ประกาศโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจําปีการศึกษา 2555
---------------------------------------------------------------------หลักการ
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
ความต้องการของประชาชน โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2555 ไว้ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียดการรับสมัคร
รับนักเรียนจํานวน 515 คน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
1. นักเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จํานวน 1 ห้องเรียน 40 คน
2. นักเรียนโครงการ English Program : EP จํานวน 1 ห้องเรียน 30 คน
(จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทุกรายวิชา ยกเว้นวิชาสังคมเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
และวิชาภาษาไทย)

3. นักเรียนโครงการ English for Integrated Studies : EIS จํานวน 1 ห้องเรียน 40 คน
(จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกรายวิชา แบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษ)

4.

นักเรียนหลักสูตรปกติ จํานวน 9 ห้อง 405 คน แบ่งเป็น
4.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน และ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
ในสัดส่วน 70 : 30
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ(ร้อยละ 70)*
- รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมมีเขตพื้นที่บริการรับนักเรียน รวม 8 ตําบล
ในอําเภอเชียงคํา คือ ตําบลหย่วน ตําบลเวียง ตําบลเจดีย์คํา ตําบลร่มเย็น ตําบลเชียงบาน
ตําบลน้ําแวน ตําบลอ่างทอง ตําบลทุ่งผาสุก
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (ร้อยละ 30)*
- รับนักเรียนนอกเขตพื้นทีบ่ ริการของโรงเรียน (ทั่วประเทศและภายในจังหวัด)
* หากมีนักเรียนเกินจํานวนที่กําหนดใช้วิธีจับฉลาก*

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
1. จํานวนนักเรียนที่จะรับ
1 ห้องเรียน 40 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1) กําลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 หรือ สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา หรือเทียบเท่า
2.2) เป็นโสด
2.3) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ไม่ต่ํากว่า 3.5
2.4) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ไม่ต่ํากว่า 3.5
มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ไม่ต่ํากว่า 3.5
2.5) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะของโรงเรียน
2.6) มีสุขภาพแข็งแรง
2.7) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนกําหนด
2.8) มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและความประพฤติ จนจบหลักสูตร
3. หลักฐานการสมัคร
3.1) ใบสมัครของโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมที่กรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์
3.2) รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว 3 ใบ (ติดใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบให้เรียบร้อย)
3.3) สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3.4) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:2) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และประถมศึกษาปีที่ 5
4. การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม โดยเตรียมหลักฐานในข้อ 3.1–3.4 มาสมัคร
ที่อาคาร 2 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ในวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น.
5. กําหนดการรับสมัคร
5.1) รับสมัคร
15 – 19 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ อาคาร 2
5.2) ประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบ 22 มีนาคม 2555
5.3) สอบคัดเลือก
24 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ในสัดส่วน 40 : 40 : 20
สถานที่สอบ
อาคาร 4 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม อ.เชียงคํา จ.พะเยา
6. ประกาศผล
1 เมษายน 2555 ทีป่ ้ายประชาสัมพันธ์อาคาร 1,2 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
หรือทางเว็บไซต์ http:// www.chiangkham.ac.th

/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วิทย์

7. รายงานตัวพร้อมรับใบแจ้งการชําระเงิน
4 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. (ณ ห้องประชุมเจดีย์คํา)
นักเรียนหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มคี ่าใช้จ่ายในการเรียน
เพิ่มเติมภาคเรียนละ 3,000 บาท
*หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในวันประชุมผู้ปกครอง*
8. การชําระเงิน

9. มอบตัว

ให้ชําระเงินในระบบการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ก่อนวันที่ 7 เมษายน 2555
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาชียงคํา ชื่อบัญชี โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
เลขที่บัญชี 534-6-00746-6

7 เมษายน 2555 เวลา 08.30 น. (ณ ห้องประชุมเจดีย์คํา)

