
 
 

 
ประกาศโรงเรียนชัยบุรีพิทยา 

เร่ือง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2563 
(แก้ไขเพิ่มเติม) 

***************************************** 
  เพื่อให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนชัยบุรีพิทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการรับนักเรียนและแนวปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 
และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา   
จึงก ำหนดกำรรับนักเรียนตำมแผนช้ันเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ดังนี้   

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     ๑.1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือก าลังศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
     ๑.๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 2. หลักฐานการสมัคร 
     ๒.๑ ส าเนาใบ ปพ.1 (ระเบียนผลการเรียน) จ านวน 1 ฉบับ 
     ๒.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน,บิดา,มารดา,ผู้ปกครองท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ด้วยกรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)  
           อย่างละ1 ฉบับ 

    2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (นักเรียน,บิดา,มารดา,ผู้ปกครองท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ด้วยกรณีไม่ได้อยู่กับบิดา      
มารดา) อย่างละ 1 ฉบับ 

     ๒.4 รูปถ่ายหน้าตรง (ใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม) ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
     ๒.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) รายบุคคลใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ๒.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปล่ียน ช่ือ- สกุล 

หมายเหตุ : 1. เอกสารส าหรับนักเรียนและผู้ปกครองต่างด้าว (เช่น บัตรคนต่างด้าว, พาสปอร์ต, หนังสือท่ีทาง 
ราชการออกให้) 

       2. เอกสารหลักฐานทุกฉบับต้องเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง ให้ครบถ้วนหากตรวจพบว่าเป็นเอกสารเท็จ   
และไม่มีการเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง จะถือว่าการสมัครนี้เป็นโมฆะ 

 

 3. ช่องทางการสมัคร 
     3.1 สมัครออนไลน์ 
  3.1.1 ทาง Facebook: โรงเรียนชัยบุรีพิทยา  
  3.1.2 ทางเว็บไซต์ www.chaiburipittaya.ac.th 
 
 

http://www.chaiburipittaya.ac.th/


 
 
 
     3.2 ดาวน์โหลดใบสมัครทาง Facebook: โรงเรียนชัยบุรีพิทยา หรือทาง เว็บไซต์ www.chaiburipittaya.ac.th
โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครท่ีจุดรับสมัครของโรงเรียนชัยบุรีพิทยา (ป้อมยามโรงเรียน)ด้วยตนเอง 
หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์  มายังโรงเรียนชัยบุรีพิทยา เลขท่ี 72 หมู่ ๒ ต าบลสองแพรก 
อ าเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๓๕๐  ทางโรงเรียนจะยึดวันท่ีสมัครตามวันท่ีประทับตราไปรษณีย์ 
     3.3 ขอรับใบสมัครได้ท่ีจุดรับสมัครโรงเรียนชัยบุรีพิทยา แล้วน าใบสมัครกลับไปเขียนท่ีบ้าน โดยสามารถส่ง      
ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานท้ังหมดท่ีจุดรับสมัครของโรงเรียนชัยบุรีพิทยา (ป้อมยามโรงเรียน) ด้วยตนเอง  หรือส่งใบสมัคร
พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์มายังโรงเรียนชัยบุรีพิทยา เลขท่ี 72 หมู่ ๒ ต าบลสองแพรก อ าเภอชัยบุรี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350 ทางโรงเรียนจะยึดวันท่ีสมัครตามวันท่ีประทับตราไปรษณีย์  ท้ังนี้ทางโรงเรียนไม่มีบริการถ่าย
เอกสารและจุดกรอกข้อมูล 

 4. ก าหนดการรับสมัคร 
 
 

  
 
 

5. ข้อปฏิบัติในการสมัคร 
    5.1 การสมัครท่ีจุดรับสมัคร ผู้สมัครและผู้ปกครองต้องสวมใส่หน้ากาก อนามัย เว้นระยะห่างตามท่ีก าหนดและ

ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ท่ีทางโรงเรียนได้จัดไว้บริการ เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

 6. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
     6.1 Facebook: โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 
     6.2 เว็บไซต์ www.chaiburipittaya.ac.th 
     6.3 โทรศัพท์: 098-6709115 , 082-2841750 
     6.4 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 72 หมู ่2 ต าบลสองแพรก อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  2๓  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
       (นางดวงฤทัย  ทองแก้วเกิด) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 

รับสมัคร 3 – 12  พฤษภาคม  2563 รับสมัคร 3 – 12  พฤษภาคม  2563 

สอบคัดเลือก  ๓๐  พฤษภาคม  2563 
เวลา 09.00 น.  

สอบคัดเลือก  ๓๑  พฤษภาคม  2563 
เวลา 09.00 น. 

ประกาศผลสอบ  ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓ ประกาศผลสอบ  4  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

รายงานตัวและมอบตัว  ๖ – ๘ มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 

รายงานตัวและมอบตัว  ๙ – 11 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 
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