
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” 
เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประจำปีการศึกษา 2563  
.............................................................................................................................  ........ 

 
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ 04006/1548 เรื่อง แนวทาง 

การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 และประกาศโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี
การศึกษา 2563 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เพ่ือให้การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID–19) ให้สอดคล้อง กับแนวปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร 
โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”จึงกำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

 
1. การรับสมัคร 
โรงเรียนดำเนินการรับสมัครโดยการสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” และใช้ระบบ 

การรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 
16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ผู้สมัคร สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ทางเว็บไซต์ 
http://ckp.dilead.in.th/index.php โดยวิธีการสมัคร ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

1) เข้าระบบสมัครทางเว็บไซต์ http://ckp.dilead.in.th/index.php 
2) ให้ผู้สมัครเลือก สมัคร ม.1 
3) กรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ 
4) แนบไฟล์รูปภาพและเอกสารหลักฐานการรับสมัคร(นามสกุลไฟล์jpg , png , jpeg , gif , pdf ) 

โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบ และรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย ดังนี้ 
     4.1 ไฟล์รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ชุดเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำและ 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
     4.2 ไฟล์รูปภาพสำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก 
     4.3 ไฟล์รูปภาพสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน 
     4.4 ไฟล์รูปภาพระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเอกสารแสดง 

ผลการเรียนที่สถานศึกษาออกให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
     4.5 ไฟล์รูปภาพ เอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 



5) ทางโรงเรียนจะพิจารณาใบสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภทตามเอกสาร 
หลักฐานในข้อ 4) เพ่ืออนุมัติใบสมัคร หากโรงเรียนตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท ็จถือ
ว่าเป็นโมฆะ และมีความผิดทางกฎหมาย 

6) ให้ผู้สมัครเข้าไปตรวจสอบสถานะการสมัครและพิมพ์ใบสมัครเข้าเป็นนักเรียน 
7) ให้ผู้สมัครนำใบสมัครเข้าเป็นนักเรียนจากข้อ 6) ที่พิมพ์จากระบบการรับสมัครออนไลน์ มายื่น 

แก่กรรมการคุมสอบในวันคัดเลือก พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย 
 
2. การสอบคัดเลือก 
1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ติดประกาศ ณ ป้ายประกาศ อาคารสำนักงานโรงเรียน   

เชียงกลาง“ประชาพัฒนา” และทางเว็บไซต์https://www.ckp.ac.th/ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 
2) กรณีท่ีมีนักเรียนมาสมัครไม่เต็มแผนหรือพอดีแผนการรับนักเรียนที่กำหนดไว้ ทางโรงเร ียนรับ

นักเรียนเข้าเรียนทุกคน แต่ถ้านักเรียนมาสมัครเกินแผนการรับนักเรียนที่กำหนดไว้ ทางโรงเรียนจะจัด
สอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

3) กำหนดเวลาและรายวิชาในการสอบ 
เวลา 08.30 – 10.10 น. ข้อสอบชุดที่1(วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ) 
เวลา 10.20 – 12.00 น. ข้อสอบชุดที่2(วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) 
หมายเหตุ  - อุปกรณ์ที่ใช้สอบคือปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ 

- ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและ 
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข 

4) เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก 
      4.1 คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 70 

4.2  คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นคะแนนร้อยละ 30 
 
3. การประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ติดประกาศ ณ ป้ายประกาศ อาคารสำนักงาน

โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” และทางเว็บไซต์ https://www.ckp.ac.th/ 
 
4. การรายงานตัวและมอบตัว 
รายงานตัวและมอบตัว วันเสาร์ที ่12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก 

ถ้าไม่มารายงานตัวและ มอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 
กรณีท่ีมีนักเรียนมาสมัครไม่เต็มแผนหรือพอดีแผนการรับนักเรียนที่กำหนดไว้ ให้นักเรียนมารายงานตัว 

ด้วยตนเองในวันเสาร์ที ่6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกถ้าไม่มารายงานตัว 
ตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ เฉพาะผู้สมัครระบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครนำใบสมัครเข้าเป็นนักเรียนจากข้อ 6) 
ที่พิมพ์จากระบบการรับสมัครออนไลน์ มายื่นแก่กรรมการรับรายงานตัวด้วย 

https://www.ckp.ac.th/
https://www.ckp.ac.th/


 
 
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

  (นายกมล  สุทธาวาส) 
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”



 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” 
เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประจำปีการศึกษา 2563  
.............................................................................................................................  ........ 

