
 

 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2562 

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

 เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา  2562  โรงเรียน 
ชะอวดวิทยาคาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12        
ปีการศึกษา 2562  คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา  2562  
ดังต่อไปนี้ 
1. แผนการรับนักเรียน 
 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  มีแผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  316  คน  ดังนี้ 
 1.1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (Science Math Program : SMP)  ตามแนวทาง 
สสวท.   จ านวน  1  ห้องเรียน  จ านวนรับ  36  คน 
 1.2 นักเรียนตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ   (English Integration 
Development Program : EIDP)  จ านวน  1  ห้องเรียน  จ านวนรับ  40  คน 
 1.3 นักเรียนห้องเรียนปกติ  จ านวน  6  ห้องเรียน  จ านวนรับ   240  คน (ห้องเรียนคู่ขนานกับ SMP        
2  ห้อง ห้องเรียนปกติ  4  ห้อง) 
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
 2.1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (Science Math Program : SMP )    
                     คุณสมบัติทั่วไป 
                      (1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรอืเทียบเท่า
หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
                      (2)  ไม่จ ากัดอายุ 
                      (3)  เป็นโสด 
 



 
(2) 

 
                  คุณสมบัตเิฉพาะ 
                      (1) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ ากว่า 2.75 
                      (2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                  
วิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า 3.00 
                  หลักฐานการสมัคร 
                      (1)  ใบสมัครของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง) และ ฉบับถ่ายเอกสารที่มีชื่อผู้สมัคร,บิดาและมารดา หรือ 
ผู้ปกครอง (กรณีไม่มีบิดา มารดา) อย่างละ  1  ใบ 

 (3)  ถ่ายเอกสารบัตรประชาชนของผู้สมัคร,บิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีไม่มีบิดา มารดา) 
อย่างละ  1  ใบ 

 (4)  หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1:ป)  หรือเทียบเท่า  หรือ 
ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
                     (5)  แบบรับรองผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5              
วิชาวิทยาศาสตร์  และ วิชาคณิตศาสตร์ จากสถานศึกษา 
                     (6)  รูปถ่ายนักเรียน  ขนาด 1.5   นิ้ว  จ านวน  2  รูป 
                  ก าหนดการ   
                       (1)  รับสมัคร  วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30–16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
                       (2)  สอบคัดเลือก  วันที่  9  มีนาคม  2562  เวลา 08.30–16.30 น. 
                       (3)  ประกาศผล   วันที่ 13  มีนาคม  2562   เวลา 09.00 น. 
                       (4)  รายงานตัว   วันที่ 13  มีนาคม  2562   เวลา 09.00 น. 
                       (5)  มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง  วันที่  16  มีนาคม  2562  เวลา  08.00 น. 
                         การสอบ ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ใน 5 วิชาหลัก คือ 

 คณิตศาสตร์ 30  ข้อ  30  คะแนน  
 วิทยาศาสตร์ 40  ข้อ  40  คะแนน  

 สังคมศึกษา 40  ข้อ  40  คะแนน  
 ภาษาไทย 40  ข้อ  40  คะแนน 
 ภาษาอังกฤษ 40  ข้อ  40  คะแนน 

เกณฑ์การตัดสิน เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากันให้คิดผลรวมของ 
คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาพิจารณา 

       สถานที่รับสมัคร  ห้องประชุมสนสร้อย   อาคาร 1  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร                                        



(3) 
 

2.2 นักเรียนตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Integration 
Development Program : EIDP)     
                   คุณสมบัติทั่วไป 
                       (1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรอืเทียบเท่า
หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
                       (2)  ไม่จ ากัดอายุ 
                       (3)  เป็นโสด 
                  คุณสมบัติเฉพาะ 
                       (1)  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ ากว่า 2.75 
                       (2)  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
                   หลักฐานการสมัคร 
                       (1)  ใบสมัครของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

  (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง) และ ฉบับถ่ายเอกสารที่มีชื่อผู้สมัคร,บิดาและมารดา หร ื
ผู้ปกครอง (กรณีไม่มีบิดา มารดา) อย่างละ  1  ใบ 

