ประกาศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ปการศึกษา 2561
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปการศึกษา 2561 กําหนดใหโรงเรียน
มัธยมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับนักเรียนเขาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ปการศึกษา 2561 โดยใหรับนักเรียนทั่วไปตามสัดสวนที่กําหนด และกําหนดวิธีการ ระยะเวลาการรับ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป
ปการศึกษา 2561 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย เกิดความเปนธรรม เสมอภาค โปรงใสและตรวจสอบได
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจึงกําหนดขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป
ประจําปการศึกษา 2561 ดังนี้
1. ประเภทการรับนักเรียน
นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
หรือโรงเรียนอื่น
2. จํานวนการรับ
รับนักเรียนทั่วไป จํานวน 40 50 คน
3. คุณสมบัติ
3.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา
หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 หรือเทียบเทา
3.2 มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรว มกับผูอื่นไดเปนอยางดี
3.3 ผูปกครองมีความพรอมและยินดีใหการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขขอตกลงความรวมมือของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
3.4 เปนโสด
4. หลักฐานการรับสมัคร
4.1 ใบแจงความจํานงการสมัครเรียน ใชกระดาษ A4 ที่พิมพจากระบบการสมัครของ
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเทานั้น (จากเวบไซด www.chainatpit.ac.th) หรือใบสมัครสอบคัดเลือกเขาเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2561 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
4.2 สําเนาใบ ปพ.1 หรือใบรับรองที่แสดงวากําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดรับรองความถูกตองจากสถานศึกษา และรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน
4.3 เอกสารรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O - NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)

-24.4 เอกสารรับรองความประพฤติของนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม
4.5 รูปถายเครื่องแบบนักเรียนของผูสมัคร ขนาด 1 นิ้ว ถายหนาตรง ไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตาดํา จํานวน 3 รูป (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)
4.6 หลักฐานอื่น ๆ ที่ประกอบหากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมขอมูล (ถามี)
เชน การเปลีย่ น ชื่อ,สกุล ฯลฯ
5. ขั้นตอนการสมัคร
5.1 การขอรับใบแจงความจํานงการสมัครเรียน / ใบสมัครสอบคัดเลือก
การสมัครผานอินเทอรเน็ต
นักเรียนกรอกขอมูลตนเองในใบแจงความจํานงการสมัครเรียน เพื่อสมัครเขาเรียน
ตอทาง เวบไซด www.chainatpit.ac.th กรอกขอมูลไดระหวางวันที่ 1 – 28 มีนาคม 2561
และพิมพใบแจงความจํานงการสมัครเรียน พรอมนําหลักฐานที่ใชประกอบการสมัครเรียนมายื่นในวันที่ที่ระบุ
ไวในใบแจงความจํานงการสมัครเรียน ณ หองเรียนรูไรพรมแดน อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
การสมัครดวยตนเอง
นักเรียนสามารถรับใบสมัครสอบคัดเลือก และ ประกาศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ปการศึกษา
2561 ไดที่อาคารวิมลคุณากร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ระหวางวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2561
(สามารถดาวนโหลดเอกสารดังกลาวไดที่ เวบไซด www.chainatpit.ac.th)
5.2 นําใบแจงความจํานงการสมัครเรียน หรือใบสมัครสอบคัดเลือก พรอมหลักฐานที่ใช
ประกอบการสมัครเรียนมายื่น ณ หองเรียนรูไรพรมแดน อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
โดยนักเรียนตองมาสมัครดวยตนเองพรอมทั้งแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียนใหเรียบรอย
5.3 เมื่อเจาหนาที่รับสมัครตรวจสอบหลักฐานคุณสมบัติพบวาถูกตองเรียบรอยแลว จะออก
บัตรประจําตัวสอบ ซึ่งจะระบุเลขประจําตัวสอบ และหองสอบ ใหนักเรียนลงลายมือชื่อผูสมัครสอบ และ
รูปถายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว ที่สวนบนดานขวามือของใบสมัคร
5.4 นักเรียนจะไดรบั บัตรประจําตัวสอบ 1 แผน เพื่อใชเปนหลักฐานในการเขาสอบและ
ติดตอกับทางโรงเรียนตลอดการรับสมัคร
6. ขั้นตอนการคัดเลือก
6.1 ผลรวมคะแนนสอบคัดเลือก 4 วิชาหลัก คิดรอยละ 70
6.2 ผลรวมคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ของ 4 กลุมสาระการเรียนรู คิดเปนรอยละ 30
6.3 จัดลําดับผลรวมคะแนนสอบ 4 วิชาหลัก รอยละ 70 และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของ 4 กลุมสาระการเรียนรู
รอยละ 30 โดยจัดลําดับตามคะแนนรวมของการสอบนักเรียน และคัดเลือกตามลําดับคะแนนเพื่อเขาเรียน
ตามจํานวนที่ประกาศ

-36.4 ในกรณีที่คะแนนลําดับสุดทายของจํานวนประกาศรับนักเรียนประเภททั่วไป มีคะแนน
เทากันหลายคน ใหพิจารณาคะแนนรายวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
ทีละรายวิชา ตามลําดับ หากผูใดมีคะแนนสูงกวาจะเปนผูมีสิทธิ์เขาเรียน แตถายังมีคะแนนเทากันอีก ให
พิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
7. กําหนดการรับใบสมัคร / วันรับสมัคร / วันตรวจสอบรายชื่อ / วันสอบคัดเลือก / วันประกาศ
ผลสอบและรายงานตัว / วันประกาศหองเรียน / วันมอบตัว
7.1 วันรับใบสมัคร
วันที่ 24-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ อาคารวิมลคุณากร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นักเรียน
ขอรับใบสมัครพรอมประกาศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประเภท
นักเรียนทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ปการศึกษา 2561
7.2 วันรับ สมั คร

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

7.3 วันตรวจสอบรายชื่อ

วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

7.4 วันสอบคัดเลือก

วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วิชาที่สอบ คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
หมายเหตุ 1. วิชาที่สอบ เนื้อหาสาระตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ
2. นักเรียนตองนําบัตรประจําตัวผูเขาสอบมา
แสดงกอนเขาหองสอบ และแตงกายชุดนักเรียน
3. ใหนักเรียนมาเขาแถว เวลา 08.00 น.

7.5 วันประกาศผลสอบ
และรายงานตัว

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นักเรียนที่สอบ
คัดเลือกไดตองไปรายงานตัว ตามวัน เวลาที่กําหนด
โดยนักเรียนตองแตงกายดวยชุดนักเรียน ถานักเรียน
ไมไปรายงานตัวถือวาสละสิทธิ์การเขาเรียน

-47.6 วันประกาศหองเรียน

วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

7.7 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 1212 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(ดร.พรทิพย สุพรรณกุล)
รองผูอํานวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