 
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ 04006/1548 เรื่อง แนวทาง 

การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 และประกาศโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำ 
ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เพ่ือให้การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID–19) ให้สอดคล้อง กับแนวปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร  
โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” จึงกำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

 
2. การรับสมัคร 
โรงเรียนดำเนินการรับสมัครโดยการสมัครดว้ยตนเองที่โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” และใช้ระบบ 

การรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 
16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ผู้สมัคร สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ทางเว็บไซต์ 
http://ckp.dilead.in.th/index.php โดยวิธีการสมัคร ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

6) เข้าระบบสมัครทางเว็บไซต์ http://ckp.dilead.in.th/index.php 
7) ให้ผู้สมัครเลือก สมัคร ม.4 
8) กรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ 
9) แนบไฟล์รูปภาพและเอกสารหลักฐานการรับสมัคร(นามสกุลไฟล์jpg , png , jpeg , gif , pdf ) 

โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบ และรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย ดังนี้ 
      4.1 ไฟล์รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ชุดเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำและ 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
      4.2 ไฟล์รูปภาพสำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก 
      4.3 ไฟล์รูปภาพสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน 
      4.4 ไฟล์รูปภาพระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 หรือเอกสารแสดง 

ผลการเรียนที่สถานศึกษาออกให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
      4.5 ไฟล์รูปภาพ เอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 



10) ทางโรงเรียนจะพิจารณาใบสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภทตามเอกสาร 
หลักฐานในข้อ 4) เพ่ืออนุมัติใบสมัคร หากโรงเรียนตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท ็จถือ
ว่าเป็นโมฆะ และมีความผิดทางกฎหมาย 

8) ให้ผู้สมัครเข้าไปตรวจสอบสถานะการสมัครและพิมพ์ใบสมัครเข้าเป็นนักเรียน 
9) ให้ผู้สมัครนำใบสมัครเข้าเป็นนักเรียนจากข้อ 6) ที่พิมพ์จากระบบการรับสมัครออนไลน์ มายื่น 

แก่กรรมการคุมสอบในวันคัดเลือก พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย 
 
5. การสอบคัดเลือก 
1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ติดประกาศ ณ ป้ายประกาศ อาคารสำนักงานโรงเรียน   

เชียงกลาง“ประชาพัฒนา” และทางเว็บไซต์ https://www.ckp.ac.th/ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 
2) กรณีท่ีมีนักเรียนมาสมัครไม่เต็มแผนหรือพอดีแผนการรับนักเรียนที่กำหนดไว้ ทางโรงเร ียนรับ

นักเรียนเข้าเรียนทุกคน แต่ถ้านักเรียนมาสมัครเกินแผนการรับนักเรียนที่กำหนดไว้ ทางโรงเรียนจะจัดสอบ 
คัดเลือกในวันอาทิตย์ที ่7 มิถุนายน 2563  

3) กำหนดเวลาและรายวิชาในการสอบ 
เวลา 08.30 – 10.10 น. ข้อสอบชุดที่1(วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ) 
เวลา 10.20 – 12.00 น. ข้อสอบชุดที่2(วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) 
หมายเหตุ    -  อุปกรณ์ท่ีใช้สอบคือปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ 

-  ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ตามมาตรการเฝ้าระวัง 
ควบคุมและ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข 

5) เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก 
      4.1 คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 70 

4.3  คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นคะแนนร้อยละ 30 
 
6. การประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ติดประกาศ ณ ป้ายประกาศ อาคารสำนักงาน

โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” และทางเว็บไซต์ https://www.ckp.ac.th/ 
 
7. การรายงานตัวและมอบตัว 
รายงานตัวและมอบตัว วันเสาร์ที ่12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก 

ถ้าไม่มารายงานตัวและ มอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 
กรณีท่ีมีนักเรียนมาสมัครไม่เต็มแผนหรือพอดีแผนการรับนักเรียนที่กำหนดไว้ ให้นักเรียนมารายงานตัว 

ด้วยตนเองในวันอาทิตย์ที ่7 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลอืกถ้าไม่มารายงานตัว 
ตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ เฉพาะผู้สมัครระบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครนำใบสมัครเข้าเป็น นักเรียนจากข้อ 6) 
ที่พิมพ์จากระบบการรับสมัครออนไลน์ มายื่นแก่กรรมการรับรายงานตัวด้วย 

https://www.ckp.ac.th/
https://www.ckp.ac.th/


 
 
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

  (นายกมล  สุทธาวาส) 
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” 
 


