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ประกาศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ปการศึกษา 2561
เพื่อใหการบริการการศึกษา และการพัฒนาทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี โดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล เนนทักษะการคิดระดับสูง
ดานกระบวนการแกปญหา การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดสรางสรรค โดยการฝกทักษะใหผูเรียน
มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรูไดดวยตนเองอยางมีระบบและมีคุณธรรม
โรงเรี ย นชั ย นาทพิท ยาคมรว มกั บ สถาบั น ส ง เสริม การสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (สสวท.)
จัด ทํ า โครงการ การจัด การเรียนการสอนหลัก สูตรหองเรีย นพิ เศษวิทยาศาสตรระดั บ ชั้ น มัธ ยมศึก ษาตอนต น
เพื่อพัฒนาและสงเสริมผูที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใหเปนผูที่ไดรับการพัฒนา
เพิ่มเติมความสามารถพิเศษอยางรอบดาน และเทียบเคียงระดับมาตรฐานสากล โดยมุงเนนทักษะกระบวนการ
คิด วิเคราะห และประดิษฐ คนควาเปนสําคัญ และตองเปนผูรักการเรียนรู รักความเปนไทย และมีคุณธรรม
เพื่อกาวสูพลโลกในโอกาสตอไป
ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
จึงกําหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ปการศึกษา 2561 ดังนี้
1. พื้นที่บริการของโรงเรียน
เขตพื้นที่บริการทั่วประเทศ
2. จํานวนนักเรียนที่รับ
รับนักเรียนที่มีความรูความสามารถและความสนใจทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
จํานวน 36 คน
3. คุณสมบัติของผูสมัคร
3.1 สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา
หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 หรือเทียบเทา
3.2 มีผลการเรียนตามเกณฑทุกขอดังนี้
3.2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ไมต่ํากวา 3.00 หรือไมต่ํากวารอยละ 75.00
3.2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน และวิทยาศาสตรพื้นฐาน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไมต่ํากวา 3.00 หรือไมต่ํากวารอยละ 75.00
3.3 มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
3.4 ผูปกครองมีความพรอมและยินดีใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดของหลักสูตร และใหความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนอยางตอเนื่อง
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4. หลักฐานการรับสมัคร
4.1 ใบแจงความจํานงการสมัครเรียน ใชกระดาษ A4 ที่พิมพจากระบบการสมัครของโรงเรียน
ชัยนาทพิทยาคมเทานั้น (จากเวบไซด www.chainatpit.ac.th) หรือใบสมัครสอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประจําปการศึกษา 2561
4.2 สําเนาใบ ปพ.1แสดงผลการเรียนรายวิชาของชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ทีไ่ ดรับรองความถูกตองจากสถานศึกษา และรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน
4.3 รูปถายผูสมัครขนาด 3 × 3.5 เซนติเมตร ถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา จํานวน
3 รูป (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)
4.4 หลักฐานอื่น ๆ ที่ประกอบหากมีการเปลีย่ นแปลงแกไขเพิ่มเติมขอมูล (ถามี)
เชน การเปลีย่ น ชื่อ,สกุล ฯลฯ
5. ขั้นตอนการสมัคร
5.1 ใหนักเรียนกรอกขอมูลตนเองในใบแจงความจํานงการสมัครเรียน เพื่อสมัครเขาเรียนตอทาง
เวบไซด www.chainatpit.ac.th กรอกขอมูลไดระหวางวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ 2561 พรอมดาวนโหลดใบ
สมัครสอบคัดเลือก และ ประกาศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หองเรียน
พิเศษ-วิทยาศาสตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ปการศึกษา 2561 หรือสามารถรับเอกสารดังกลาวไดที่อาคาร
วิมลคุณากร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ไดระหวางวันที่ 23 – 28 กุมภาพันธ 2561 (กรณีที่ไมมีคอมพิวเตอร
นักเรียนสามารถมาใชคอมพิวเตอรไดที่สถานที่รับสมัคร)
5.2 พิมพใบแจงความจํานงการสมัครเรียน พรอมหลักฐานที่ใชประกอบการสมัครเรียนมายื่นในวันที่ที่ระบุไว
ในใบแจงความจํานงการสมัครเรียน ณ หองประชุมเจาสามพระยา อาคารศูนยประสานงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
จ.ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยนักเรียนตองแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียนและมาสมัครดวยตนเอง

5.3 เมื่อเจาหนาที่รับสมัครตรวจสอบหลักฐานคุณสมบัติพบวา ถูกตองเรียบรอยแลว จะออก
บัตรประจําตัวสอบ ซึ่งจะระบุเลขประจําตัวสอบ และหองสอบ ใหนักเรียนลงลายมือชื่อผูสมัครสอบ และรูป
ถายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว ที่สวนบนดานขวามือของใบสมัคร
5.4 นักเรียนจะไดรับบัตรประจําตัวสอบ 1 แผน เพื่อใชเปนหลักฐานในการเขาสอบและติดตอ
กับทางโรงเรียนตลอดการรับสมัคร
6. เกณฑพิจารณาการตัดสินเพื่อเขาเรียน
6.1 พิจารณาจากผลของคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ
6.2 จัดลําดับคะแนนรวมผูมสี ิทธิ์เขาเรียน คือ ผูที่ทําคะแนนอยูใน 36 ลําดับเทานั้น
6.3 กรณีผูสอบไดคะแนนลําดับที่ 36 เทากันหลายคนใหพิจารณาคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษทีละรายวิชาตามลําดับ หากรายวิชาตามลําดับผูใดที่คะแนนสูงกวาจะเปนผูมีสิทธิ์
เขาเรียนตามลําดับ แตถาพิจารณาตามลําดับครบทุกรายวิชาแลวยังมีคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีพิจารณาเอกสาร
ประกอบคุณสมบัติของผูเรียนโดยคณะกรรมการรับนักเรียน
7. กําหนดการรับสมัคร/ตรวจสอบรายชื่อ/สอบคัดเลือก/ประกาศผลสอบ/รายงานตัว/มอบตัว
7.1 วันรับสมัคร
วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 08 : 30–16 : 30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ ณ หองประชุมเจาสามพระยา
อาคารศูนยประสานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ.ชัยนาท
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นักเรียนตองแตงกายชุดนักเรียน
มาสมัครดวยตนเอง พรอมเอกสารหลักฐานอยางครบถวน
ตามวันเวลาที่กําหนด
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7.2 วันตรวจสอบรายชื่อ
7.3 วันสอบคัดเลือก

6.5 วันประกาศผลสอบ
และรายงานตัว

6.6 วันมอบตัว

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09 : 00 น.
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม หรือทางเวบไซด
www.chainatpit.ac.th
วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09 : 00 น. ณ สนามสอบ
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วิชาที่สอบ คือ วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ 1. วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใช
ขอสอบของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. วันสอบใหนักเรียนนําบัตรประจําตัวสอบ
ดินสอ 2B ยางลบดินสอ และปากกาน้าํ เงิน
มาดวย และนักเรียนตองแตงเครื่องแบบ
นักเรียนของโรงเรียนเดิม
3. ใหนักเรียนมาเขาแถว เวลา 08 : 00 น.
วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09 : 00 – 16:30 น.
ณ หองประชุมกาญจนาภิเษก อาคาร 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม หรือทางเวบไซด www.chainatpit.ac.th
นักเรียนที่สอบคัดเลือกไดตองมารายงานตัวตามวันเวลา
ทีก่ ําหนด โดยแตงเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม
ถานักเรียนไมไปรายงานตัว ตามวัน เวลาที่กําหนดถือวา
สละสิทธิ์การเขาศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประเภทหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09 : 00 – 16 : 30 น.
ณ หองประชุมกาญจนาภิเษก อาคาร 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ผูปกครองนํานักเรียนที่สอบคัดเลือกได และรายงานตัวแลว
ไปมอบตัวตามวันเวลาที่กําหนด ถานักเรียนไมมามอบตัวถือ
วาสละสิทธิ์การเขาศึกษาในชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประเภทหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
หมายเหตุ นักเรียนตองแตงเครื่องแบบนักเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(ดร.พรทิพย สุพรรณกุล)
รองผูอํานวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

