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เอกสารประกอบการสมัครเรียนและเลือกแผนการเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 

ประจ าปีการศึกษา 2566 
 

1. จ านวนนักเรียนที่รับ 
    ปีการศึกษา 2566 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 420 คน โดยแบ่งเป็น 
  1.1 นักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)     จ านวน   30 คน  
  1.2 นักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   จ านวน   30 คน  

1.3 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ       จ านวน 144 คน    
1.4 นักเรียนทั่วไป        จ านวน 216 คน 

 

2. การจัดห้องเรียนตามแผนการเรียน 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการจัดห้องเรียน 11 ห้องเรียน ตามแผนการเรียน ดังนี้ 

2.1 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  1 ห้องเรียน     (30 คน) 
2.2 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)   1 ห้องเรียน     (30 คน) 

       2.3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์    3 ห้องเรียน     (120 คน) 
 2.4 แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา    2 ห้องเรียน     (80 คน) 
     2.5 แผนการเรียนภาษาจีน      1 ห้องเรียน     (40 คน) 
  2.6 แผนการเรียนพาณิชยกรรม - อุตสาหกรรม    1 ห้องเรียน     (40 คน) 
 2.7 แผนการเรียนศิลปะ       1 หอ้งเรียน     (40 คน) 
  2.8 แผนการเรียนดนตรี - นาฏศิลป์    1 ห้องเรียน     (40 คน) 
      

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลอืกนักเรียนเข้าเรียน 
    การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนนั้น ทางโรงเรียนจะด าเนินการสอบคัดเลือกและด าเนินการ ดังนี้ 
    3.1 พิจารณาคะแนนการสอบของนักเรียน 
 

ประเภท คะแนนจากการสอบ  คะแนนสัมภาษณ์ รวม 
วิทย ์ คณิต อังกฤษ ภาษาไทย สังคม 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

100% - 100% 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
English Program (EP)  

70% 30% 100% 

นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 100% - 100% 
นักเรียนทั่วไป 100% - 100% 

   

    3.2 น าคะแนน 100% มาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ดังนี้ 
         -  นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ           คัดเลือกนักเรียนที่สอบได้ล าดับที่ 1 - 30  จากผู้เข้าสอบคัดเลือกประเภทนี้ 
         -  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ       คัดเลือกนักเรียนที่สอบได้ล าดับที่ 1 - 144 จากผู้เข้าสอบคัดเลือกประเภทนี้ 
         -  นักเรียนทั่วไป           คัดเลือกนักเรียนที่สอบได้ล าดับที่ 1 - 216 จากผู้เข้าสอบคัดเลือกประเภทนี้ 
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4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลอืกนักเรียนตามแผนการเรียน 
    4.1 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์  

4.1.1  ต้องเป็นนักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนนี้ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร 
 4.1.2  โรงเรียนจะพิจารณาด าเนินการตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 

คะแนนจากการสอบ  รวม 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมฯ 

35% 35% 20% 10% 100% 
 

 4.1.3  น าคะแนน 100% มาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย เพ่ือคัดเลือกนักเรียนตามแผนการเรียน 
จ านวน 30 คน 
 

หมายเหตุ กรณีที่นักเรียนมีคะแนนรวมจากการคัดแผนการเรียนเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 
 1. ให้นักเรียนที่ได้ผลรวมของคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า
 2. หากผลรวมของคะแนนสอบวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่ากัน ให้นักเรียนที่ได้รับเลขที่นั่งสอบก่อน 
                เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า 
 ทั้งนีผ้ลการตัดสินของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

     4.2 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)  

4.2.1  ต้องเป็นนักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนนี้ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร 
 4.2.2  โรงเรียนจะพิจารณาด าเนินการตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 

คะแนนจากการสอบ  คะแนน  
สัมภาษณ์ รวม วิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร ์
ภาษาไทย 

และสังคมศกึษาฯ 
ภาษาอังกฤษ 

15% 15% 40% 30% 100% 
   

  4.2.3  น าคะแนน 100% มาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย เพ่ือคัดเลือกนักเรียนตามแผนการเรียน 
จ านวน 30 คน 

