ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
----------------------------------------------ด้วยโรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จะรับนักเรียนเข้าเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ดังนั้น เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
หนองฉางวิทยา ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เรื่อง
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยมีรายละเอียด
การรับสมัคร/สอบคัดเลือก/ประกาศผลและรายงานตัว/มอบตัว ดังนี้
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
1.2 ไม่จำกัดอายุ
1.3 เป็นโสด
1.4 ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ 7 ตำบล 37 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตำบล
หนองสรวง
หนองฉาง
ทุ่งพง
บ้านเก่า
อุทัยเก่า
หนองนางนวล
หนองยาง

หมู่ที่
1-5
1-7
1, 11
4-9
1-10
2, 4, 5
3, 5, 6, 8

โดยนักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอย่างน้อย 2 ปี
(นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้าน
หรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง
กรณีที่นักเรียนมิได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านแต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ให้มีการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสารโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน
รับรองการอาศัยอยู่จริง หรือเป็นนักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน
1.5 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน และมีความประพฤติดี
2. หลักฐานการรับสมัคร
2.1 ใบสมัครตามแบบทีโ่ รงเรียนหนองฉางวิทยากำหนด
2.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริง 1 ฉบับ พร้อมฉบับถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
2.3 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (หนังสือรับรองควรระบุว่าเข้าเรียนตั้งแต่ พ.ศ. ใด) ฉบับจริง
2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
2.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) จำนวน 1 ฉบับ
3. กำหนดการรับใบสมัคร/วันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันจับสลาก/วันประกาศผลและวันรายงานตัว/
วันมอบตัว
3.1 การรับใบสมัคร
ดาวน์โหลดระเบียบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เป็นต้นไป ที่ www.ncw.ac.th หรือ Fb : โรงเรียนหนองฉางวิทยา
แล้วพิมพ์ใบสมัครมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครที่ห้องประชุมลีลาวดี
อาคาร 3 ในวันรับสมัคร หรือสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ทโี่ รงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 1 ห้องคอมพิวเตอร์
ตามวัน เวลา ที่กำหนด
3.2 วันรับสมัคร
วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทีห่ ้องประชุมลีลาวดี อาคาร 3 นักเรียน
ต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง ตาม วัน เวลา
ที่กำหนด
3.3 วันสอบคัดเลือก
วันที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ 1. นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสอบ
ตามวัน เวลา ทีก่ ำหนด
2. ใช้ปากกาหรือดินสอดำ 2B ในการทำข้อสอบ
3. ให้นักเรียนมาเข้าแถว เวลา 08.00 น.
เพื่อรับฟังคำชี้แจง

3.4 วันประกาศผลและรายงานตัว

3.5 วันมอบตัว

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. นักเรียนที่สอบ
คัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามกำหนด ณ บริเวณอาคาร 5
โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ถ้านักเรียนคนใดไม่
รายงานตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมา
มอบตัวตามวัน เวลา และรายละเอียดที่กำหนด

ประเภทนักเรียนทั่วไป
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
1.2 ไม่จำกัดอายุ
1.3 เป็นโสด
1.4 รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ
1.5 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน และมีความประพฤติดี
2. หลักฐานการรับสมัคร
2.1 ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนหนองฉางวิทยากำหนด
2.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริง 1 ฉบับ พร้อมฉบับถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
2.3 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลัง
ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (หนังสือรับรองควรระบุว่าเข้าเรียนตั้งแต่ พ.ศ. ใด)
ฉบับจริง
2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
2.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) จำนวน 1 ฉบับ
3. กำหนดการรับใบสมัคร/วันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลและวันรายงานตัว/วันมอบตัว
3.1 การรับใบสมัคร
ดาวน์โหลดระเบียบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เป็นต้นไป ที่ www.ncw.ac.th หรือ Fb : โรงเรียนหนองฉางวิทยา
แล้วพิมพ์ใบสมัครมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครที่ห้องประชุมลีลาวดี
อาคาร 3 ในวันรับสมัคร หรือสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ทโี่ รงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 1 ห้องคอมพิวเตอร์
ตามวัน เวลา ที่กำหนด
3.2 วันรับสมัคร
วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทีห่ ้องประชุมลีลาวดี อาคาร 3 นักเรียน
ต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง ตาม วัน เวลา
ที่กำหนด
3.3 วันสอบคัดเลือก
วันที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ

3.4 วันประกาศผลและรายงานตัว

3.5 วันมอบตัว

หมายเหตุ 1. นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสอบ
ตามวัน เวลา ทีก่ ำหนด
2. ใช้ปากกาหรือดินสอดำ 2B ในการทำข้อสอบ
3. ให้นักเรียนมาเข้าแถว เวลา 08.00 น.
เพื่อรับฟังคำชี้แจง
วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. นักเรียนที่สอบ
คัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามกำหนด ณ บริเวณอาคาร 5
โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ถ้านักเรียนคนใดไม่
รายงานตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมา
มอบตัวตามวัน เวลา และรายละเอียดที่กำหนด

ประเภทความสามารถพิเศษ
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
1.2 ไม่จำกัดอายุ
1.3 เป็นโสด
1.4 รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ
1.5 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน และมีความประพฤติดี
2. หลักฐานการรับสมัคร
2.1 ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนหนองฉางวิทยากำหนด
2.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริง 1 ฉบับ พร้อมฉบับถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
2.3 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (หนังสือรับรองควรระบุว่าเข้าเรียนตั้งแต่ พ.ศ. ใด) ฉบับจริง
2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
2.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) จำนวน 1 ฉบับ
3. กำหนดการรับใบสมัคร/วันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลและวันรายงานตัว/วันมอบตัว
3.1 การรับใบสมัคร
ดาวน์โหลดระเบียบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เป็นต้นไป ที่ www.ncw.ac.th หรือ Fb : โรงเรียนหนองฉางวิทยา
แล้วพิมพ์ใบสมัครมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครที่ห้องประชุมลีลาวดี
อาคาร 3 ในวันรับสมัคร หรือสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ทโี่ รงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 1 ห้องคอมพิวเตอร์
ตามวัน เวลา ทีก่ ำหนด
3.2 วันรับสมัคร
วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทีห่ ้องประชุมลีลาวดี อาคาร 3

นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง
ตาม วัน เวลา ที่กำหนด
3.3 วันสอบคัดเลือก
วันที่ 24 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วิชาที่สอบตามความสามารถที่นักเรียนสมัคร
หมายเหตุ นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสอบ
ตามวัน เวลา ทีก่ ำหนด
3.4 วันประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. นักเรียนที่
สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามกำหนด ณ ห้องวิชาการ
โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ถ้านักเรียนคนใดไม่
รายงานตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
3.5 วันมอบตัว
วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมา
มอบตัวตามวัน เวลา และรายละเอียดที่กำหนด
4. ประเภทความสามารถพิเศษที่รับสมัคร ประกอบด้วย
4.1 ด้านกีฬา
รับนักเรียนชาย/หญิง ผู้มีความสามารถด้านกีฬาทั่วไปซึ่งจะต้อง
เป็นนักกีฬา (ฟุตบอล/ฟุตซอล/วอลเลย์บอล/ปิงปอง/ตะกร้อ)
ที่ได้เหรียญทองระดับภาคขึ้นไป (จำนวน 5 คน)
4.2 ด้านศิลปะ
รับนักเรียนที่มีความสามารถด้านทัศนศิลป์ (จำนวน 2 คน)
ซึ่งจะต้องได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคขึ้นไป หรือ
ด้านดนตรี (ดุริยางค์/นาฏศิลป์) (จำนวน 5 คน) ซึ่งจะต้องเป็น
นักดนตรีประจำโรงเรียน/ได้เหรียญทองระดับภาคขึ้นไป
โดยมีเอกสารหลักฐานรับรอง
หมายเหตุ 1. นักเรียนความสามารถพิเศษโรงเรียนหนองฉางวิทยารับร้อยละ 5 ของประเภทนักเรียนทั่วไป
จำนวน 12 คน ในกรณีที่มีผู้สมัครแต่ละประเภทไม่ผ่านการประเมินครบตามจำนวน ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาที่จะรับนักเรียนให้ครบตามจำนวนที่ต้องการ
2. นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษ จะต้องเป็นนักกีฬาหรือนักดนตรีของโรงเรียน
หนองฉางวิทยาจนกว่าจะจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นั กเรี ย นที่ส อบคัดเลื อกได้ จะต้ องมารายงานตัว ตามกำหนด ณ โรงเรียน
หนองฉางวิท ยา โดยแต่งกายชุดนักเรียน(โรงเรียนเดิม) ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามวัน
และเวลาทีก่ ำหนดถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
ทั้งนี้ นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมามอบตัวตามวัน เวลา และรายละเอียดที่กำหนด
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายธนกฤต นิโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา

