ประกาศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ปการศึกษา 2561
เพื่อใหการบริการการศึกษาเปนไปอยางทั่วถึง มีการพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพของแตละคน
และการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรั บ นั ก เรีย น ป ก ารศึก ษา 2561 เพื ่อ ใหโ รงเรีย นในสัง กัด ดํ า เนิน การไปในทิศ ทางเดีย วกัน
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงตองดําเนินการ
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2561 ใหเปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับนโยบายและ
แนวปฏิ บัติเกี่ ย วกับ การรับ นักเรียนของสํา นัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พื้ น ฐาน ปการศึก ษา 2561
โดยดําเนินการดังนี้
1. นักเรียนในพื้นที่บริการของโรงเรียน
1.1 นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบานของทุกตําบลในเขตอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1.2 นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบานในเขตพื้นที่ตําบลตลุก อําเภอสรรพยา หมูที่ 6, 7, 8, 9, 10 และ 12
2. ประเภทการรับนักเรียน
2.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับจํานวน
220 176 คน
2.2 นักเรียนทั่วไป รับจํานวน
220 204 คน
2.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ รับจํานวน
15 8
คน
3. คุณสมบัติของนักเรียน
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 หรือเทียบเทา
2) มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
3) ผูปกครองมีความพรอมและยินดีใหการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกดาน
และปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงความรวมมือของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เปนนักเรียนที่มีชื่ออยูในสําเนาทะเบียนบานที่อยูในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และตองอาศัยในบานดังกลาวติดตอกันอยางนอย 2 ป นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
และตองอาศัยอยูกับบิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย ที่เปนเจาบานหรือเจาของบาน
2) นักเรียนทั่วไป
เปนนักเรียนทั่วไปที่มีความประสงคจะศึกษาตอที่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
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เปนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานดนตรีไทย/สากล หรือกีฬา
หรือนาฏศิลป หรือศิลปะ โดยมีเอกสารแสดงความสามารถอยางชัดเจนจากสถาบันตาง ๆ และนํามาแสดง
ในวันสมัครทั้งฉบับจริงและฉบับสําเนา
4. หลักฐานการรับสมัคร
4.1 ใบแจงความจํานงการสมัครเรียน ใชกระดาษ A4 ที่พิมพจากระบบการสมัคร
ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเทานั้น (จากเวบไซด www.chainatpit.ac.th) หรือใบสมัครสอบคัดเลือกเข า
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ปการศึกษา 2561
4.2 สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อผูสมัครและผูปกครองทั้งฉบับจริงและฉบับสําเนา จํานวน
1 ชุด และรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน
4.3 หลักฐานการสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือกําลังศึกษาอยูในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 หรือเทียบเทา ฉบับจริงที่ไดรับรองความถูกตองจากสถานศึกษา และ
รับรองสําเนาถูกตองทุกแผน
4.4 เอกสารรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) พรอม
สําเนาจํานวน 1 ชุด และรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน
4.5 รูปถายเครื่องแบบนักเรียนของผูสมัคร ขนาด 1 นิ้ว ถายหนาตรง
ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา จํานวน 3 รูป (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)
4.6 เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน การเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ (หมายเหตุ โรงเรียน
จะเก็บเอกสารฉบับสําเนาเทานั้น สงวนสิทธิ์การขอรับเอกสารคืน)
5. ขั้นตอนการสมัคร
5.1 การขอรับใบแจงความจํานงการสมัครเรียน / ใบสมัครสอบคัดเลือก
การสมัครผานอินเทอรเน็ต
นักเรียนกรอกขอมูลตนเองในใบแจงความจํานงการสมัครเรียน เพื่อสมัครเขาเรียน
ตอทาง เวบไซด www.chainatpit.ac.th กรอกขอมูลไดระหวางวันที่ 1 – 28 มีนาคม 2561
และพิมพใบแจงความจํานงการสมัครเรียน พรอมนําหลักฐานที่ใชประกอบการสมัครเรียนมายื่นในวันที่ที่ระบุ
ไวในใบแจงความจํานงการสมัครเรียน ณ หองประชุมกาญจนาภิเษก อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
การสมัครดวยตนเอง
นักเรียนสามารถรับใบสมัครสอบคัดเลือก และ ประกาศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ปการศึกษา
2561 ไดที่อาคารวิมลคุณากร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ระหวางวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2561
(สามารถดาวนโหลดเอกสารดังกลาวไดที่ เวบไซด www.chainatpit.ac.th)
5.2 นําใบแจงความจํานงการสมัครเรียน หรือใบสมัครสอบคัดเลือก พรอมหลักฐานที่ใช
ประกอบการสมัครเรียนมายื่น ณ หองประชุมกาญจนาภิเษก อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยนักเรียน
ตองมาสมัครดวยตนเองพรอมทั้งแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียนใหเรียบรอย

