
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนช าฆ้อพิทยาคม 
ที่ ๒ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

............................................................................. 
เพ่ือให้การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ของโรงเรียนช าฆ้อพิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนช าฆ้อพิทยาคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนช าฆ้อพิทยาคม  จึงก าหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการ 
คัดเลือกนักเรียน ดังต่อไปนี้  
๑. จ านวนนักเรียนที่รับ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๘๐ คน  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๘๐ คน  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รับนักเรียนจ านวน ๒ ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน 
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน ๒ ห้องเรียน ๘๐ คน  

  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รับนักเรียนจ านวน ๒ ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน  
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน ๑ ห้องเรียน ๔๐ คน  
- แผนการเรียนภาษา-คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ ห้องเรียน ๔๐ คน 

 
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
๑. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  

๒.๑ โครงการ “ช้างเผือกช าฆ้อ” คัดเลือกจากคะแนนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ( ป. ๔, ป.๕  
และ ป. ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ) โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และอยู่ในล าดับที ่ 
๑-๕ ของโรงเรียน  

๒.๒ นักเรียนที่มีบ้านในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน 
บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนตามที่ก าหนดโดยมีบิดา มารดา หรือปู่ ย่า หรือตา ยาย เป็นเจ้าของ
บ้าน หรือเป็นเจ้าบ้านที่มีหลักฐานสิทธิ์อยู่อาศัยชัดเจนติดต่อกันอย่างน้อย ๒ ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 
 
 



๒ 
 

๒. นักเรียนทั่วไป 
คุณสมบัติท่ัวไป  

๑. ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือเทียบเท่า  

๒. ไม่จ ากัดอายุ 
๓. เป็นโสด  
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
๑. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  

๑.๑ นักเรียนที่มีบ้านในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน 
บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนตามที่ก าหนดโดยมีบิดา มารดา หรือปู่ ย่า หรือตา ยาย เป็นเจ้าของ
บ้าน หรือเป็นเจ้าบ้านที่มีหลักฐานสิทธิ์อยู่อาศัยชัดเจนติดต่อกันอย่างน้อย ๒ ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร  

๒. นักเรียนทั่วไป 
คุณสมบัติท่ัวไป  

๑. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือเทียบเท่า  

๒. ไม่จ ากัดอายุ  
๓. เป็นโสด  

 
๓. หลักฐานการสมัคร  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
๑. ใบสมัครเข้าเรียนตามที่ก าหนด (รับได้ที่โรงเรียน)  
๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา จ านวน ๑ ชุด  
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร บิดา และมารดา จ านวน ๑ ชุด 
๔. ปพ.๑ (กรณีจบการศึกษา) หรือ ปพ.๗ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ 

ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า ฉบับจริงพร้อมส าเนาจ านวน ๑ ชุด 
๕. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๑.๕ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป  
๖. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ฉบับจริง (ถ้ามี) พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ชุด  
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
๑. ใบสมัครเข้าเรียนตามที่ก าหนด (รับได้ที่โรงเรียน)  
๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา จ านวน ๑ ชุด  
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร บิดา และมารดา จ านวน ๑ ชุด 
๔. ปพ.๑ (กรณีจบการศึกษา) หรือ ปพ.๗ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ 

ในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า ฉบับจริงพร้อมส าเนาจ านวน ๑ ชุด 
๕. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๑.๕ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป  
๖. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ฉบับจริง (ถ้ามี) พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ชุด  

 
 



๓ 
 

๔. การรับสมัคร  
๔.๑ ขอรับใบสมัครที่กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนช าฆ้อพิทยาคม เลขที ่๑๑๑ หมู่ ๘  ต าบลช าฆ้อ  

อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
๔.๒ รับสมัคร ตามก าหนดการ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนช าฆ้อพิทยาคม (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

 
๕. ก าหนดการรับสมัคร การคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 

๕.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
๑) โครงการ “ช้างเผือกช าฆ้อ”  

รับสมัคร ตั้งแต ่๑๘ – ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
           (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
ประกาศผล ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒   

    รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    
     ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนช าฆ้อพิทยาคม 

หมายเหตุ นักเรียนที่เข้าเรียนโครงการ “ช้างเผือกช าฆ้อ” จะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง (ม.๑-ม.๓)  
ภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาท (ปีละ ๒ ภาคเรียน) โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ กรณีผลการเรียน 
ต่ ากว่า ๓.๒๕ ติดต่อกัน ๒ ภาคเรียน ถือว่าพ้นสภาพการรับทุน  

๒) นักเรียน ม.๑ ในเขตพ้ืนที่บริการ  
รับสมัคร วันที่ ๒๒-๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)  
สอบคัดเลือก วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒  
ประกาศผล วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๒ 
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  

๓) นักเรียน ม.๑ นักเรียนทั่วไป 
รับสมัคร วันที่ ๒๒-๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)  
สอบคัดเลือก วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒  
ประกาศผล วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๒ 
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  

หมายเหตุ นักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดล าดับที่ ๑ รับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท  
ล าดับที ่๒ รับทุนการศึกษา ๗๐๐ บาท และล าดับที ่๓ รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท  
 

๕.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
๑) นักเรียน ม.๔ รับจากนักเรียน ม.๓ โรงเรียนช าฆ้อพิทยาคม 

รับสมัคร วันที่ ๒๒-๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)  

สอบคัดเลือก วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒  
ประกาศผล วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๒ 
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
 



๔ 
 

๒) นักเรียน ม.๔ รับจากนักเรียนทั่วไป  
รับสมัคร วันที่ ๒๒-๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)  
สอบคัดเลือก วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒  
ประกาศผล วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๒ 
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  

หมายเหตุ นักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดล าดับที่ ๑ รับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท  
ล าดับที ่๒ รับทุนการศึกษา ๗๐๐ บาท และล าดับที ่๓ รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท  
 
๖. อัตราการเก็บเงินระดมทรัพยากรบ ารุงการศึกษาเพิ่มเติมจากการจัดการศึกษาที่รัฐจัดให้  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้  

๖.๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน ๑,๒๐๐ บาท ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
๖.๒ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน ๑,๒๐๐ บาท ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายชาตรี  เจริญสุข)  
           ผู้อ านวยการโรงเรียนช าฆ้อพิทยาคม 

 
 
 


