้น เบอร์โทร
087-2251723 ติดต่อในเวลาราชการเท่านั้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564
(นางสายสมร ศักดิ์คำดวง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา

ชศ.ว-02
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สาหรับเจ้าหน้าที่ออกบัตร
⃣ ชั้น ม.1

⃣ ในเขต

⃣ นอกเขต

⃣ ชั้น ม.4
เลขที่นั่งสอบ ....................................

หนังสือรับรองนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) .................................................. นามสกุล ...................................................
เลขประจาตัวประชาชน …………………..................……… ตาแหน่ง....................................................................................
ขอรับรองว่า (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว) ……………………………….นามสกุล .......................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ……….......................…..…………...…… อาศัยอยู่บ้านเลขที่ .............หมู่ที่……..บ้าน................
ตาบล ................................................ อาเภอ .................................................... จังหวัด ...................................
ซึง่ เป็นเป็นนักเรียนทีม่ ีคุณสมบัติ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ตามข้อ
⃣ 1) นั กเรีย นที่อยู่ในอุป การะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อนมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
⃣ 2) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
⃣ 3) นั ก เรี ย นที่ เป็ น บุ ต รผู้ เสี ย สละเพื่ อ ชาติ ห รื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ที่ ต้ อ งได้ รั บ การสงเคราะห์ ดู แ ล
เป็นพิเศษ
⃣ 4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูหรือบุตรของบุคลากรของโรงเรียนชุมแพศึกษา
⃣ 5) เป็นนักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
โดย(อธิบายเหตุผลประกอบการพิจารณารับรอง)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
และมีเอกสาร/หลักฐาน ดังแนบมาด้วย ดังนี้
1. ................................................................................................................................................. ....................
2. ......................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความเบื้ องต้นเป็นความจริง หากตรวจสอบพบว่านักเรียนขาดคุณสมบัติดังกล่าว
ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์การเป็นนักเรียนเงื่อนไขพิเศษโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ.......................................................... ผู้รับรอง
(.........................................................)
ตาแหน่ง................................................................................
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2564
ประเภท
เกณฑ์การคัดเลือก
1.กีฬาวอลเลย์บอลชาย
คุณสมบัติ มีดังนี้
ม.1 จำนวน 6 คน
1.ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สำหรับ
ม.4 จำนวน 6 คน
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้า
เรียน ม.4 และจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
2.ต้องเป็นนักเรียนที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
3.ต้องเตรียมชุดกีฬาในการทดสอบด้วยตนเอง
4.ต้องเข้าพักอาศัยในบ้านพักนักกีฬาโรงเรียนชุมแพศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข
5.ต้องเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชายจนสิ้นสุดการเป็นนักเรียนในโรงเรียนชุมแพศึกษา
6.ต้องมีความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอลเป็นพิเศษ
7.ต้องมีความพร้อมในการเอื้อต่อทีมวอลเลย์บอลชายโรงเรียนชุมแพศึกษา
8.การคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลยพินจิ ของคณะกรรมการคัดเลือกเป็นที่สิ้นสุด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกีฬาวอลเลย์บอลชาย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
การทดสอบ
1.การอันเดอร์บอล
1.1 อันเดอร์บอลด้วยแขนซ้ายและแขนขวาข้างละ50 ครั้ง ติดต่อกัน
1.2 อันเดอร์บอลเดี่ยว จำนวน 100 ครั้ง ติดต่อกัน
1.3 อันเดอร์บอลคู่ จำนวน100 ครั้ง ติดต่อกัน
2.การรับบอล
2.1 รับบอลจากการโยนทั่วสนาม จำนวน 10 บอล
2.2 รับบอลระยะยาว 12 เมตร จำนวน 10 บอล
2.3 รับบอลระยะยาว 6 เมตร จำนวน 10 บอล
2.4 รับบอลระยะสั้น 3 เมตร จำนวน 10 บอล
3.การตีบอล
3.1 ตีบอลตำแหน่ง 3 เมตร จำนวน 10 บอล
3.2 ตีบอลจากการโอนทุกตำแหน่งๆละ 10 บอล
3.3 ตีบอลโดยมีตัวเขต จำนวน 10 บอล
4.การเสริฟบอล
4.1 เสริฟบอลด้วยมือบน จำนวน 10 บอล
4.2 เสริฟบอลตามตำแหน่งๆละ 10 บอล
2.กีฬาฟุตบอลชาย
คุณสมบัติ
จำนวนที่รับ
1.ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สำหรับ
ม.1 จำนวน 10 คน
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้า
ม.4 จำนวน 10 คน
เรียน ม.4 และจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
2.คัดเลือกโดยแยกเป็นตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
2.1 หน้า
2.2 กลาง 2.3 หลัง
2.4 ประตู
3.แต่ละตำแหน่งมีการทดสอบทักษะต่างกัน
3.1 หน้า มีการทดสอบทักษะการเลีย้ งลูกและการยิงประตูแบบต่างๆ
3.2 กลาง มีการทดสอบการรับส่งและการยิงประตูแบบต่างๆ
3.3 หลัง มีการทดสอบการรับ-ส่งบอลและการป้องกันแบบต่างๆ
3.4 ประตู มีการทดสอบการรับ การส่ง การป้องกันแบบต่างๆ
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ประเภท