 

หมายเหตุ กรณีที่นักเรียนมีคะแนนรวมจากการคัดแผนการเรียนเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 
 1. ให้นักเรียนที่ได้คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า  
 2. หากคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน ให้นักเรียนที่ได้รับเลขท่ีนั่งสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า 
 ทั้งนีผ้ลการตัดสินของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด 
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    4.3  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์
 4.3.1  ต้องเป็นนักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนนี้ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร  
 4.3.2  โรงเรียนจะพิจารณาด าเนินการตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 

คะแนนจากการสอบ  
รวม 

วิทย์ คณิต อังกฤษ ภาษาไทย สังคม 
40% 40% 20% - - 100% 

  

  4.3.3  น าคะแนน 100% มาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย เพ่ือคัดนักเรียนตามแผนการเรียน  
จ านวน 120 คน ดังนี้  

- ล าดับที่ 1 - 120  เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จ านวน 3 ห้องเรียน  
โดยเรียงสลับห้อง ดังนี้ 

ล าดับที่   1        2      3      4       5       6      7      8      9    ...  
ห้องเรียน     1/3    1/5    1/7    1/5    1/7    1/3    1/7   1/3  1/5   ...  
 

หมายเหตุ กรณีที่นักเรียนมีคะแนนรวมจากการคัดแผนการเรียนเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 
 1. ให้นักเรียนที่ได้ผลรวมของคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า
 2. หากผลรวมของคะแนนสอบวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่ากัน ให้นักเรียนที่ได้รับเลขที่นั่งสอบก่อน 
                เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า 
 ทั้งนีผ้ลการตัดสินของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

    4.4  แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา  
4.4.1  ต้องเป็นนักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนนี้ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร 
4.4.2  โรงเรียนจะพิจารณาด าเนินการตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 

คะแนนจากการสอบ  
รวม 

วิทย์ คณิต อังกฤษ ภาษาไทย สังคม 
- - 20% 40% 40% 100% 

   

  4.3.3  น าคะแนน 100% มาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย เพื่อคัดนักเรียนตามแผนการเรียน  
จ านวน 80 คน  
   

หมายเหตุ กรณีที่นักเรียนมีคะแนนรวมจากการคัดแผนการเรียนเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 
 1. ให้นักเรียนที่ได้ผลรวมของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษามากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า  
 2. หากผลรวมของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาเท่ากัน ให้นักเรียนที่ได้รับเลขที่นั่งสอบก่อน 
      เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า 
 ทั้งนีผ้ลการตัดสินของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด 
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    4.5  แผนการเรียนอ่ืน ๆ 
4.5.1  นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
4.5.2  จัดห้องเรยีนตามที่นักเรียนเลือกอันดับที่ 1, 2, 3 โดยเรียงจากคะแนนการสอบคัดเลือกใน 

รายวิชาหลัก 5 รายวิชา จากมากไปน้อย 
หมายเหตุ กรณีที่นักเรียนมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้นักเรียนที่ได้รับเลขที่นั่งสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า  
ทั้งนีผ้ลการตัดสินของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

5.  ตารางสอบคัดเลือก 
    5.1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 
ประเภท  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

วันอาทิตย์ ที ่4 มีนาคม 2566  
 

เวลา วิชา เวลา (นาที) หมายเหตุ 
08.00 น. นักเรียนเข้าแถวรับฟังค าชี้แจง 

09.00 – 09.30  น. คณิตศาสตร์ 30  
09.35 – 10.10  น. วิทยาศาสตร์ 35  
10.15 – 10.45  น. ภาษาอังกฤษ 30  

พัก 15 นาที 
11.00 – 11.25  น. ภาษาไทย 25  
11.30 – 11.55  น. สังคมศึกษา  25  

 
 

    5.2 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) 
 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 
ประเภท  ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) 

