แนวทางการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนไชยปราการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
..................................................................................
ด้วยโรงเรียนไชยปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จะรับสมัคร
นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2561
จานวน 2 รอบ คือ รอบโควตาและรอบทั่วไป ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 1 รอบโควตา รับจานวน 160 คน ครั้งที่ 2 ไม่จากัดจานวน
1.1 คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1.1 กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6
1.1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย
1.2 สิทธิพิเศษ นักเรียนที่สมัคร และรายงานตัวในรอบโควตา จะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้
1.2.1 ยกเว้นเงินบารุงการศึกษา (ฟรีค่าเล่าเรียน)
1.2.2 ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนเก่งไชยปราการในการเข้าค่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนในด้านวิชาการ ด้านนาฏศิลป์ ด้านดุริยางค์ ด้านดนตรีไทย-ดนตรีพื้นเมือง และด้านกีฬา
1.2.3 ได้รับกระเป๋าของโรงเรียนพร้อมชุดเครื่องเขียน
1.2.4 ในแต่ละภาคเรียนหากนักเรียนมีผลการเรียนเป็นลาดับที่ 1-3 ของระดับชั้น
หรือมีคะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จะได้รับเกียรติบัตรเรียนดีพร้อมเงินรางวัล
1.3 การรับสมัคร
1.3.1 รอบโควตา ยื่นใบสมัครและรายงานตัว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม–วันศุกร์ที่
29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคารพรหมมหาราช
(เว้นวันหยุดราชการ)
1.3.2 รอบทั่วไป ยื่นใบสมัครและรายงานตัว ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม–วันพุธที่
28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคารพรหมมหาราช
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
1.3.3 หลักฐานการสมัครประกอบด้วย ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนไชยปราการ
(ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของโรงเรียนไชยปราการ www.chaiprakarn.ac.th หรือรับที่ห้องวิชาการ
ชั้น 2 อาคารพรหมมหาราช โรงเรียนไชยปราการ ในวันสมัคร (ไม่เก็บค่าสมัคร)
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1.4 ประกาศรายชื่อการจัดชั้นเรียน
รอบโควตา วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561
รอบทั่วไป วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
ที่ป้ายนิเทศหน้าห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคารพรหมมหาราช โรงเรียนไชยปราการ หรือที่

www.chaiprakarn.ac.th โดยทางโรงเรียนจะจัดนักเรียนเข้าห้องเรียนตามลาดับที่นักเรียนมาสมัคร
1.5 การมอบตัว และชาระเงิน วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม
โรงเรียนไชยปราการ โดยนักเรียนต้องนาผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียนพร้อมเอกสารการมอบตัวให้กับทาง
โรงเรียน และชาระเงินในค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ กับทางโรงเรียน
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 1 รอบโควตา รับจานวน 160 คน ครั้งที่ 2 ไม่จากัดจานวน
2.1 คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1.1 กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
2.1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย
2.2 สิทธิพิเศษ นักเรียนที่สมัคร และรายงานตัวในรอบโควตา จะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้
2.2.1 ยกเว้นเงินบารุงการศึกษา (ฟรีค่าเล่าเรียน)
2.2.2 ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนเก่งไชยปราการในการเข้าค่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนในด้านวิชาการ ด้านนาฏศิลป์ ด้านดุริยางค์ ด้านดนตรีไทย-ดนตรีพื้นเมือง และด้านกีฬา
2.2.3 ได้รับกระเป๋าของโรงเรียนพร้อมชุดเครื่องเขียน
2.2.4 ในแต่ละภาคเรียนหากนักเรียนมีผลการเรียนเป็นลาดับที่ 1-3 ของระดับชั้น
หรือมีคะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จะได้รับเกียรติบัตรเรียนดีพร้อมเงินรางวัล
2.3 แผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนตามแผนการเรียนต่อไปนี้
2.3.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์
2.3.2 แผนการเรียนอังกฤษ–คณิตศาสตร์
2.3.3 แผนการเรียนศิลป์–ญี่ปุ่น
2.3.4 แผนการเรียนศิลป์–จีน
2.3.5 แผนการเรียนศิลป์–พลศึกษา
2.3.6 แผนการเรียนศิลป์–การงานอาชีพ (ช่างอุตสาหกรรม เกษตร ธุรกิจ คหกรรม)
2.4 การรับสมัคร
2.4.1 รอบโควตา ยื่นใบสมัครและรายงานตัว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม–วันศุกร์ที่
29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคารพรหมมหาราช
(เว้นวันหยุดราชการ)
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2.4.2 รอบทั่วไป ยื่นใบสมัครและรายงานตัว ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม–วันพุธที่
28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคารพรหมมหาราช
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2.4.3 หลักฐานการสมัครประกอบด้วย ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนไชยปราการ
(ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของโรงเรียนไชยปราการ www.chaiprakarn.ac.th หรือรับที่ห้องวิชาการ
ชั้น 2 อาคารพรหมมหาราช โรงเรียนไชยปราการ ในวันสมัคร (ไม่เก็บค่าสมัคร)
2.5 ประกาศรายชื่อการจัดชั้นเรียน
รอบโควตา วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561
รอบทั่วไป วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
ที่ป้ายนิเทศหน้าห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคารพรหมมหาราช โรงเรียนไชยปราการ หรือที่

www.chaiprakarn.ac.th โดยทางโรงเรียนจะจัดนักเรียนเข้าห้องเรียนตามลาดับที่นักเรียนมาสมัคร
2.6 การมอบตัว และชาระเงิน วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม
โรงเรียนไชยปราการ โดยนักเรียนต้องนาผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียนพร้อมเอกสารการมอบตัวให้กับทาง
โรงเรียน และชาระเงินในค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ กับทางโรงเรียน