3.กีฬาวูซู ประลองยุทธ
คาราเต้-โด
จำนวนที่รับ
ม.1 จำนวน 2 คน

4.ความสามารถด้านดนตรี
พื้นเมือง ดนตรีสากล และ ขับ
ร้อง
ม.1 จำนวน 6 คน
ม.4 จำนวน 6 คน
4.1 ดนตรีพื้นเมืองทุกประเภท
(รับชาย-หญิง)

เกณฑ์การคัดเลือก
4.ตำแหน่งผู้รักษาประตูมีความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มีการสอบสัมภาษณ์และซักถามประวัติการศึกษาเป็นรายบุคคล
6.มีแบบประเมินการทดสอบทักษะ
7.ต้องเป็นนักกีฬาจนครบ 6 ปีโดยไม่มเี งื่อนไขและทำสัญญาการเป็นนักกีฬา ผิดเงื่อนไข
สามารถจำหน่ายตามระเบียบได้
8.มีผลงานระดับจังหวัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของนักกีฬา มีดังนี้
1.ต้องเป็นนักเรียนเพศ ชายหรือหญิง ทีส่ ำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
3.ต้องเป็นนักกีฬาวูซ-ู คาราเต้โด ต่อเนื่อง ม.1 ถึง ม.3
4.มีความสามารถด้านกีฬามวยไทย/มวยสากลเป็นพิเศษ
5.มีความพร้อมในเวลาการฝึกซ้อมทุกวัน
6.การคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลยพินจิ ของคณะกรรมการคัดเลือกเป็นที่สิ้นสุด
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
1. การทดสอบสมรรถภาพ
1.1 การวิ่งระยะทาง 800 เมตร
1.2 การกระโดดเชือก 5 นาที
1.3 Sit up
1 นาที
1.4 ดันพื้น
1 นาที
2. ทักษะการการเตะ/การชก/การทุ่มและการปล้ำ
2.1 ทักษะการเตะ/การชกเป้าแขน
2.2 ทักษะการเตะ/การชก กระสอบทราย
2.3 ทักษะการเคลื่อนไหวต่างๆ
หมายเหตุ 1.เคยชกมวยไทยมาก่อนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.ต้องเตรียมชุดกีฬาในการทดสอบด้วยตนเอง
3.เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วต้องทำสัญญาการเป็นนักกีฬาตามเงื่อนไข ถ้าผิดเงื่อนไข
สามารถจำหน่ายตามระเบียบได้
ใช้คุณสมบัติตามข้อ 4.1 – 4.4

คุณสมบัติ
ต้องเป็นนักเรียนทีส่ ำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สำหรับ
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้า
เรียน ม.4
การคัดเลือก เพลงที่ใช้สอบ
1.ลายตามถนัด
สำหรับกลองหางเล่นตามกรรมการบอก รับเฉพาะนักเรียนที่สอบคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
(เครื่องดนตรีนำมาเอง กลองหาง รำมะนา กรรมการเตรียมให้)
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ประเภท
4.2 ดนตรีสากล

