
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนชําฆอพิทยาคม 

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

............................................................................. 

เพื่อใหการรับนักเรียนเขาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และมัธยมศึกษาปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๑  

ของโรงเรียนชําฆอพิทยาคม เปนไปดวยความเรียบรอยสอดคลองกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนชําฆอพิทยาคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนชําฆอพิทยาคม  จึงกําหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการ 

คัดเลือกนักเรียน ดังตอไปนี้  

๑. จํานวนนักเรียนที่รับ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๘๐ คน  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จํานวน ๘๐ คน  

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  

ปการศึกษา ๒๕๖๑ รับนักเรียนจํานวน ๒ หองเรียน รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน 

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร จํานวน ๑ หองเรียน ๔๐ คน  

- แผนการเรียนภาษาไทย-อุตสาหกรรม และภาษาอังกฤษ-ศิลป จํานวน ๑ หองเรียน ๔๐ คน  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  

ปการศึกษา ๒๕๖๑ รับนักเรียนจํานวน ๒ หองเรียน รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน  

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร จํานวน ๑ หองเรียน ๔๐ คน  

- แผนการเรียนภาษา-คอมพิวเตอร จํานวน ๑ หองเรียน ๔๐ คน 

 

๒. คุณสมบัติของผูสมัคร  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  

๑. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  

๒.๑ โครงการ “ชางเผือกชําฆอ” คัดเลือกจากคะแนนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ( ป. ๔, ป.๕  

และ ป. ๖ ภาคเรียนที ่๑ ) โดยผูสมัครจะตองมีคะแนนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียนไมนอยกวา ๓.๐๐ และอยูในลําดับที่  

๑-๕ ของโรงเรียน  



๒ 
 

๒.๒ นักเรียนที่มีบานในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนตองเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในทะเบียน 

บานที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนตามที่กําหนดโดยมีบิดา มารดา หรือปู ยา หรือตา ยาย เปนเจาของ

บาน หรือเปนเจาบานที่มีหลักฐานสิทธิ์อยูอาศัยชัดเจนติดตอกันอยางนอย ๒ ป นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร 

๒. นักเรียนทั่วไป 

คุณสมบัติทั่วไป  

๑. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาหรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษา 

ปที ่๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเทา  

๒. ไมจํากัดอายุ 

๓. เปนโสด  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  

๑. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

-  นักเรียนที่มีบานในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนตองเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในทะเบียนบาน 

ที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนตามที่กําหนดโดยมีบิดา มารดา หรือปู ยา หรือตา ยาย เปนเจาของบาน 

หรือเปนเจาบานที่มีหลักฐานสิทธิ์อยูอาศัยชัดเจนติดตอกันอยางนอย ๒ ป นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร  

๒. นักเรียนทั่วไป 

 

คุณสมบัติทั่วไป  

๑. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษา 

ปที ่๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเทา  

๒. ไมจํากัดอายุ  

๓. เปนโสด  

 

๓. หลักฐานการสมัคร  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  

๑. ใบสมัครเขาเรียนตามที่กําหนด (รับไดท่ีโรงเรียน)  

๒. สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร บิดา และมารดา จํานวน ๑ ชุด  

๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร บิดา และมารดา จํานวน ๑ ชุด 

๔. ปพ.๑ (กรณีจบการศึกษา) หรือ ปพ.๗ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม แสดงวากําลังศึกษาอยู 

ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา ฉบับจริงพรอมสําเนาจํานวน ๑ ชุด 

๕. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๑.๕ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป  

๖. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ฉบับจริง (ถามี) พรอมสําเนาจํานวน ๑ ชุด  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  

๑. ใบสมัครเขาเรียนตามที่กําหนด (รับไดท่ีโรงเรียน)  



๓ 
 

๒. สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร บิดา และมารดา จํานวน ๑ ชุด  

๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร บิดา และมารดา จํานวน ๑ ชุด 

๔. ปพ.๑ (กรณีจบการศึกษา) หรือ ปพ.๗ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม แสดงวากําลังศึกษาอยู 

ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา ฉบับจริงพรอมสําเนาจํานวน ๑ ชุด 

๕. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๑.๕ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป  

๖. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ฉบับจริง (ถามี) พรอมสําเนาจํานวน ๑ ชุด  

 

๔. การรับสมัคร  

๔.๑ ขอรับใบสมัครที่กลุมบริหารวิชาการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม เลขที ่๑๑๑ หมู ๘  ตําบลชําฆอ  

อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง (ไมเวนวันหยุดราชการ)  

๔.๒ รับสมัคร ตามกําหนดการ หองกลุมบริหารวิชาการ โรงเรียนชําฆอพิทยาคม (ไมเวนวันหยุดราชการ)  

 

๕. กําหนดการรับสมัคร การคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 

๕.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  

๑) โครงการ “ชางเผือกชําฆอ”  

รับสมัคร ตั้งแต ๑ – ๒๘ ก.พ. ๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

           (ไมเวนวันหยุดราชการ)  

ประกาศผล วันที ่๑ มี.ค. ๒๕๖๑  

รายงานตัวและมอบตัว วันที ่๕ มี.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  

หมายเหตุ นักเรียนที่เขาเรียนโครงการ “ชางเผือกชําฆอ” จะไดรับทุนการศึกษาตอเนื่อง (ม.๑-ม.๓)  

ภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาท (ปละ ๒ ภาคเรียน) โดยตองมีผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๒๕ กรณีผลการเรียน 

ต่ํากวา ๓.๒๕ ติดตอกัน ๒ ภาคเรียน ถือวาพนสภาพการรับทุน  

๒) นักเรียน ม.๑ ในเขตพ้ืนที่บริการ  

รับสมัคร วันที ่๒๕-๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

 (ไมเวนวันหยุดราชการ)  

สอบคัดเลือก วันที ่๒ เม.ย. ๒๕๖๑  

ประกาศผล วันที ่๕ เม.ย. ๒๕๖๑ 

รายงานตัวและมอบตัว วันที ่๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  

๓) นักเรียน ม.๑ นักเรียนทั่วไป 

รับสมัคร วันที ่๒๕-๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

 (ไมเวนวันหยุดราชการ)  

สอบคัดเลือก วันที ่๒ เม.ย. ๒๕๖๑  

ประกาศผล วันที ่๕ เม.ย. ๒๕๖๑ 

รายงานตัวและมอบตัว วันที ่๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  



๔ 
 

หมายเหตุ นักเรียนที่เขาสอบคัดเลือกไดคะแนนสูงสุดลําดับที ่๑ รับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท  

ลําดับที ่๒ รับทุนการศึกษา ๗๐๐ บาท และลําดับที่ ๓ รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท  

 

๕.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  

๑) นักเรียน ม.๔ รับจากนักเรียน ม.๓ โรงเรียนชําฆอพิทยาคม 

รับสมัคร วันที ่๒๕-๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

 (ไมเวนวันหยุดราชการ)  

สอบคัดเลือก วันที ่๒ เม.ย. ๒๕๖๑  

ประกาศผล วันที ่๕ เม.ย. ๒๕๖๑ 

รายงานตัวและมอบตัว วันที ่๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  

 

๒) นักเรียน ม.๔ รับจากนักเรียนทั่วไป  

รับสมัคร วันที ่๒๕-๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

 (ไมเวนวันหยุดราชการ)  

สอบคัดเลือก วันที ่๒ เม.ย. ๒๕๖๑  

ประกาศผล วันที ่๕ เม.ย. ๒๕๖๑ 

รายงานตัวและมอบตัว วันที ่๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  

หมายเหตุ นักเรียนที่เขาสอบคัดเลือกไดคะแนนสูงสุดลําดับที ่๑ รับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท  

ลําดับที ่๒ รับทุนการศึกษา ๗๐๐ บาท และลําดับที่ ๓ รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท  

 

 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

 

ประกาศ ณ วันที ่๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 

 

(นายปรีชา  นาคศิริ)  

          ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม 
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