-35.3 เมื่อเจาหนาที่รับสมัครตรวจสอบหลักฐานคุณสมบัติพบวาถูกตองเรียบรอยแลว จะออก
บัตรประจําตัวสอบ ซึ่งจะระบุเลขประจําตัวสอบ และหองสอบ ใหนักเรียนลงลายมือชื่อผูสมัครสอบ และ
รูปถายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว ที่สวนบนดานขวามือของใบสมัคร
5.4 นักเรียนจะไดรับบัตรประจําตัวสอบ 1 แผน เพื่อใชเปนหลักฐานในการเขาสอบและ
ติดตอกับทางโรงเรียนตลอดการรับสมัคร
6. ขั้นตอนการพิจาณาคัดเลือกนักเรียน
6.1 การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป จะใชแบบทดสอบเดียวกัน
และสอบวันเวลาเดียวกัน
6.2 คะแนนที่นํามาจัดลําดับคัดเลือกประกอบดวย
1) ผลรวมคะแนนสอบของนักเรียน 4 วิชาหลัก คิดเปนรอยละ 70
2) ผลรวมคะแนนการสอบระดับชาติ (O - NET) 4 กลุมสาระการเรียนรู คิดเปนรอยละ 30
3) จัดลําดับผลรวมของคะแนนสอบ 4 วิชาหลัก รอยละ 70 กับผลการสอบ O – NET
4 กลุมสาระการเรียนรู รอยละ 30
6.3 ขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนดําเนินการ ดังนี้
1) จัดลําดับนักเรียนประเภททั่วไปกอน และรับไวเทากับจํานวนที่ประกาศรับ
2) จัดลําดับนักเรียนประเภทในเขตพื้นที่บริการตามจํานวนที่ประกาศรับ โดยจะนําคะแนน
ของนักเรียนประเภทในเขตพื้นที่บริการมาเรียงลําดับตอจากขอ 1) และรับไวเทากับจํานวนที่ประกาศรับ
3) ในกรณีที่จํานวนการรับนักเรียนประเภทในเขตพื้นที่บริการยังไมครบตามจํานวนที่ประกาศรับ
ใหนําจํานวนที่ไมครบไปรับนักเรียนประเภททั่วไปตามลําดับจนครบ ตามจํานวนนักเรียนประเภทในเขตพื้นที่บริการ
6.4 ในกรณีท่ีคะแนนลําดับสุดทายของจํานวนประกาศรับนักเรียนประเภทนักเรียนทั่วไป
และนักเรียนประเภทในเขตพื้นที่บริการมีคะแนนเทากันหลายคน ใหพิจารณาคะแนนรายวิชา คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ทีละรายวิชา ตามลําดับ หากผูใดมีคะแนนสูงกวาจะเปนผูมีสิทธิ์เขา
เรียน แตถายังมีคะแนนเทากันอีก ใหพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
6.5 นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ หากมีลําดับสุดทายของจํานวนประกาศรับ
มีคะแนนเทากันหลายคน ใหคณะกรรมการสอบคัดเลือกรวมพิจารณาคัดเลือกใหรับเทากับจํานวนที่ประกาศรับ
เทานั้น
7. กําหนดการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ / นักเรียนทั่วไป / นักเรียนความสามารถพิเศษ
7.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (สอบคัดเลือกและใชคะแนน O - NET)
วันรับใบสมัคร
วันที่ 24 – 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หองประชุมกาญจนาภิเษก อาคาร 1 ชั้น 1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นักเรียนขอรับใบสมัครพรอม
ประกาศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ปการศึกษา 2561
วัน รับ สมั คร

วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ ณ หองประชุมกาญจนาภิเษก
อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

-4นักเรียนตองแตงกายชุดนักเรียนมาสมัครดวยตนเอง
พรอมคะแนน O – NET และเอกสารหลักฐาน
อยางครบถวน ตามวัน เวลา ที่กําหนด
วันตรวจสอบรายชื่อ

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม หรือทางเวบไซด
www.chainatpit.ac.th

วันสอบคัดเลือก

วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วิชาที่สอบ คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
หมายเหตุ 1. วิชาที่สอบ เนื้อหาสาระตาม หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กระทรวงศึกษาธิการ
2. วันสอบใหนักเรียนนําบัตรประจําตัวสอบ
ดินสอ 2B ยางลบดินสอ และปากกา
น้ําเงิน มาดวย และนักเรียนตองแตง
เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม
3. ใหนักเรียนมาเขาแถว เวลา 08 : 00 น.

