ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดิม นักเรียนทั่วไป
และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
----------------------------------------------ด้วยโรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จะรับนักเรียนเข้าเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดิม
นักเรียนทั่วไป และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ดังนั้น เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 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
ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดิม
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียนหนองฉางวิทยา
1.2 ต้องมีผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(ภาคเรียนที่ 1) เฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
1.3 ถ้าผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 จะต้องเป็นนักเรียนที่ช่วยกิจกรรมของ
โรงเรียนหนองฉางวิทยาและได้รับการรับรองจากครูที่ปรึกษาหรือกลุ่มบริหารต่าง ๆ
(กิจกรรมที่ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง)
1.4 นักเรียนต้องผ่านการประเมินทุกรายวิชา ไม่ติด 0, ร, มส, มผ
1.5 ไม่รับนักเรียนชายที่เจาะหูเข้าเรียนไม่ว่ากรณีข้อ 1.1 และ 1.2
1.6 ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองของโรงเรียนให้มีสิทธิ์เข้าเรียนได้
2. หลักฐานการรับสมัคร
2.1 ใบสมัครตามแบบทีโ่ รงเรียนหนองฉางวิทยากำหนด
2.2 หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ฉบับจริง
2.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
2.4 หลักฐานแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน

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 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทีห่ ้องประชุมลีลาวดี อาคาร 3 นักเรียน
ต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง ตาม วัน เวลา
ที่กำหนด
3.3 วันสอบคัดเลือก
วันที่ 9 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (เฉพาะนักเรียนที่เลือกแผนการเรียน
ภาษาจีน)
หมายเหตุ 1. นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสอบ
ตามวัน เวลา ทีก่ ำหนด
2. ใช้ปากกาหรือดินสอดำ 2B ในการทำข้อสอบ
3. ให้นักเรียนมาเข้าแถว เวลา 08.00 น.
เพื่อรับฟังคำชี้แจง
3.4 วันประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. นักเรียนที่
สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามกำหนด ณ ห้องวิชาการ
โดยแต่งกายชุดนักเรียน ถ้านักเรียนคนใดไม่รายงานตัวตามกำหนด
ถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
3.5 วันมอบตัว
วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมา
มอบตัวตามวัน เวลา และรายละเอียดที่กำหนด
ประเภทนักเรียนทั่วไป
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือ
เทียบเท่า
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 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 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 29 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 วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. นักเรียนที่สอบ
คัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามกำหนด ณ บริเวณอาคาร 5
โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ถ้านักเรียนคนใด
ไม่รายงานตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
3.5 วันมอบตัว
วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมา
มอบตัวตามวัน เวลา และรายละเอียดที่กำหนด

ประเภทความสามารถพิเศษ
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือ
เทียบเท่า
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 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 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 – 22 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทีห่ ้องประชุมลีลาวดี อาคาร 3 นักเรียน
ต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง ตาม วัน เวลา
ที่กำหนด
3.3 วันสอบคัดเลือก
วันที่ 24 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วิชาที่สอบตามความสามารถที่นักเรียนสมัคร
หมายเหตุ นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสอบตามวัน เวลา
ทีก่ ำหนด
3.4 วันประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. นักเรียนที่
สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามกำหนด ณ ห้องวิชาการ
โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ถ้านักเรียนคนใด
ไม่รายงานตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าศึกษา
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
3.5 วันมอบตัว
วันที่ 7 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 6 คน)
4.2 ด้านศิลปะ
รับนักเรียนที่มีความสามารถด้านทัศนศิลป์ (จำนวน 4 คน)
ซึ่งจะต้องได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคขึ้นไป หรือ
ด้านดนตรี (ดุริยางค์/นาฏศิลป์) (จำนวน 10 คน) ซึ่งจะต้องเป็น
นักดนตรีประจำโรงเรียน/ได้เหรียญทองระดับภาคขึ้นไป
โดยมีเอกสารหลักฐานรับรอง
หมายเหตุ 1. นักเรียนความสามารถพิเศษโรงเรียนหนองฉางวิทยารับร้อยละ 5 ของนักเรียนทั้งหมด
คิดเป็นจำนวน 20 คน ในกรณีที่มผี ู้สมัครแต่ละประเภทไม่ผ่านการประเมินครบตามจำนวน ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาที่จะรับนักเรียนให้ครบตามจำนวนที่ต้องการ
2. นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษ จะต้องเป็นนักกีฬาหรือนักดนตรีของโรงเรียน
หนองฉางวิทยาจนกว่าจะจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นั กเรี ย นที่ส อบคัดเลื อกได้ จะต้ องมารายงานตัว ตามกำหนด ณ โรงเรียน
หนองฉางวิทยา โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา
ทีก่ ำหนดถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา นักเรียนที่
รายงานตัวแล้วจะต้องมามอบตัวตามวัน เวลาและรายละเอียดที่กำหนด
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายธนกฤต นิโรจน์)
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา

