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ประกาศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ปการศึกษา 2561
เพื่ อใหก ารบริการการศึก ษาและการพัฒนาสง เสริมผูที่มีค วามสามารถพิเศษทางวิ ทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ เพื่อเปนรากฐานในการพัฒนากําลังคน
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศ โดยมุงเนนการสงเสริมการเรียนรูตามความสนใจ
อย า งเต็ มตามศั กยภาพ พร อมทั้ งปลูกฝ งใหมี เจตคติ ทางวิ ทยาศาสตรและเป นนั กวิ ทยาศาสตร ใ นอนาคต
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมรวมกับ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
จัด ทํ า โครงการจั ดการเรีย นการสอนหลัก สูต รหอ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร ร ะดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลาย
เพื่อพัฒ นาและสงเสริม ผูมีความสามารถพิเ ศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเ ปน ผูที่ไดรับ การพัฒนา
อยา งเต็มตามศักยภาพ โดยเพิ่มเติมตามศักยภาพของนักเรียนใหไดระดับมาตรฐานสากล ฝกเปน นั กคิด
วิเคราะห และนักประดิษ ฐคิดคน รักการเรียนรู รักความเปนไทย และมีคุณธรรม เพื่อความเปนพลโลก
ในโอกาสตอไป
ดั งนั้น เพื่อการดําเนินงานตามโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย โรงเรีย นชัยนาทพิทยาคม
จึงกําหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ปการศึกษา 2561 ดังนี้
1. พื้นที่บริการของโรงเรียน
พื้นที่บริการทั่วประเทศ
2. จํานวนนักเรียนที่รับ
รับนักเรียนที่มีความรูความสามารถและความสนใจ ทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
จํานวน 30 คน
3. คุณสมบัติของผูสมัคร
3.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560 หรือเทียบเทา
3.2 มีผลการเรียนตามเกณฑทุกขอ ดังนี้
3.2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาพื้นฐานรวม 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75
3.2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานและวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75
3.3 มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัยและอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
3.4 ผูปกครองยินดีและมีความพรอมใหการสนับสนุนคาใชจายและปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนด
ของหลักสูตร และใหความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
4. หลักฐานการรับสมัคร
4.1 ใบแจงความจํานงการสมัครเรียน ใชกระดาษ A4 ที่พิมพจากระบบการสมัครของ
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม (จากเวบไซด www.chainatpit.ac.th) หรือใบสมัครสอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประจําปการศึกษา 2561
4.2 สําเนาใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียนรายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2
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และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ที่ไดรับคํารับรองความถูกตองจากสถานศึกษา และรับรองสําเนา
ถูกตองทุกแผน
4.3 รูปถายผูสมัครขนาด 3 × 3.5 เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา
จํานวน 3 รูป (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)
4.4 เอกสารรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
4.5 หลักฐานอื่น ๆ ที่ประกอบหากมีการเปลีย่ นแปลงแกไขเพิ่มเติมขอมูล (ถามี)
เชน การเปลีย่ น ชื่อ,สกุล ฯลฯ
4.5 หลักฐานอื่น ๆ ที่ประกอบหากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเอกสารหลักฐาน (ถามี)
5. ขั้นตอนการสมัคร
5.1 ใหนักเรียนกรอกขอมูลตนเองในใบแจงความจํานงการสมัครเรียน เพื่อสมัครเขาเรียนตอ
ทาง เวบไซด www.chainatpit.ac.th กรอกขอมูลไดระหวา งวันที่ 1 – 28 กุมภาพัน ธ 2561 พรอม
ดาวนโหลดใบสมัครสอบคัดเลือก และ ประกาศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ปการศึกษา 2561 หรือสามารถรับเอกสาร
ดังกลา วไดที่อาคารวิมลคุณากร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ไดระหวางวันที่ 23 – 28 กุมภาพันธ 2561
(กรณีที่ไมมีคอมพิวเตอร นักเรียนสามารถมาใชคอมพิวเตอรไดที่สถานที่รับสมัคร)
5.2 พิมพใบแจงความจํานงการสมัครเรียน พรอมหลักฐานที่ใชประกอบการสมัครเรียนมายื่นใน
วันที่ที่ระบุไวในใบแจงความจํานงการสมัครเรียน ณ หองประชุมเจาสามพระยา อาคารศูนยประสานงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จ.ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยนักเรียนตองแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียนและมา
สมัครดวยตนเอง
5.3 เมื่อเจาหนาที่รับสมัครตรวจสอบหลักฐานคุณสมบัติพบวาถูกตองเรียบรอยแลว จะออก
บัตรประจําตัวสอบ ซึ่งจะระบุเลขประจําตัวสอบ และหองสอบ ใหนักเรียนลงรายมือชื่อผูสมัครสอบ และรูป
ถายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว ที่สวนบนดานขวามือของใบสมัคร
5.4 นักเรียนจะไดรับบัตรประจําตัวสอบ 1 แผน เพื่อใชเปนหลักฐานในการเขาสอบและ
ติดตอกับทางโรงเรียนตลอดการรับสมัคร
6. เกณฑพิจารณาการตัดสินเพื่อเขาเรียน
6.1 พิจารณาจากผลรวมของคะแนนสอบ วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ
6.2 จัดลําดับตามคะแนนรวมผูมีสิทธิ์เขาเรียน คือ ผูทําคะแนนรวมได 30 อันดับแรกเทานั้น
6.3 กรณีที่ผูสอบไดคะแนนลําดับที่ 30 เทากันหลายคนใหพิจารณาคะแนนรายวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ทีละรายวิชาตามลําดับ หากรายวิชาตามลําดับผูใดมีคะแนน
สูงกวาจะเปนผูมีสิทธิ์เขาเรียนตามลําดับ แตถายังมีคะแนนเทากันอีกใหใชพิจารณาเอกสารประกอบคุณสมบัติ
ของผูเรียนโดยคณะกรรมการรับนักเรียน
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 นักเรียนตองแตงกายชุด นักเรียนมาสมัครดวยตนเอง พรอมเอกสาร
หลักฐาน อยางครบถวน ตามวันเวลาที่กําหนด
7.2 วันตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09 : 00 น.
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม หรือทางเวบไซด
www.chainatpit.ac.th
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7.3 วันสอบคัดเลือก

วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09 : 00 น. ณ สนามสอบ
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วิชาที่สอบคือ
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.

7.4 วันประกาศผลสอบ
และรายงานตัว

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09 : 00 – 16 : 30 น.
ณ หองประชุมกาญจนาภิเษก อาคาร 1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม หรือทางเวบไซด
www.chainatpit.ac.th นักเรียนที่สอบคัดเลือกได
ตองมารายงานตัวตามวันเวลา ที่กําหนด โดยนักเรียนตอง
แตงเครื่องแบบนักเรียน ถานักเรียนไมไปรายงานตัว
ตามวัน เวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ การเขาศึกษาใน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประเภท
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09 : 00 – 16 : 30 น.
ณ หองประชุมกาญจนาภิเษก อาคาร 1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ผูปกครองนํานักเรียนที่สอบ
คัดเลือกได และรายงานตัวแลว ไปมอบตัวตามวันเวลาที่
กําหนด ถานักเรียนไมมามอบตัวถือวาสละสิทธิ์
การเขาศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ประเภทหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร

6.6 วันมอบตัว

หมายเหตุ นักเรียนตองแตงเครื่องแบบนักเรียน
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(ดร.พรทิพย สุพรรณกุล)
รองผูอํานวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