วันประกาศผลสอบ
และรายงานตัว

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม หรือทางเวบไซด
www.chainatpit.ac.th นักเรียนที่สอบคัดเลือกไดตอง
ไปรายงานตัว ตามวัน เวลาที่กําหนด โดยนักเรียน
ตองแตงกายดวยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ถานักเรียนไม
ไปรายงานตัวถือวาสละสิทธิ์การเขาเรียน

วันประกาศหองเรียน

วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม หรือทางเวบไซด
www.chainatpit.ac.th

วันมอบตัว

วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ผูปกครองนํา
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได และรายงานตัวแลวไปมอบตัว
ตามวัน เวลาที่กําหนด ถานักเรียนไมมอบตัวถือวานักเรียน
สละสิทธิ์ การเขาศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนชัยนาพิทยาคม
หมายเหตุ นักเรียนตองแตงกายชุดนักเรียน

-57.2 นักเรียนทั่วไป (สอบคัดเลือกและใชคะแนน O - NET)
วันรับใบสมัคร
วันที่ 24 – 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หองประชุมกาญจนาภิเษก อาคาร 1 ชั้น 1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นักเรียนขอรับใบสมัครพรอม
ประกาศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ปการศึกษา 2561
วันรับ สมัคร

วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ ณ หองประชุมกาญจนาภิเษก
อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
นักเรียนตองแตงกายชุดนักเรียนมาสมัครดวยตนเอง
พรอมคะแนน O – NET และเอกสารหลักฐาน
อยางครบถวน ตามวัน เวลา ที่กําหนด

วันตรวจสอบรายชื่อ

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม หรือทางเวบไซด
www.chainatpit.ac.th

วันสอบคัดเลือก

วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วิชาที่สอบ คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
หมายเหตุ 1. วิชาที่สอบ เนื้อหาสาระตาม หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กระทรวงศึกษาธิการ
2. วันสอบใหนักเรียนนําบัตรประจําตัวสอบ
ดินสอ 2B ยางลบดินสอ และปากกา
น้ําเงิน มาดวย และนักเรียนตองแตง
เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม
3. ใหนักเรียนมาเขาแถว เวลา 08 : 00 น.

วันประกาศผลสอบ
และรายงานตัว

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม หรือทางเวบไซด
www.chainatpit.ac.th นักเรียนที่สอบคัดเลือกไดตองไป
รายงานตัว ตามวัน เวลาที่กําหนดโดยนักเรียนตองแตงกาย
ดวยชุดนักเรียน ถานักเรียนไมไปรายงานตัวถือวาสละสิทธิ์
การเขาเรียน

-6วันประกาศหองเรียน

วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม หรือทางเวบไซด
www.chainatpit.ac.th

วันมอบตัว

วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ผูปกครองนํา
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได และรายงานตัวแลวไปมอบตัว
ตามวัน เวลาที่กําหนด ถานักเรียนไมมอบตัวถือวานักเรียน
สละสิทธิ์ การเขาศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนชัยนาพิทยาคม
หมายเหตุ นักเรียนตองแตงกายชุดนักเรียน

7.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ
วันรับใบสมัคร

วัน รับสมัค ร

วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หองประชุมกาญจนาภิเษก อาคาร 1 ชั้น 1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นักเรียนขอรับใบสมัครพรอม
ประกาศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ปการศึกษา 2561
วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ ณ หองประชุมกาญจนาภิเษก
อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
นักเรียนตองแตงกายชุดนักเรียนมาสมัครดวยตนเอง
พรอมเอกสารหลักฐานอยางครบถวน ตามวัน เวลา ที่กําหนด

วันตรวจสอบรายชื่อ

วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น.
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม หรือทางเวบไซด
www.chainatpit.ac.th

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.

-7วันประกาศผลสอบ
และรายงานตัว

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ หองประชุมกาญจนาภิเษก อาคาร 1 ชั้น 1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม หรือทางเวบไซด
www.chainatpit.ac.th นักเรียนที่สอบคัดเลือกไดตองไป
รายงานตัว ตามวัน เวลาที่กําหนด โดยนักเรียนตองแตง
กายดวยชุดนักเรียน ถานักเรียนไมไปรายงานตัวถือวา
สละสิทธิ์การเขาเรียน

วันสอบคัดเขาหองเรียน

วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
วิชาที่สอบ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย
หมายเหตุ 1. วิชาที่สอบ เนื้อหาสาระตาม หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กระทรวงศึกษาธิการ
2. วันสอบใหนักเรียนนําบัตรประจําตัวสอบ
ดินสอ 2B ยางลบดินสอ และปากกา
น้ําเงิน มาดวย และนักเรียนตองแตง
เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม
3. ใหนักเรียนมาเขาแถว เวลา 08 : 00 น.

วันประกาศหองเรียน

วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม หรือทางเวบไซด
www.chainatpit.ac.th

วันมอบตัว

วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ผูปกครองนํา
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได และรายงานตัวแลวไปมอบตัว
ตามวัน เวลาที่กําหนด ถานักเรียนไมมอบตัวถือวานักเรียน
สละสิทธิ์ การเขาศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนชัยนาพิทยาคม
หมายเหตุ นักเรียนตองแตงกายชุดนักเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(ดร.พรทิพย สุพรรณกุล)
รองผูอํานวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