เกณฑ์การคัดเลือก

คุณสมบัติ
ต้องเป็นนักเรียนทีส่ ำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
สำหรับนักเรียนทีส่ มัครเข้าเรียน ม.1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สำหรับ
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.4
การคัดเลือก
1.เพลงตามถนัด
-สำหรับคีย์บอร์ดให้เล่นสเกล คีย์ C G และเพลงอิสระ
-สำหรับกลองทุกประเภทให้เล่นเพลงตามถนัด
-เพลงบรรเลงตามแบบทดสอบที่กรรมการกำหนด
รับเฉพาะนักเรียนที่สอบคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
(เครื่องดนตรีนำมาเอง กีต้าร์,เบส ให้เล่นเพลงตามถนัด)
*สามารถอ่านโน๊ตสากลได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4.3 นักร้อง (รับชาย-หญิง) คุณสมบัติ
ลูกทุ่ง,สตริง,สากล,อืน่ ๆ
ต้องเป็นนักเรียนทีส่ ำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
สำหรับนักเรียนทีส่ มัครเข้าเรียน ม.1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สำหรับ
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.4
การคัดเลือก
1. ใช้สอบ 2 เพลง เป็นเพลงช้าและเพลงเร็ว ตามความถนัด
2.นักร้องให้เตรียมแผ่นซีดีเพลงที่จะร้องมา ทั้ง 2 เพลง รับเฉพาะนักเรียนทีส่ อบคะแนน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
4.4 ด้านการขับร้องเพลง
คุณสมบัติ
1.เพลงไทยสากล (ชาย-หญิง)
1.ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
2.เพลงสากล (ชาย-หญิง)
สำหรับนักเรียนทีส่ มัครเข้าเรียน ม.1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สำหรับ
3.เพลงพระราชนิพนธ์(ชายนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.4
หญิง)
2.เคยผ่านการประกวดร้องเพลงในระดับโรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา มีเกียรติบตั รรับรอง
4.เพลงลูกทุ่ง(ชาย-หญิง)
การคัดเลือก
1.เตรียมเพลงที่ใช้ขับร้องตามประเภทที่สมัครมาเองจำนวน 1 เพลง(ใส่แผ่นซีดี)
2.การให้คะแนน น้ำเสียง 30 คะแนน,จังหวะทำนอง 20 คะแนน,อักขระ 20 คะแนน,
การแต่งกาย 10 คะแนน,เทคนิคการขับร้อง 20 คะแนน
3.รับเฉพาะนักเรียนที่มคี ะแนนสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานเท่านั้น
5. ความสามารถด้านนาฎศิลป์ คุณสมบัติ
ไทย
ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และมี
ม.4 จำนวน 5 คน
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
การคัดเลือก
1.ทดสอบภาคปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย รำวงมาตรฐาน 10 เพลงจับฉลาก 3 เพลง
2.มีผลงานการแข่งขันระดับเขตขึน้ ไป มีแฟ้มสะสมผลงาน
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ประเภท
6.การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
ม.1 จำนวน 15 คน
ม.4 จำนวน 21 คน
6.1 นักเรียนที่มีข้อตกลงในการ
จัดตั้งโรงเรียน

เกณฑ์การคัดเลือก

เป็นนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผูบ้ ริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมี
เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน ก่อน มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2562
6.2 นักเรียนที่เป็นผูย้ ากไร้และด้อย คุณสมบัติ
โอกาส
1.เป็นเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) รายได้ครอบครัวเฉลีย่ ไม่เกิน
20,000 บาทต่อปี)
2.มีผลการเรียนเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.00
3.มีหนังสือรับรองทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.มีผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะ
6.3 นักเรียนที่เป็นบุตรผูเ้ สียสละ
คุณสมบัติ
ชีวิตเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบตั ทิ ี่ 1.เป็นบุตรของข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ทีเ่ สียสละชีวิตเพื่อชาติหรือทุพลภาพจากการ
ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
2.มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ทางราชการ
3.มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
6.4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการ คุณสมบัติ
ครูและบุคลากรของโรงเรียน
ต้องเป็นบุตรของบุคลากรในโรงเรียนชุมแพศึกษาและปฏิบตั ิงานอยู่ ณ วันปัจจุบัน
6.5 นักเรียนที่อยู่ในความอุปการะ คุณสมบัติ
ของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน
1. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์
อย่างต่อเนื่อง
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
3. การพิจารณาคุณสมบัติขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนชุมแพ
ศึกษา