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ให้แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน มามอบตัวพร้อมกับผู้ปกครอง
ในวันที่ 7 เมษายน 2555 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเจดีย์คํา โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา
เวลา 08. 30 น.
นักเรียนรายงานตัว
เวลา 09. 00 น.
ผู้ปกครองประชุมฟังคําชี้แจงกับทางโรงเรียน
เวลา 09. 30 น.
ผู้ปกครองนํานักเรียนมอบตัวตามลําดับ
10. เอกสารการมอบตัว
1) ใบมอบตัวและใบประวัตนิ ักเรียนที่กรอกรายละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์
2) ปพ.1: 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับจริงและฉบับสําเนา
3) สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา ฉบับจริงและฉบับถ่ายสําเนา
4) สําเนาทะเบียนบ้านที่มผี ู้ปกครอง กรณีที่ไม่ได้อยู่กับ บิดา มารดา ฉบับถ่ายสําเนา
5) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล และหลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี)
6) ใบเสร็จ/หลักฐานการโอนเงิน
นักเรียนที่ไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาที่กําหนด โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมจะถือว่าสละสิทธิ์และ
หากตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กําหนด จะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนในหลักสูตร
เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
English Program : EP
1. จํานวนนักเรียนที่จะรับ
1 ห้องเรียน 30 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1) กําลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 หรือ สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา หรือเทียบเท่า
2.2) เป็นโสด
2.3) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ไม่ต่ํากว่า 3.5
2.4) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–5 ไม่ต่ํากว่า 3.00
มีผลการเรียนเฉลี่ยคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–5 ไม่ต่ํากว่า 3.00
มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ไม่ต่ํากว่า 3.5
2.5) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะของโรงเรียน
2.6) มีสุขภาพแข็งแรง
2.7) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนกําหนด
2.8) มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและความประพฤติ จนจบหลักสูตร
3. หลักฐานการสมัคร
3.1) ใบสมัครของโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมที่กรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์
3.2) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 3 ใบ (ติดใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบให้เรียบร้อย)
3.3) สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3.4) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:2) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และประถมศึกษาปีที่ 5
4. การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม โดยเตรียมหลักฐานในข้อ 3.1– 3.4 มาสมัคร
ที่อาคาร 2 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ในวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น.
5. กําหนดการรับสมัคร
5.1) รับสมัคร
5.2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
5.3) สอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์
วิชาที่สอบ
สถานที่สอบ

15 – 19 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ อาคาร 2
22 มีนาคม 2555
24 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น.
25 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น.
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
อาคาร 4 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม อ.เชียงคํา จ.พะเยา

/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1EP

6. ประกาศผล

1 เมษายน 2555 ทีป่ ้ายประชาสัมพันธ์อาคาร 1,2 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
หรือทางเว็บไซต์ http:// www.chiangkham.ac.th

7. รายงานตัวพร้อมรับใบแจ้งการชําระเงิน
4 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. (ณ ห้องประชุมเจดีย์คํา)
นักเรียนหลักสูตร English Program : EP มีค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มเติม ภาคเรียนละ 14,000 บาท
*หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในวันประชุมผู้ปกครอง*
8. การชําระเงิน

9. มอบตัว

ให้ชําระเงินในระบบการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ก่อนวันที่ 7 เมษายน 2555
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาชียงคํา ชื่อบัญชี โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
เลขที่บัญชี 534-6-00746-6

7 เมษายน 2555 เวลา 08.30 น. (ณ ห้องประชุมเจดีย์คํา)

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ให้แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน มามอบตัวพร้อมกับผู้ปกครอง
ในวันที่ 7 เมษายน 2555 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเจดีย์คํา โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
เวลา 08. 30 น.
นักเรียนรายงานตัว
เวลา 09. 00 น.
ผู้ปกครองประชุมฟังคําชี้แจงกับทางโรงเรียน
เวลา 09. 30 น.
ผู้ปกครองนํานักเรียนมอบตัวตามลําดับ
10. เอกสารการมอบตัว
1) ใบมอบตัวและใบประวัตินักเรียนที่กรอกรายละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์
2) ปพ.1: 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับจริงและฉบับสําเนา
3) สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา ฉบับจริงและฉบับถ่ายสําเนา
4) สําเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง กรณีที่ไม่ได้อยู่กับ บิดา มารดา ฉบับถ่ายสําเนา
5) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล และหลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี)
6) ใบเสร็จ/หลักฐานการโอนเงิน
นักเรียนที่ไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาที่กําหนด โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมจะถือว่าสละสิทธิ์และ
หากตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กําหนด จะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนในหลักสูตร
English Program : EP