วันอาทิตย์ ที ่4 มีนาคม 2566  
 

เวลา วิชา เวลา (นาที) หมายเหตุ 
08.00 น. นักเรียนเข้าแถวรับฟังค าชี้แจง 

09.00 – 09.30  น. คณิตศาสตร์ 30  
09.35 – 10.10  น. วิทยาศาสตร์ 35  

10.15 – 10.45  น. ภาษาอังกฤษ 30  

พัก 15 นาที 
11.00 – 11.25  น. ภาษาไทย 25  
11.30 – 11.55  น. สังคมศึกษา  25  

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ -  
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    5.3  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
นักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ให้ด าเนินการดังนี้ 
- สอบคัดเลือกโดยแยกตามความสามารถพิเศษที่สมัคร ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น.  
- ประกาศผลสอบและรายงานตัว ทางเว็บไซต์ www.ncw.ac.th  ในวันที ่16 มีนาคม  2566 
 

    5.4 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  
 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566   
ประเภท  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 

วันเสาร์ ที ่25 มีนาคม 2566  
 

เวลา วิชา เวลา (นาที) หมายเหตุ 
08.00 น. นักเรียนเข้าแถวรับฟังค าชี้แจง 

09.00 – 09.45  น. คณิตศาสตร์ 45  
09.45 – 10.15  น. ภาษาไทย 30  

พัก 5 นาที 
10.20 – 10.50 น. สังคมศึกษา 30  
10.50 – 11.35  น. วิทยาศาสตร์ 45  

พัก 5 นาที 
11.40 – 12.10  น. ภาษาอังกฤษ 30  
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6.  หลักฐานประกอบการมอบตัว  
6.1 ส าเนาสูติบัตร (ใบเกิด)            จ านวน  1  ฉบับ 

  6.2 ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน            จ านวน  1  ฉบับ 
  6.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียน           จ านวน  1  ฉบับ 
  6.4 ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา            จ านวน  1  ฉบับ 
  6.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนบิดา           จ านวน  1  ฉบับ 
  6.6 ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา            จ านวน  1  ฉบับ 
  6.7 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนมารดา           จ านวน  1  ฉบับ 
  6.8 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดาหรือมารดา)         จ านวน  1  ฉบับ 
 6.9 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดาหรือมารดา)       จ านวน  1  ฉบับ  

  6.10 ส าเนา ปพ.1 (ถ่ายเอกสารทั้งสองหน้า)          จ านวน  1  ฉบับ 
 6.11 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป 
 

หมายเหตุ  
1. เอกสารข้อ 6.1 - 6.10 ให้เขียนส าเนาถูกต้องและลงชื่อในเอกสารทุกหน้า (ของใครของท่าน) 
2. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้น าส าเนาการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล มาด้วย 

     3. โรงเรียนจะไม่รับมอบตัวนักเรียนที่ไม่มีส าเนาใบ ปพ.1  
 

*** นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย และผู้ปกครองท่ีมามอบตัวจะต้องเป็นผู้ปกครองท่ีแท้จริง 
(บิดาหรือมารดา) เท่านั้น *** 
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ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองเรื่องการไมร่ับเงนิบริจาคหรือระดมทรพัยากร 
ในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นโยบายและมาตรการป้องกันแก้ไขการรับเงินบริจาค 
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 

1. โรงเรียนมีมาตรการโดยการแจ้งท่ีประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครู อาจารย์และชุมชนในเรื่อง 
ความโปร่งใสและหลักธรรมาภิบาล ไม่รับเงินบริจาคทุกประเภท 

2. โรงเรียนให้ความเสมอภาคกับนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนในการเข้ามาเรียนในโรงเรียน 
หนองฉางวิทยา 

3. โรงเรียนหนองฉางวิทยาโดยสมาคมผู้ปกครอง ครูและนักเรียน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน 
หนองฉางวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะไม่มีเงื่อนไขกรณีพิเศษต่อการรับนักเรียน
เข้าเรียนเพื่อแลกผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคของผู้ปกครองและนักเรียน 

4. โรงเรียนหนองฉางวิทยาด าเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน
และประชาชนในเร่ืองการรับฝากและบทลงโทษการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทน 

 


