
 
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” 

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

+ + + + + +  

 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗  โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” จังหวัดน่าน  
จึงก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียนเพ่ือเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔       
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยมีคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกนักเรียน ดังนี้ 
 

๑.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑     
๑.๑  ห้องเรียนปกติ  จ านวน ๔ ห้องเรียน  จ านวน ๑๖๐ คน  โดยจ าแนกดังนี้ 
 ๑)  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
     โดยใช้การสอบคัดเลือกคิดคะแนนคะแนน O-NET   จ านวน ๑๒๓ คน 
 ๒)  นักเรียนทั่วไป 
     โดยใช้การสอบคัดเลือกคิดคะแนนคะแนน O-NET   จ านวน ๓๒ คน 
 ๓)  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
     โดยใช้การสอบคัดเลือก     จ านวน ๕ คน 
       -  ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ จ านวน ๓ คน 
       -  ด้านกีฬา    จ านวน ๒ คน 
 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” คือทุกต าบลในอ าเภอเชียงกลาง   
            (ยกเว้น ต าบลพระธาตุ) มี ๕ ต าบล ได้แก่ ต าบลเชียงกลาง ต าบลเปือ ต าบลพระพุทธบาท  
            ต าบลเชียงคาน และต าบลพญาแก้ว 

๑.๒)  คุณสมบัติผู้สมัคร 
      ๑)  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษา 
                                      อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
      ๒)  เป็นโสด 
      ๓)  เป็นผู้ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 ๔)  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

 ๑.๓  หลักฐานการรับสมัคร 
  ๑)  ใบสมัครของโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” ( นักเรียนติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ 
                                  ห้องวิชาการโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” ตั้งแต่วันที่  ๑ มีนาคม ๒๕๖๒   
                                  เป็นต้นไป) 

๒)  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  ๑ นิ้ว  หรือ ๑.๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า และถ่าย 
     ไม่เกิน ๖ เดือน  จ านวน ๒ รูป  

/๓)  หลักฐานการจบการศึกษา 
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       ๓)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   (ถ่ายส าเนาเท่านั้น)  ๑ ชุด หรือ   
                       ใบรับรองการศึกษา (ปพ.๗) จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา 
                       ปีที่ ๖  ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

  ๔)  ผลคะแนนรวมการสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
  ๕)  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง (ของนักเรียน บิดา มารดา และ/หรือผู้ปกครอง) พร้อม 
                                   ถ่ายส าเนา  ๑  ชุด   

 ๖)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฉบับจริง (ถ้ามี) และส าเนา 1 ชุด   
๗)  ส าเนาหลักฐานความสามารถพิเศษ หรือแฟ้มสะสมผลงาน (กรณีนักเรียนที่มีความสามารถ 
     พิเศษด้านดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ และกีฬา)   

  ๑.๔  รายวิชาในการสอบคัดเลือก  มี 5 รายวิชาดังนี้ 
 คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ 

 ๑.๕  เกณฑ์การพิจารณาในการสอบคัดเลือก  มีดังนี้ 
 ๑)  คะแนนสอบคับเลือก ร้อยละ  ๗๐ 
 ๒)  คะแนน O-NET ร้อยละ  ๓๐  

๑.๖  วันและเวลาในการรับนักเรียน 
       นักเรียนที่สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET   

นักเรียนชั้น ม.๑ รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 
๑. นักเรียนในเขต

พื้นที่บริการ 
๒2-๒๗ มี.ค. ๖๒ 
(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐) 

*งดรับสมัคร 24 มี.ค.๖๒ 

๓๐ มี.ค. ๖๒ 
(๐๙.๐๐) 

๓ เม.ย. ๖๒ 
(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐) 

๓ เม.ย. ๖๒ 
(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐) 

๘ เม.ย. ๖๒ 
(๐๘.๓๐) 

๒. นักเรียนทั่วไป 
 รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 
๓. นักเรียนที่มี  
 ความสามารถพิเศษ 