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
English for Integrated Studies : EIS
1. จํานวนนักเรียนที่จะรับ
1 ห้องเรียน 40 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1) กําลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 หรือ สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา หรือเทียบเท่า
2.2) เป็นโสด
2.3) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ไม่ต่ํากว่า 3.5
2.4) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –5
ไม่ต่ํากว่า 3.00
มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ไม่ต่ํากว่า 3.50
2.5) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะของโรงเรียน
2.6) มีสุขภาพแข็งแรง
2.7) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนกําหนด
2.8) มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและความประพฤติ จนจบหลักสูตร
3. หลักฐานการสมัคร
3.1) ใบสมัครของโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมที่กรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์
3.2) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 3 ใบ (ติดใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบให้เรียบร้อย)
3.3) สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3.4) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:2) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และประถมศึกษาปีที่ 5
4. การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม โดยเตรียมหลักฐานในข้อ 3.1–3.4 มาสมัคร
ที่อาคาร 2 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ในวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น.
5. กําหนดการรับสมัคร
5.1) รับสมัคร
15 – 19 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ อาคาร 2
5.2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 22 มีนาคม 2555
5.3) สอบคัดเลือก
24 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น.
สอบสัมภาษณ์
25 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น.
วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สถานที่สอบ
อาคาร 4 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม อ.เชียงคํา จ.พะเยา
6. ประกาศผล

1 เมษายน 2555 ทีป่ ้ายประชาสัมพันธ์อาคาร 1,2 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
หรือทางเว็บไซต์ http:// www.chiangkham.ac.th

/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1EIS

7. รายงานตัวพร้อมรับใบแจ้งการชําระเงิน
4 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. (ณ ห้องประชุมเจดีย์คํา)
นักเรียนหลักสูตร English for Integrated Studies : EIS มีค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มเติม
ภาคเรียนละ 3,000 บาท
*หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในวันประชุมผู้ปกครอง*
8. การชําระเงิน

9. มอบตัว

ให้ชําระเงินในระบบการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ก่อนวันที่ 7 เมษายน 2555
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาชียงคํา ชื่อบัญชี โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
เลขที่บัญชี 534-6-00746-6

7 เมษายน 2555 เวลา 08.30 น. (ณ ห้องประชุมเจดีย์คํา)

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ให้แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน มามอบตัวพร้อมกับผู้ปกครอง
ในวันที่ 7 เมษายน 2555 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเจดีย์คํา โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
เวลา 08. 30 น.
นักเรียนรายงานตัว
เวลา 09. 00 น.
ผู้ปกครองประชุมฟังคําชี้แจงกับทางโรงเรียน
เวลา 09. 30 น.
ผู้ปกครองนํานักเรียนมอบตัวตามลําดับ
10. เอกสารการมอบตัว
1) ใบมอบตัวและใบประวัตินักเรียนที่กรอกรายละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์
2) ปพ.1: 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับจริงและฉบับสําเนา
3) สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา ฉบับจริงและฉบับถ่ายสําเนา
4) สําเนาทะเบียนบ้านผูป้ กครอง กรณีที่ไม่ได้อยู่กับ บิดา มารดา ฉบับถ่ายสําเนา
5) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล และหลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี)
6) ใบเสร็จ/หลักฐานการโอนเงิน
นักเรียนที่ไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาที่กําหนด โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมจะถือว่าสละสิทธิ์และ
หากตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กําหนด จะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนในหลักสูตร
English for Integrated Studies : EIS

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนหลักสูตรปกติ
1. จํานวนนักเรียนที่จะรับ