 (3)  ถ่ายเอกสารบัตรประชาชนของผู้สมัคร,บิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีไม่มีบิดา มารดา) 
อย่างละ  1  ใบ 

 (4)  หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1:ป)  หรือเทียบเท่า  หรือ 
ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

        (5)  แบบรับรองผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5              
วิชาภาษาอังกฤษจากสถานศึกษา 
                      (6)  รูปถ่ายนักเรียน  ขนาด 1.5   นิ้ว  จ านวน  2  รูป 
                    ก าหนดการ   
                     (1)  รับสมัคร  วันที่ 23 – 27 มีนาคม  2562  เวลา 08.30–16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
                     (2)  สอบคัดเลือก  วันที่  30  มีนาคม  2562  เวลา 08.30–16.30 น. 
                     (3)  ประกาศผล   วันที่  3  เมษายน  2562   เวลา 09.00 น. 
                     (4)  รายงานตัว   วันที่  3  เมษายน  2562   เวลา 09.00 น. 
                     (5)  มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง  วันที่   8  เมษายน  2562  เวลา  08.00 น. 
                          การสอบ ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ใน 5 วิชาหลัก คือ 

 คณิตศาสตร์ 30  ข้อ  30  คะแนน  
 วิทยาศาสตร์ 30  ข้อ  30  คะแนน                                     



                                    (4) 
 
  สังคมศึกษา 40  ข้อ  40  คะแนน 
 ภาษาไทย 40  ข้อ  40  คะแนน 
 ภาษาอังกฤษ 60  ข้อ  60  คะแนน 

เกณฑ์การตัดสิน เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากันให้คิดผลรวมของ 
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษมาพิจารณา 

          สถานที่รับสมัคร  หอ้งประชุมสนสร้อย  อาคาร 1  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 2.3  นักเรียนห้องเรียนปกติ   
                   คุณสมบัติ 
                       (1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรอืเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
                       (2)  ไม่จ ากัดอายุ 
                       (3)  เป็นโสด 
                     หลักฐานการสมัคร 
                       (1)  ใบสมัครของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

  (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง) และ ฉบับถ่ายเอกสารที่มีชื่อผู้สมัคร,บิดาและมารดา หรือ 
ผู้ปกครอง (กรณีไม่มีบิดา มารดา)  อย่างละ  1  ใบ 

  (3)  ถ่ายเอกสารบัตรประชาชนของผู้สมัคร,บิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีไม่มีบิดา มารดา) 
อย่างละ  1  ใบ 

  (4)  หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1:ป)  หรือเทียบเท่า  หรอื 
ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
                       (5)  รูปถ่ายนักเรียน  ขนาด 1.5   นิ้ว  จ านวน  2  รูป 
                     ก าหนดการ   
                        (1)  รับสมัคร  วันที่ 23 – 27 มีนาคม  2562  เวลา 08.30–16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
                        (2)  สอบคัดเลือก  วันที่  30  มีนาคม  2562  เวลา 08.30–16.30 น. 
                        (3)  ประกาศผล   วันที่  3  เมษายน  2562   เวลา 09.00 น. 
                        (4)  รายงานตัว   วันที่  3  เมษายน  2562   เวลา 09.00 น. 
                        (5)  มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง  วันที่   8  เมษายน  2562  เวลา  08.00 น. 
                          การสอบ ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ใน 5 วิชาหลัก คือ 

 คณิตศาสตร์ 30  ข้อ  30  คะแนน  
 วิทยาศาสตร์ 30  ข้อ  30  คะแนน  

 สังคมศึกษา 30  ข้อ  30  คะแนน  



                                       (5) 
 
 ภาษาไทย 30  ข้อ  30  คะแนน 
 ภาษาอังกฤษ 30  ข้อ  30  คะแนน 

เกณฑ์การตัดสิน เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากันให้คิดผลรวมของ 
คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์มาพิจารณา                                              
 

           สถานที่รับสมัคร  ห้องประชุมสนสร้อย  อาคาร 1  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

        ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  โทร. 0-7538-1366  หรือ www.chauatwit.ac.thหรือ  Facebook  
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

                                ประกาศ  ณ  วันที่  31  มกราคม   2562 
 
                                                             
 

                                                                (นางสุภาภรณ์  คงคานนท์) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
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  ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 ประจ าปีการศึกษา 2562  
................................................................. 

 เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ประจ าปีการศึกษา  2562  โรงเรียน      
ชะอวดวิทยาคาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12                 
ปีการศึกษา 2562  คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562  
ดังต่อไปนี้ 
1. แผนการรับนักเรียน 
 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  มีแผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   จ านวน  280  คน  ดังนี้ 
 1.1 นักเรียนตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (Science Math 
Program : SMP)   จ านวน  1  ห้องเรียน  จ านวนรับ  40  คน 
 1.2 นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  จ านวน  3  ห้องเรียน  จ านวนรับ  120  คน 
 1.3 นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  จ านวน  1  ห้องเรียน  จ านวนรับ  40  คน 
 1.4 นักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา  จ านวน  2  ห้องเรียน  จ านวนรับ   80  คน 
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 

 2.1 นักเรียนตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (Science 
Math Program : SMP) 
    คุณสมบัติทั่วไป 
  (1)  ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

    (2)  ไม่จ ากัดอายุ 
    (3)  เป็นโสด 

 



(2) 
 

                      คุณสมบัติเฉพาะ 
          (1)  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 2.50 
          (2)  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และ คณิตศาสตร์พื้นฐาน            
  ไม่ต่ ากว่า 2.75 
หมายเหตุ  ถ้านักเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ถึง 2.50 และคะแนนสะสมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานต่ ากว่า 2.75 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
                       หลักฐานการสมัคร 
    (1)  ใบสมัครของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

    (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง) และ ฉบับถ่ายเอกสารที่มีชื่อผู้สมัคร,บิดาและมารดา หรือ 
ผู้ปกครอง (กรณีไม่มีบิดา มารดา)  อย่างละ  1  ใบ 

      (3)  ถ่ายเอกสารบัตรประชาชนของผู้สมัคร,บิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีไม่มีบิดา  
มารดา)  อย่างละ  1  ใบ 

    (4)  ปพ.1:บ  ที่แสดงผลการเรียนของนักเรียน  5  ภาคเรียน    
    (5)  ใบรับรองผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  5 ภาคเรียน    

    (6)  รูปถ่ายนักเรียน  ขนาด 1.5  นิ้ว  จ านวน  2  รูป 
                        ก าหนดการ 

    (1)  รับสมัคร  
                                   1.1  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเดิม   ในปีการศึกษา  2561           
รับสมัคร วันที่  28 มกราคม  -  1  กุมภาพันธ์  2562  เวลา 08.30–16.30 น.     ที่ห้องแนะแนว 

    (2)  ประกาศผล   วันที่  14  กุมภาพันธ์  2562   เวลา 09.00 น. 
    (3)  ยืนยันสิทธิ์   วันที่  31  มีนาคม  2562   เวลา 09.00 น. 

                             (4)  รายงานตัว   วันที่  31  มีนาคม  2562   เวลา 09.00 น. 
                              (5)  มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง  วันที่   9  เมษายน  2562  เวลา  08.00 น. 
                                   2.2  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิม  
รับสมัคร วันที่  23 - 27  มีนาคม  2562  เวลา 08.30–16.30 น.  

    (3)  สอบคัดเลือก  วันที่  31  มีนาคม  2562   เวลา 08.30 - 16.30 น. 
    (4)  ประกาศผล   วันที่  6  เมษายน  2562   เวลา 09.00 น. 
    (5)  รายงานตัว   วันที่  6  เมษายน  2562   เวลา 09.00 น. 

  (5)  มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง  วันที่   9  เมษายน  2562  เวลา  08.00 น. 
 



