ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
----------------------------------------------ด้วยโรงเรียนหนองฉางวิทยา อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป นักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
ดังนั้น เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 และประกาศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เรื่องแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดอุทัยธานี
โรงเรียนหนองฉางวิทยาจึงขอประกาศรายละเอียดการรับสมัคร/สอบคัดเลือก/ประกาศผลและรายงานตัว/มอบตัว ดังนี้
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
1.2 ไม่จากัดอายุ
1.3 เป็นโสด
1.4 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน และมีความประพฤติดี
1.5 ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ 7 ตาบล 37 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตาบล
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
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โดยนักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอย่างน้อย 2 ปี (นับถึงวันที่ 16
พฤษภาคม พ.ศ. 2564) และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง
กรณีที่นักเรียนมิได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านแต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
บันทึกเป็นเอกสารโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่
จริง
2. หลักฐานการรับสมัคร
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนหนองฉางวิทยา (พิมพ์จากระบบการรับสมัคร)
2.2 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
2.3 สาเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ฉบับจริง
2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
3. กาหนดการสมัคร/วันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลและรายงานตัว/วันมอบตัว
3.1 การสมัคร
กรอกใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564
ทาง www.ncw.ac.th แล้วพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่าย
พร้อมแนบหลักฐานมายื่นในวันสอบคัดเลือก
3.2 วันรับสมัคร
วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางระบบรับสมัครออนไลน์
www.ncw.ac.th
3.3 วันสอบคัดเลือก
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ 1. นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสอบ
ตามวัน เวลา ที่กาหนด
2. ใช้ปากกาหรือดินสอดา 2B ในการทาข้อสอบ
3. ให้นักเรียนมาเข้าแถว เวลา 08.00 น.
เพื่อรับฟังคาชี้แจง
3.4 วันประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามกาหนด
ณ บริเวณอาคาร 5 โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)
3.5 วันมอบตัว
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมา
มอบตัวตามวัน เวลา และรายละเอียดที่กาหนด
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ประเภทนักเรียนทั่วไป
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
1.2 ไม่จากัดอายุ
1.3 เป็นโสด
1.4 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน และมีความประพฤติดี
2. หลักฐานการรับสมัคร
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนหนองฉางวิทยา (พิมพ์จากระบบการรับสมัคร)
2.2 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
2.3 สาเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ฉบับจริง
2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
3. กาหนดการสมัคร/วันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลและรายงานตัว/วันมอบตัว
3.1 การสมัคร
กรอกใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564
ทาง www.ncw.ac.th แล้วพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่าย
พร้อมแนบหลักฐานมายื่นในวันสอบคัดเลือก
3.2 วันรับสมัคร
วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางระบบรับสมัครออนไลน์
www.ncw.ac.th
3.3 วันสอบคัดเลือก
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ 1. นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสอบ
ตามวัน เวลา ที่กาหนด
2. ใช้ปากกาหรือดินสอดา 2B ในการทาข้อสอบ
3. ให้นักเรียนมาเข้าแถว เวลา 08.00 น.
เพื่อรับฟังคาชี้แจง
3.4 วันประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามกาหนด
ณ บริเวณอาคาร 5 โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)
3.5 วันมอบตัว
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมา
มอบตัวตามวัน เวลา และรายละเอียดที่กาหนด
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ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
1.2 ไม่จากัดอายุ
1.3 เป็นโสด
1.4 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน และมีความประพฤติดี
2. หลักฐานการรับสมัคร
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนหนองฉางวิทยา (พิมพ์จากระบบการรับสมัคร)
2.2 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
2.3 สาเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ฉบับจริง
2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
3. กาหนดการสมัคร/วันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลและรายงานตัว/วันมอบตัว
3.1 การสมัคร
กรอกใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 24 - 27 เมษายน 2564
ทาง www.ncw.ac.th แล้วพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่าย
พร้อมแนบหลักฐานมายื่นในวันสอบคัดเลือก
3.2 วันรับสมัคร
วันที่ 24 - 27 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางระบบรับสมัครออนไลน์
www.ncw.ac.th
3.3 วันสอบคัดเลือก
วันที่ 29 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วิชาที่สอบตามความสามารถที่นักเรียนสมัคร
หมายเหตุ นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสอบตามวัน เวลา
ที่กาหนด
3.4 วันประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. นักเรียนที่
สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามกาหนด ณ ห้องวิชาการ
โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)
3.5 วันมอบตัว
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมา
มอบตัวตามวัน เวลา และรายละเอียดที่กาหนด
4. ประเภทความสามารถพิเศษที่รับสมัคร ประกอบด้วย
4.1 ด้านกีฬา
- รับนักเรียนทีม่ ีความสามารถด้านกีฬาทั่วไป (ฟุตบอล/ฟุตซอล/
วอลเลย์บอล/ปิงปอง/ตะกร้อ) ซึ่งจะต้องเป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัล
เหรียญทองระดับภาคขึ้นไป โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองจากโรงเรียน
4.2 ด้านทัศนศิลป์
- รับนักเรียนที่มีความสามารถด้านทัศนศิลป์ ซึ่งจะต้องได้รับรางวัล
เหรียญทองระดับภาคขึ้นไป โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองจากโรงเรียน
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4.3 ด้านดนตรี (ดุริยางค์/นาฏศิลป์) - รับนักเรียนที่เป็นนักดนตรีประจาโรงเรียน หรือได้รับรางวัลเหรียญทอง
ระดับภาคขึ้นไป โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองจากโรงเรียน
ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
กรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เห็นว่าโรงเรียนมีความจาเป็นจะต้องรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียน ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
1. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขหรือข้อตกลง
ร่วมกันมาก่อนมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
2. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
3. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
4. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหนองฉางวิทยา
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
1.2 ไม่จากัดอายุ
1.3 เป็นโสด
1.4 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน และมีความประพฤติดี
2. หลักฐานการรับสมัคร
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนหนองฉางวิทยา (พิมพ์จากระบบการรับสมัคร)
2.2 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
2.3 สาเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ฉบับจริง
2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
3. กาหนดการสมัคร/วันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลและรายงานตัว/วันมอบตัว
3.1 การสมัคร
กรอกใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 24 - 27 เมษายน 2564
ทาง www.ncw.ac.th แล้วพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่าย
พร้อมแนบหลักฐานมายื่นในวันสอบคัดเลือก
3.2 วันรับสมัคร
วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางระบบรับสมัครออนไลน์
www.ncw.ac.th
3.3 วันสอบคัดเลือก
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ 1. นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสอบ
ตามวัน เวลา ที่กาหนด
2. ใช้ปากกาหรือดินสอดา 2B ในการทาข้อสอบ
3. ให้นักเรียนมาเข้าแถว เวลา 08.00 น.