9 ห้องเรียน 405 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1) กําลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 หรือ สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา หรือเทียบเท่า
2.2) เป็นโสด
2.3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะของโรงเรียน
2.4) มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและความประพฤติ จนจบหลักสูตร
3. หลักฐานการสมัคร
3.1) ใบสมัครของโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมที่กรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์
3.2) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 3 ใบ (ติดใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบให้เรียบร้อย)
3.3) สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3.4) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:2) ทีม่ ีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และประถมศึกษาปีที่ 5
4. การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม โดยเตรียมหลักฐานในข้อ 3.1 – 3.4 มาสมัคร
ที่โรงยิมส์ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ในวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น.
5. กําหนดการรับสมัคร
5.1) รับสมัคร
5.2) สอบคัดห้อง
วิชาที่สอบ
สถานที่สอบ
6. ประกาศผล

30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงยิมส์
5 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 น.
คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,สังคมศึกษา
อาคาร 4 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม อ.เชียงคํา จ.พะเยา
8 พฤษภาคม 2555 ทีป่ ้ายประชาสัมพันธ์อาคาร 1,2 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
หรือทางเว็บไซต์ http:// www.chiangkham.ac.th

7. รายงานตัวพร้อมรับใบแจ้งการชําระเงิน 8 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. (ณ ห้องประชุมเจดีย์คํา)
8. การชําระเงิน

ให้ชําระเงินในระบบการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ก่อนวันที่ 12 พฤษภาคม 2555
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาชียงคํา ชื่อบัญชี โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
เลขที่บัญชี 534-6-00746-6

/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปกติ

9. มอบตัว

12 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 น. (ณ หอประชุม)

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ให้แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน มามอบตัวพร้อมกับผู้ปกครอง
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
เวลา 08. 30 น. นักเรียนรายงานตัว (โรงยิมส์)
เวลา 09. 00 น. ผู้ปกครองประชุมฟังคําชี้แจงกับทางโรงเรียน
เวลา 09. 30 น. ผู้ปกครองนํานักเรียนมอบตัวตามลําดับ
10. เอกสารการมอบตัว
1) ใบมอบตัวและใบประวัตินักเรียนที่กรอกรายละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์
2) ปพ.1: 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับจริงและฉบับสําเนา
3) สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา ฉบับจริงและฉบับถ่ายสําเนา
4) สําเนาทะเบียนบ้านที่มผี ู้ปกครอง กรณีที่ไม่ได้อยู่กับ บิดา มารดา ฉบับถ่ายสําเนา
5) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล และหลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี)
6) หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร
นักเรียนที่ไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาที่กําหนด โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมจะถือว่าสละสิทธิ์และ
หากตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กําหนด จะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียน
เชียงคําวิทยาคม

ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2555

(นายธวัช ชุมชอบ)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555
---------------------------------------------------------------------หลักการ
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2553 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
ความต้องการของประชาชน โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2555 ไว้ดังนี้
1. รายละเอียดการรับสมัคร
รับนักเรียน จํานวน 480 คน 11 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1) นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 ห้อง 30 คน
2) นักเรียน ม. 3 เดิม
3) นักเรียนทั่วไป
1.1 จํานวน/ประเภท/สัดส่วนและวิธีการรับนักเรียน
- รับนักเรียน จํานวน 480 คน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม และนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่น ในสัดส่วน 80 : 20
1.1.1 การรับนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม(ร้อยละ 80)
รับนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมทุกคนที่สมัครเข้าเรียน โดยไม่สอบคัดเลือกและจัดเข้าเรียนแผนการเรียน
ที่เลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด ทั้งนี้ให้นักเรียนสมัครเข้าเรียนแผนการเรียน 2 แผน จากแผนการเรียน 5 แผน คือ
แผนศิลป์ - สังคมศึกษา , แผนศิลป์ - ภาษาฝรั่งเศส, แผนศิลป์ – ภาษาอังกฤษ, แผนศิลป์ – คํานวณ และ
แผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
1.1.2 การรับนักเรียนทั่วไป (ร้อยละ 20)
รับสมัครนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆเข้าเรียนโดยพิจารณาจากผลการสอบคัดเลือก โดยใช้แบบทดสอบ
วัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม โดย
แผนการเรียนแผนศิลป์ - สังคมศึกษา
เน้นวิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาไทย
แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาฝรั่งเศส
เน้นวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย
แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาอังกฤษ
เน้นวิชาภาษาอังกฤษ
แผนการเรียนศิลป์ – คํานวณ
เน้นวิชาคณิตศาสตร์
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เน้นวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1. จํานวนนักเรียนที่จะรับ