                                     (3) 
 

                         การสอบ ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ใน  5  วิชาหลัก คือ 
 คณิตศาสตร์ 30  ข้อ  30  คะแนน  
 วิทยาศาสตร์ 40  ข้อ  40  คะแนน  

 สังคมศึกษา 40  ข้อ  40  คะแนน  
                               ภาษาไทย 40  ข้อ  40  คะแนน 

 ภาษาอังกฤษ 40  ข้อ  40  คะแนน 
เกณฑ์การตัดสิน เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากันให้คิดผลรวมของ 

คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาพิจารณา (คะแนนสอบคิดดังนี้  ร้อยละ 80 ใช้คะแนน 
แบบทดสอบของโรงเรียน อีกร้อยละ 20 ใช้คะแนนผลสอบ O-NET) 

                       สถานที่รับสมัคร  ห้องประชุมสนสร้อย  อาคาร 1  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 

 2.2 นักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนเดิม ในปีการศึกษา 2561  
   คุณสมบัติทั่วไป 
  (1)  ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

    (2)  ไม่จ ากัดอายุ 
    (3)  เป็นโสด 

                      คุณสมบัติเฉพาะ 
   (1)  นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย  5 ภาคเรียน    

ไม่ต่ ากว่า 2.00 
   (2)  นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย  5 ภาคเรียน   

ไม่ต่ ากว่า 1.50 
   (3)  นักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย  5 ภาคเรียน    

ไม่ต่ ากว่า 1.50 
                       หลักฐานการสมัคร 
    (1)  ใบสมัครของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

      (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง) และ ฉบับถ่ายเอกสารที่มีชื่อผู้สมัคร,บิดาและมารดา หรือ 
ผู้ปกครอง (กรณีไม่มีบิดา มารดา)  อย่างละ  1  ใบ 

      (3)  ถ่ายเอกสารบัตรประชาชนของผู้สมัคร,บิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีไม่มีบิดา  
มารดา)  อย่างละ  1  ใบ 

    (4)  ปพ.1:บ  ที่แสดงผลการเรียนของนักเรียน  5  ภาคเรียน     
    (5)  รูปถ่ายนักเรียน  ขนาด 1.5  นิ้ว  จ านวน  2  รูป 
 



(4) 
 

                        ก าหนดการ 
    (1)  รับสมัคร  วันที่ 28  มกราคม  –  1 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 08.30–16.30 น. 
    (2)  ประกาศผล   วันที่  14  กุมภาพันธ์  2562   เวลา 09.00 น. 
    (3)  ยืนยันสิทธิ์   วันที่  31  มีนาคม  2562   เวลา 09.00 น. 
    (4)  รายงานตัว   วันที่  31  มีนาคม  2562   เวลา 09.00 น. 

  (5)  มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง  วันที่   9  เมษายน  2562  เวลา  08.00 น. 
                       สถานที่รับสมัคร  ห้องแนะแนว  อาคาร 1  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

                     
2.3 นักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนอ่ืน และโรงเรียนเดิม 

   คุณสมบัติ 
  (1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรอื
เทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 

    (2)  ไม่จ ากัดอายุ 
    (3)  เป็นโสด                                       

                       หลักฐานการสมัคร 
    (1)  ใบสมัครของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

      (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง) และ ฉบับถ่ายเอกสารที่มีชื่อผู้สมัคร,บิดาและมารดา หรือ 
ผู้ปกครอง (กรณีไม่มีบิดา มารดา)  อย่างละ  1  ใบ 

      (3)  ถ่ายเอกสารบัตรประชาชนของผู้สมัคร,บิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีไม่มีบิดา  
มารดา)  อย่างละ  1  ใบ 
    (4)  หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1:บ)  หรือเทียบเท่า หรือ  
ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า    
    (5)  รูปถ่ายนักเรียน  ขนาด 1.5  นิ้ว  จ านวน  2  รูป 
                      ก าหนดการ   

  (1)  รับสมัคร  วันที่ 23 – 27  มีนาคม 2562  เวลา 08.30–16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  (2)  สอบคัดเลือก   วันที่  31  มีนาคม  2562  เวลา 08.30 น.–16.30 น. 
  (3)  ประกาศผล   วันที่  6  เมษายน  2562   เวลา 09.00 น. 
  (4)  รายงานตัว   วันที่  6  เมษายน  2562   เวลา 09.00 น. 