๒2-๒๕ มี.ค. ๖๒ 
(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐) 

*งดรับสมัคร 24 มี.ค.๖๒ 

๒๖ มี.ค. ๖๒ 
(๐๙.๐๐) 

๒๗ มี.ค. ๖๒ 
(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐) 

๒๗ มี.ค. ๖๒ 
(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐) 

๘ เม.ย. ๖๒ 
(๐๘.๓๐) 

  

๒.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔     
๒.๑  ห้องเรียนปกติ  จ านวน  ๔ ห้องเรียน  จ านวน ๑๖๐ คน  โดยจ าแนกดังนี้ 

 ๑)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม จ านวน ๑๒๘ คน  (คิดเป็น ๘๐%) 
 ๒)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอ่ืน และโรงเรียนเดิม 
                                     โดยใช้การสอนคัดเลือกและคะแนน O-NET  จ านวน  ๓๒ คน  (คิดเป็น ๒๐%) 
 

๒.๒  คุณสมบัติในการสมัคร  มีดังนี้ 
             ๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
                หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียน 
                เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
  ๒) เป็นโสด 
  ๓) เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน  มีความประพฤติเรียบร้อย  
     มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
  ๔) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
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  ๒.๓  หลักฐานการรับสมัคร 
   ๑)  ใบสมัครของโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” ( ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้อง  
                                 วชิาการโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” ตั้งแต่วันที่  ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป) 

๒)  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  ๑.๕ นิ้ว  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า และถ่าย ไม่เกิน ๖ เดือน   
     จ านวน ๒ รูป  

       ๓)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   (ถ่ายส าเนาเท่านั้น)  ๑ ชุด หรือ   
                       ใบรับรองการศึกษา (ปพ.๗) จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา 
                       ปีที่ ๓  ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

  ๔)  ผลคะแนนรวมการสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
  ๕)  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง (ของนักเรียน บิดา มารดา และ/หรือผู้ปกครอง) พร้อม 
                                   ถ่ายส าเนา  ๑  ชุด   

 ๖)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฉบับจริง (ถ้ามี) และส าเนา 1 ชุด   

  ๒.๔  รายวิชาในการสอบคัดเลือก  มี 5 รายวิชาดังนี้ 
 คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ 

 ๒.๕  เกณฑ์การพิจารณาในการสอบคัดเลือก  มีดังนี้ 
 ๑)  คะแนนสอบคับเลือก ร้อยละ  ๗๐ 
 ๒)  คะแนน O-NET ร้อยละ  ๓๐  

๒.๖  วันและเวลาในการรับนักเรียน 
       นักเรียนที่สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET   

นักเรียนชั้น ม.๔ รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 
๑. นักเรียนชั้น ม.๓  
    ของโรงเรียนเดิม ๑ – ๑๕ ก.พ. ๖๒ 

(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐) 
- 

๖ เม.ย. ๖๒ 
(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐) 

๖ เม.ย. ๖๒ 
(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐) 

๘ เม.ย. ๖๒ 
(๐๘.๓๐) 

๒. นักเรียนชั้น ม.๓   
   จากโรงเรียนอ่ืน  
   และ โรงเรียนเดิม 

๒2-๒๗ มี.ค. ๖๒ 
(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐) 

*งดรับสมัคร 24 มี.ค. ๖๒ 

๓๑ มี.ค. ๖๒ 
(๐๘.๓๐) 

๖ เม.ย. ๖๒ 
(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐) 

๖ เม.ย. ๖๒ 
(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐) 

๘ เม.ย. ๖๒ 
(๐๘.๓๐) 

              ต้องการทราบรายละเอียดสอบถามได้ที่ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๕๔ - ๗๙๗ – ๒๖๖  หรือ ๐๘๙ – ๙๙๘๘ – ๗๒๓  

  
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
 

ประกาศ    ณ   วันที่   ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
 

               
                                ลงชือ่                 

                 (นายจรัส  ล าทา) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” 