1 ห้องเรียน 30 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1) กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 หรือ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2.2) เป็นโสด
2.3) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
2.4) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
2.5) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะของโรงเรียน
2.6) มีสุขภาพแข็งแรง
2.7) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทีท่ างโรงเรียนจัดให้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไข
ทีค่ ณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนกําหนด
2.8) มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและความประพฤติ จนจบหลักสูตร
3. หลักฐานการสมัคร
3.1) ใบสมัครฯของโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมที่กรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์
3.2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1หรือ ปพ.7 กรณีกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554)
3.3) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงชื่อรับรองสําเนา
3.4) รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5นิ้ว 3 ใบ (ติดในใบสมัครและบัตรประจําตัวผู้เข้าห้องสอบ)
3.5) หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
4. การรับสมัคร
4.1) รับสมัคร
4.2) สอบ
4.3) วิชาที่สอบ
4.4) สถานที่สอบ
5. การประกาศผลสอบ

15 – 19 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ อาคาร 2 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
25 มีนาคม 2555
เวลา 08.30 – 16.30 น.
คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์,ภาษาอังกฤษ ในสัดส่วน 40 : 40 : 20
(ใช้แบบทดสอบ สสวท.)
อาคาร 4
1 เมษายน 2555

เวลา 09.00 น. (ป้ายประชาสัมพันธ์อาคาร 1,2)

6. รายงานตัวพร้อมรับใบแจ้งการชําระเงิน 4 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น.
(ณ ห้องประชุมเจดีย์คํา)
นักเรียนหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
มีค่าใช้จา่ ยในการเรียนเพิ่มเติม ภาคเรียนละ 4,000 บาท
*หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในวันประชุมผู้ปกครอง*

7. การชําระเงิน

ให้ชําระเงินในระบบการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ก่อนวันที่ 8 เมษายน 2555
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาชียงคํา ชื่อบัญชี โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
เลขที่บัญชี 534-6-00746-6

8. มอบตัว

8 เมษายน 2555 เวลา 08.30 น. (ณ หอประชุม)