                           (5)  มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง  วันที่   9  เมษายน  2562  เวลา  08.00 น. 
 
 



(5) 
 

                       การสอบคัดเลือก  
                (1) นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   

  ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ใน  5  วิชาหลัก คือ 
 คณิตศาสตร์ 30  ข้อ  30  คะแนน  
 วิทยาศาสตร์ 40  ข้อ  40  คะแนน 

 สังคมศึกษา 30  ข้อ  30  คะแนน  
 ภาษาไทย 30  ข้อ  30  คะแนน 
 ภาษาอังกฤษ 30  ข้อ  30  คะแนน  

เกณฑ์การตัดสิน เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากันให้คิดผลรวมของ 
คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาพิจารณา  (คะแนนสอบคิดดังนี้  ร้อยละ 80 ใช้คะแนน 
แบบทดสอบของโรงเรียน อีกร้อยละ 20 ใช้คะแนนผลสอบ O-NET) 

                       (2) นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์   
  ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ใน  5  วิชาหลัก คือ 

 คณิตศาสตร์ 30  ข้อ  30  คะแนน  
 วิทยาศาสตร์ 30  ข้อ  30  คะแนน 

 สังคมศึกษา 30  ข้อ  30  คะแนน  
 ภาษาไทย 30  ข้อ  30  คะแนน 
 ภาษาอังกฤษ 40  ข้อ  40  คะแนน  

เกณฑ์การตัดสิน เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากันให้คิดผลรวมของ 
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ มาพิจารณา  (คะแนนสอบคิดดังนี้  ร้อยละ 80 ใช้คะแนน 
แบบทดสอบของโรงเรียน อีกร้อยละ 20 ใช้คะแนนผลสอบ O-NET) 

                      (3) นักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา  
  ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ใน  5  วิชาหลัก คือ 

 คณิตศาสตร์ 30  ข้อ  30  คะแนน  
 วิทยาศาสตร์ 30  ข้อ  30  คะแนน 

 สังคมศึกษา 40  ข้อ  40  คะแนน  
 ภาษาไทย 40  ข้อ  40  คะแนน 
 ภาษาอังกฤษ 30  ข้อ  30  คะแนน  

เกณฑ์การตัดสิน เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากันให้คิดผลรวมของ 
คะแนนวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา มาพิจารณา  (คะแนนสอบคิดดังนี้  ร้อยละ 80 ใช้คะแนน 
แบบทดสอบของโรงเรียน อีกร้อยละ 20 ใช้คะแนนผลสอบ O-NET) 



(6) 
 

               สถานที่รับสมัคร   ห้องประชุมสนสร้อย  อาคาร 1  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  

        ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  โทร. 0-7538-1366  หรือ www.chauatwit.ac.th หรือ Facebook  
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

ประกาศ  ณ  วันที่  31   มกราคม   2562 
                                                             
 
 

                                                      (นางสุภาภรณ์  คงคานนท์) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
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  ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
เรื่อง  การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา  ดนตรี และการแสดง 
เพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนคู่ขนาน) กรณีพิเศษ  (โควต้า) 

 ประจ าปีการศึกษา 2562  
................................................................. 

 