เพื่อรับฟังคาชี้แจง
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3.4 วันประกาศผลและรายงานตัว
3.5 วันมอบตัว

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามกาหนด
ณ บริเวณอาคาร 5 โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมา
มอบตัวตามวัน เวลา และรายละเอียดที่กาหนด

หมายเหตุ 1. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
รับไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียนทั่วไป คิดเป็นจานวน 45 คน ในกรณีที่มีผู้สมัครแต่ละประเภท
ไม่ผ่านการประเมินครบตามจานวน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาที่จะรับ
นักเรียนให้ครบตามจานวนที่ต้องการ
2. นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษ จะต้องเป็นนักกีฬาหรือนักดนตรีของโรงเรียน
หนองฉางวิทยาจนกว่าจะจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การเก็บเงินบารุงการศึกษา
1. ประมาณการเงินบารุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1. ค่าจ้างบุคคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
250 บาท/ ภาคเรียน
2. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
200 บาท/ ภาคเรียน
3. ค่าเรียนคอมพิวเตอร์เกินกว่ามาตรฐานที่รัฐกาหนด
300 บาท/ ภาคเรียน
4. ค่าสาธารณูปโภค
300 บาท/ ภาคเรียน
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ
200 บาท/ ปี
6. ค่าคู่มือนักเรียน
80 บาท
7. ค่าวารสารโรงเรียน
40 บาท/ ภาคเรียน
8. ค่าบัตรประจาตัวนักเรียน
250 บาท
9. ค่าจ้างครูชาวต่างชาติภาษาอังกฤษ
300 บาท/ ภาคเรียน
รวมทั้งสิ้น
1,920 บาท
2. ประมาณการเงินบารุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา,
แผนการเรียนการงานอาชีพ, แผนการเรียนศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1. ค่าจ้างบุคคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
250 บาท/ ภาคเรียน
2. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
200 บาท/ ภาคเรียน
3. ค่าเรียนคอมพิวเตอร์เกินกว่ามาตรฐานที่รัฐกาหนด
300 บาท/ ภาคเรียน
4. ค่าสาธารณูปโภค
300 บาท/ ภาคเรียน
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ
200 บาท/ ปี
6. ค่าคู่มือนักเรียน
80 บาท
7. ค่าวารสารโรงเรียน
40 บาท/ ภาคเรียน
8. ค่าบัตรประจาตัวนักเรียน
250 บาท
9. ค่าจ้างครูชาวต่างชาติภาษาจีน
300 บาท/ ภาคเรียน
10. ค่าจ้างครูชาวต่างชาติภาษาอังกฤษ
300 บาท/ ภาคเรียน
รวมทั้งสิ้น
2,220 บาท
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3. ประมาณการเงินบารุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนภาษาจีน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564
1. ค่าจ้างบุคคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
250 บาท/ ภาคเรียน
2. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
200 บาท/ ภาคเรียน
3. ค่าเรียนคอมพิวเตอร์เกินกว่ามาตรฐานที่รัฐกาหนด
300 บาท/ ภาคเรียน
4. ค่าสาธารณูปโภค
300 บาท/ ภาคเรียน
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ
200 บาท/ ปี
6. ค่าคู่มือนักเรียน
80 บาท
7. ค่าวารสารโรงเรียน
40 บาท/ ภาคเรียน
8. ค่าบัตรประจาตัวนักเรียน
250 บาท
9. ค่าจ้างครูชาวต่างชาติภาษาจีน
500 บาท/ ภาคเรียน
10. ค่าจ้างครูชาวต่างชาติภาษาอังกฤษ
300 บาท/ ภาคเรียน
รวมทั้งสิ้น
2,420 บาท
นั กเรี ย นที่ส อบคัดเลื อกได้ จะต้ องมารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลาที่ กาหนด
ณ โรงเรี ย นหนองฉางวิทยา โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวและ
มอบตัว ถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายธนกฤต นิโรจน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา