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ให้แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน มามอบตัวพร้อมกับผู้ปกครอง
ในวันที่ 8 เมษายน 2555 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
เวลา 08.30 น. นักเรียนรายงานตัว (โรงยิมส์)
เวลา 09.00 น. ผู้ปกครองประชุมฟังคําชี้แจงกับทางโรงเรียน
เวลา 09.30 น. ผู้ปกครองนํานักเรียนมอบตัวตามลําดับ
9. เอกสารการมอบตัว
1) ใบมอบตัวและใบประวัตินักเรียนที่กรอกรายละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์
2) ปพ.1: 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับจริงและฉบับสําเนา
3) สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชอื่ นักเรียน บิดา มารดา ฉบับจริงและฉบับถ่ายสําเนา
4) สําเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง กรณีที่ไม่ได้อยู่กับ บิดา มารดา ฉบับถ่ายสําเนา
5) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล และหลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี)
6) หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร
นักเรียนที่ไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาที่กําหนด โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมจะถือว่าสละสิทธิ์และ
หากตรวจสอบคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กําหนด จะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนประเภทโควตาพิเศษ (ม. 3 เดิม)
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.1) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูช่ ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
1.2) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด
1.3) มีความประพฤติเรียบร้อย ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะของโรงเรียน
2. หลักฐานการสมัคร
2.1) ใบสมัครของโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมที่กรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์
2.2) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 3 ใบ (ติดใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบให้เรียบร้อย)
2.3) หนังสือรับรองความประพฤติที่โรงเรียนออกให้
3. การรับสมัคร
3.1) ลงชื่อแสดงความจํานงเข้าเรียนที่ครูที่ปรึกษา
27 – 31 มกราคม 2555
3.2) ยื่นใบสมัครพร้อมใบรับรองความประพฤติ
1 – 3 กุมภาพันธ์ 2555
3.3) ประกาศผลการคัดเลือก
11 กุมภาพันธ์ 2555
16 กุมภาพันธ์ 2555
4. ลงชื่อยืนยันการเข้าเรียน
5. สอบ *เฉพาะนักเรียนแผนวิทย์*เพื่อคัดห้อง
6 พฤษภาคม 2555
วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ
สถานที่สอบ
อาคาร 4
6. ประกาศผล
9 พฤษภาคม 2555 ทีป่ ้ายประชาสัมพันธ์อาคาร 1,2 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
หรือทางเว็บไซต์ http:// www.chiangkham.ac.th
7. รายงานตัวพร้อมรับใบแจ้งการชําระเงิน
11 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. (ณ หอประชุม)
8. มอบตัว
13 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 น. (ณ หอประชุม)
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ให้แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน มามอบตัวพร้อมกับผู้ปกครอง
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
เวลา 08. 30 น. นักเรียนรายงานตัว (โรงยิมส์)
เวลา 09. 00 น. ผู้ปกครองประชุมฟังคําชี้แจงกับทางโรงเรียน
เวลา 09. 30 น. ผู้ปกครองนํานักเรียนมอบตัวตามลําดับ
9. เอกสารการมอบตัว
1) ใบมอบตัวและใบประวัตินักเรียนที่กรอกรายละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์
2) ปพ.1: 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับจริงและฉบับสําเนา
3) สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา ฉบับจริงและฉบับถ่ายสําเนา
4) สําเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง กรณีที่ไม่ได้อยู่กับ บิดา มารดา ฉบับถ่ายสําเนา
5) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล และหลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี)
6) หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร
นักเรียนที่ไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาที่กําหนด โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมจะถือว่าสละสิทธิ์และ
หากตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กําหนด จะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียน
เชียงคําวิทยาคม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนประเภททั่วไป
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.1) สําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น กระทรวงศึกษาธิการ หรือกําลังศึกษาอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 หรือเทียบเท่า
1.2) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะของโรงเรียน
1.3) เป็นโสด
2. หลักฐานการสมัคร
2.1) ใบสมัครฯของโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมที่กรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์
2.2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1หรือ ปพ.7 กรณีกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554)
2.3) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงชื่อรับรองสําเนา
2.4) รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว 3 ใบ (ติดในใบสมัครและบัตรประจําตัวผู้เข้าห้องสอบ)
3. การรับสมัคร
3.1) รับสมัคร

30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ โรงยิมส์ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
3.2) สอบ
6 พฤษภาคม 2555
เวลา 08.30 – 16.30 น.
3.3) วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ และคะแนน o-net
3.4) สถานที่สอบ อาคาร 4

4. การประกาศผลสอบ 9 พฤษภาคม 2555

เวลา 09.00 น. (ป้ายประชาสัมพันธ์อาคาร 1,2)

5. รายงานตัวพร้อมรับใบแจ้งการชําระเงิน 11 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. (ณ ห้องประชุมเจดีย์คํา)
6. การชําระเงิน

ให้ชําระเงินในระบบการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2555
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาชียงคํา ชื่อบัญชี โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
เลขที่บัญชี 534-6-00746-6

7. มอบตัว

13 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 น. (ณ หอประชุม)

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ให้แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน มามอบตัวพร้อมกับผู้ปกครอง
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
เวลา 08.30 น. นักเรียนรายงานตัว (โรงยิมส์)
เวลา 09.00 น. ผูป้ กครองประชุมฟังคําชี้แจงกับทางโรงเรียน
เวลา 09.30 น. ผูป้ กครองนํานักเรียนมอบตัวตามลําดับ

8. เอกสารการมอบตัว
1) ใบมอบตัวและใบประวัตินักเรียนที่กรอกรายละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์
2) ปพ.1: 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับจริงและฉบับสําเนา
3) สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา ฉบับจริงและฉบับถ่ายสําเนา
4) สําเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง กรณีที่ไม่ได้อยู่กับ บิดา มารดา ฉบับถ่ายสําเนา
5) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล และหลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี)
6) หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร
นักเรียนที่ไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาที่กําหนด โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมจะถือว่าสละสิทธิ์และ
หากตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กําหนด จะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียน
เชียงคําวิทยาคม
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2555

(นายธวัช ชุมชอบ)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