  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  จัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา  
ดนตรี และการแสดง  เพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนคู่ขนาน)  ประจ าปีการศึกษา  2562 
โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้ 
 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
  1.1 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
        ถ้าเกรดต่ ากว่า 2.50 ต้องมีผลงานระดับชาติขึ้นไป ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
  1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย 
 2. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
  2.1 ใบสมัครของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ที่กรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 
  2.2 แบบรับรองผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
  2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อผู้สมัคร  บิดา  มารดา 
  2.4 หลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษด้านต่างๆ เช่น  เกียรติบัตร หรือหลักฐานอื่นๆ 
 3. คุณสมบัติด้านความสามารถพิเศษ 
  3.1 ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 
   3.1.1 เป็นผู้ที่มีความถนัดทางด้านกีฬา  กรีฑา  ในระดับดี 
   3.1.2 เคยร่วมการแข่งขันระดับจังหวัดเป็นต้นไป  โดยจะต้องน าหลักฐานมาแสดง  เช่น 
           เกียรติบัตร เหรียญรางวัล  หรือหลักฐานอื่นๆ 
   3.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย 
  3.2 ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี 
   3.2.1 เป็นผู้มีความถนัดทางด้านการแสดงดนตรีไทย  ดนตรีสากล หรือนาฎศิลป์ 
   3.2.2 เคยร่วมการแข่งขันระดับจังหวัดเป็นต้นไป  โดยจะต้องน าหลักฐานมาแสดง  เช่น 
           เกียรติบัตร เหรียญรางวัล  หรือหลักฐานอื่นๆ 
   3.2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย 
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3.3 ความสามารถพิเศษทางด้านอ่ืนๆ 
 3.3.1 เป็นผู้มีความถนัดทางด้านวิชาการ เช่น  ชนะเลิศการแข่งทักษะทางวิชาการแต่ละ   
                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   3.3.2 เป็นผู้มีความถนัดทางด้านการแสดง  เช่น คทากร   นักพูด        
                                       ศิลปะการแสดงพ้ืนเมือง หรือการแสดงอ่ืนๆ 
   3.3.3 เคยร่วมการแข่งขันระดับจังหวัดเป็นต้นไป  โดยจะต้องน าหลักฐานมาแสดง  เช่น 
           เกียรติบัตร เหรียญรางวัล รูปภาพ หรือหลักฐานอื่นๆ 
   3.3.4 มีความประพฤติเรียบร้อย 

4. ก าหนดการ   
                     (1)  รับสมัคร  วันที่ 20 – 21 มีนาคม  2562  เวลา 08.30–16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
                      (2)  ประกาศผล   วันที่  22  มีนาคม  2562   เวลา 09.00 น. 
                     (3)  รายงานตัว   วันที่  22  มีนาคม  2562   เวลา 09.00 น. 
                     (4)  มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง  วันที่   8  เมษายน  2562  เวลา  08.00 น. 

5.  สถานที่รับสมัคร  ห้องประชุมสนสร้อย  อาคาร 1  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

        ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  โทร. 0-7538-1366   หรือ www.chauatwit.ac.th หรือ  Facebook  
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

                                ประกาศ  ณ  วันที่  31  มกราคม   2562 
 
                                                          
  

                                                                (นางสุภาภรณ์  คงคานนท์) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
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http://www.chauatwit.ac.th/


 
 

 
 

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนพิเศษห้องคู่ขนานกับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
(Science Math Program Parallel) 

ปีการศึกษา 2562 

******* 
 

                                รบัจ านวน 2  ห้องเรียน  จ านวนรับ  70  คน 
                                คัดจากนักเรียนที่สอบห้องเรียนปกติ                                                          
                                 ที่สอบได้ล าดบัที่ 1 –  ล าดับที่ 70 

   
 

คุณสมบัติ 
 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า  หรือก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า   
 2. ไม่จ ากัดอายุ 
 3. เป็นโสด 
  หลักฐานการสมัคร 
 1. ใบสมัครของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และฉบับถ่ายเอกสารที่มีชื่อผู้สมัคร,บิดา มารดา  หรือผู้ปกครอง(กรณีไม่มี
บิดา มารดา) อย่างละ  1  ใบ 
 3. ถ่ายเอกสารบัตรประชาชนของผู้สมัคร ,บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง(กรณีไม่มีบิดา มารดา)  อย่างละ 1 ใบ 
 4. หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1:ป) หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจาก
โรงเรียนเดิม 
 5. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว  จ านวน  2 รูป 
  ก าหนดการ 
 1. รับสมัคร วันที่ 23 -27  มีนาคม  2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 2. สอบคัดเลือก วันที่ 30  มีนาคม  2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 3. ประกาศผล  วันที่  3  เมษายน  2562  เวลา 09.00 น. 
 4. มอบตัวประชุมผู้ปกครอง  วันที่  8  เมษายน  2562  เวลา  08.00 น.  
                                                               ************  


