ประกาศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ปการศึกษา 2561
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปการศึกษา 2561 กําหนดใหโรงเรียน
มัธยมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับนักเรียนเขาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ปการศึกษา 2561 โดยใหรับนักเรียนทั่วไปตามสัดสวนที่กําหนด และกําหนดวิธีการ ระยะเวลาการรับ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ย วกับการรับ นักเรียนสัง กัดสํา นัก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ
ปการศึกษา 2561 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย เกิดความเปนธรรม เสมอภาค โปรงใสและตรวจสอบได
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจึงกําหนดขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ
ประจําปการศึกษา 2561 ดังนี้
1. จํานวนการรับ
นักเรียนความสามารถพิเศษ หมายถึง นักเรียนที่มีความสามารถ มีทักษะ มีผลงาน
ที่ประจักษในดานดนตรีไทย/สากล หรือกีฬา หรือนาฏศิลป หรือศิลปะ อยางเดนชัด รับจํานวน 10 คน
2. คุณสมบัติ
2.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา
หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา
2.2 มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2.3 เปนนักเรียนที่มีความรูความสามารถดานดนตรีสากล หรือกีฬา หรือนาฏศิลป หรือวาดภาพ
2.4 ผูปกครองยินดีและมีความพรอมที่ใหการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขขอตกลงความรวมมือของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
2.5 เปนโสด
3. หลักฐานการรับสมัคร
3.1 ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
3.2 สําเนาใบ ปพ. 1 หรือใบรับรองที่แสดงวากําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
3.3 เอกสารรับรองความประพฤติของนักเรียนจากสถาบันเดิม
3.4 เอกสารรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O - NET) จากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)
3.5 เอกสารหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษเปนที่ยอมรับจากสถาบันตาง ๆ อยางชัดเจน
3.6 รูปถายผูสมัคร 1 นิ้ว ถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา จํานวน 3 รูป
(ถายไวไมเกิน 6 เดือน)

3.7 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
-24. กําหนดการรับใบสมัคร / วันรับสมัคร / วันตรวจสอบรายชื่อ / วันสอบคัดเลือก / วันประกาศ
ผลสอบและรายงานตัว / วันสอบคัดเขาหองเรียน / วันประกาศหองเรียน / วันมอบตัว
4.1 การรับใบสมัคร
วันที่ 24-26 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หองประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
นักเรียนขอรับใบสมัครพรอมประกาศโรงเรียนชัยนาท พิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ประเภทความสามารถพิเศษ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ปการศึกษา 2561
4.2 วัน รับสมัคร

วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ ณ หองไรพรมแดน อาคาร 1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

4.3 วันตรวจสอบรายชื่อ

วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น.
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

4.4 วันสอบคัดเลือก

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยสอบคัดเลือก
ความสามารถดานดนตรีไทย/สากล กีฬา นาฏศิลป หรือศิลปะ
หมายเหตุ 1. นักเรียนตองนําบัตรประจําตัวผูเขาสอบมา
แสดงกอนเขาหองสอบ และแตงกายชุดนักเรียน
2. นักเรียนเตรียมเสื้อผา / อุปกรณตา งๆ เพื่อ
ความเหมาะสมในการสอบคัดเลือก
ความสามารถพิเศษของนักเรียน
3. ใหนักเรียนมาเขาแถว เวลา 08.00 น.

4.5 วันประกาศผลสอบ
และรายงานตัว

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ หองประชุมกาญจนาภิเษก อาคาร 1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นักเรียนที่สอบคัดเลือกไดตองไป
รายงานตัว ตามวัน เวลาที่กําหนด โดยนักเรียนตองแตง
กายดวยชุดนักเรียน ถานักเรียนไมไปรายงานตัวถือวา
สละสิทธิ์การเขาเรียน

4.6 วันสอบคัดเขาหองเรียน

วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
วิชาที่สอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

-3หมายเหตุ 1. วิชาที่สอบ เนื้อหาสาระตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ
2. นักเรียนตองนําบัตรประจําตัวผูเขาสอบมา
แสดงกอนเขาหองสอบ และแตงกายชุดนักเรียน
3. ใหนักเรียนมาเขาแถว เวลา 08.00 น.
4.7 วันประกาศหองเรียน

วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

4.8 วันมอบตัว

วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ผูปกครองนํา
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได และรายงานตัวแลวไปมอบตัว
ตามวัน เวลาที่กําหนด ถานักเรียนไมมอบตัวถือวานักเรียน
สละสิทธิ์ การเขาศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนชัยนาพิทยาคม
หมายเหตุ นักเรียนตองแตงกายชุดนักเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(ดร.พรทิพย สุพรรณกุล)
รองผูอํานวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

