
   
ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์

----------------------------------------------- 
 

  ด้วยโรงเรียนหนองฉางวิทยา อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  

ดังนั้น เพ่ือให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภท ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองฉางวิทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหนองฉางวิทยาจึงขอประกาศรายละเอียด 
การรับสมัคร ดังนี้ 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    1.1  ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษาอยู่ 
  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
    1.2  ไม่จ ากัดอายุ 
    1.3  รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ 
    1.4  มีผลการเรียนเฉลี่ยชัน้ ป.4 และ ป.5 ไม่ต่ ากว่า 2.75 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
  ไม่ต่ ากว่า 3.00 และวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
    1.5  มีความสนใจในวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
    1.6  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะช าระค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมการจัดการศึกษา   
  ภาคเรียนละ 6,300 บาท 
 

2. หลักฐานการรับสมัคร 
    2.1 ใบสมัครของโรงเรียนหนองฉางวิทยา (กรอกข้อมูลและพิมพ์จากระบบการรับสมัคร)  
    2.2 ส าเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
  หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 ฉบับจริง 
    2.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
    2.4 หลักฐานแสดงผลการเรียนระดับชั้น ป.4 และ ป.5 
 



3. ก าหนดการสมัคร/วันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลและรายงานตัว/วันมอบตัว 
3.1 การสมัคร   กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2566  

ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.ncw.ac.th แล้วพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 
พร้อมแนบหลักฐาน มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ห้องลีลาวดี 
อาคาร 3 ในวันรับสมัคร 

3.2 วันรับสมัคร     วันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.00 น.  
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องลีลาวดี อาคาร 3  
      นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
3.3 วันสอบคัดเลือก      วันที่ 4 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป   
      วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
      ภาษาไทย  สังคมศึกษา  

หมายเหตุ  1. นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสอบ 
                    ตามวัน เวลาที่ก าหนด 

              2. ใช้ปากกาและดินสอด า 2B ในการท าข้อสอบ 
              3. ให้นักเรียนมาเข้าแถว เวลา 08.00 น.  
                      เพ่ือรับฟังค าชี้แจง 
3.4 วันประกาศผลและรายงานตัว   วันที่  7  มีนาคม  2566  เวลา 09.00 - 16.00 น. นักเรียนที่สอบ  
      คัดเลือกได้ต้องรายงานตัวทางเว็บไซต์โรงเรียน www.ncw.ac.th 
3.5 วันมอบตัว     วันที่ 9 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 – 16.00 น.  
      ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมา 
      มอบตัวตามวัน เวลา และรายละเอียดที่ก าหนด    
  

4. การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา  
 ประมาณการเงินบ ารุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  
   1. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  300 บาท/ภาคเรียน 

2. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ  300 บาท/ภาคเรียน 
   3. ค่าเรียนคอมพิวเตอร์เกินกว่ามาตรฐานที่รัฐจัดให้  300 บาท/ภาคเรียน 
   4. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ  300 บาท/ภาคเรียน 
   5. ค่าประกันขีวิตและอุบัติเหตุ     200 บาท/ปี 
   6. ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน (e-card)   250 บาท/ปี 

7. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ  250 บาท/ภาคเรียน 
8. ค่าห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต           6,300  บาท/ภาคเรียน 
9. ค่าคู่มือนักเรียน      100 บาท/ปี 

   10. ค่าเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้นักเรียน    150  บาท/ปี 
รวมทั้งสิ้น            8,450  บาท 
 
 
 

http://www.ncw.ac.th/


   นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องรายงานตัวทางเว็บไซต์โรงเรียน www.ncw.ac.th และมอบตัว  
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ตามวัน เวลาที่ก าหนด โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ถ้านักเรียน 
ไม่รายงานตัวและมอบตัว ถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  

    

     ประกาศ  ณ  วันที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2566 
  

                             
 

               (นายอัคคณัฐ  อัยรา)  
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา  

 
 

http://www.ncw.ac.th/

