ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
----------------------------------------------ด้วยโรงเรียนหนองฉางวิทยา อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ดังนั้น เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองฉางวิทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 และประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 เรื่องแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนหนองฉางวิทยาจึงขอประกาศ
รายละเอียดการรับสมัคร/สอบคัดเลือก/ประกาศผลและรายงานตัว/มอบตัว ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 หรือกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2563 หรือเทียบเท่า
1.2 ไม่จากัดอายุ
1.3 รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ
1.4 มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ากว่า 3.00
1.5 มีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะชาระค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมการจัดการศึกษา
ภาคเรียนละ 6,300 บาท
2. หลักฐานการรับสมัคร
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนหนองฉางวิทยา (พิมพ์จากระบบการรับสมัคร)
2.2 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
2.3 สาเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 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 19 - 23 มีนาคม 2564
ทาง www.ncw.ac.th แล้วพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่าย พร้อมแนบ
หลักฐาน มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ห้องลีลาวดี อาคาร 3
ในวันรับสมัคร
3.2 วันรับสมัคร
วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องลีลาวดี อาคาร 3
นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง
ตามวัน เวลาที่กาหนด
3.3 วันสอบคัดเลือก

3.4 วันประกาศผลและรายงานตัว
3.5 วันมอบตัว

วันที่ 4 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หมายเหตุ 1. นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสอบ
ตามวัน เวลาที่กาหนด
2. ใช้ปากกาและดินสอดา 2B ในการทาข้อสอบ
3. ให้นักเรียนมาเข้าแถว เวลา 08.00 น.
เพื่อรับฟังคาชี้แจง
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. นักเรียนที่สอบ
คัดเลือกได้ต้องมารายงานตัวตามกาหนด ณ ห้องลีลาวดี อาคาร 3
โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)
วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา นักเรียนทีร่ ายงานตัวแล้วจะต้องมา
มอบตัวตามวัน เวลา และรายละเอียดที่กาหนด

4. การเก็บเงินบารุงการศึกษา
ประมาณการเงินบารุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ภาค
เรียนที่ 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
10. ค่าห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต
6,300 บาท/ ภาคเรียน
รวมทั้งสิ้น
8,220 บาท

นักเรี ย นที่ส อบคัดเลื อกได้ จะต้ องมารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลาที่ กาหนด
ณ โรงเรี ย นหนองฉางวิทยา โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวและ
มอบตัว ถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายธนกฤต นิโรจน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา

