เอกสารประกอบการสมัครเรียนและเลือกแผนการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
ประจาปีการศึกษา 2564
1. จานวนนักเรียนที่รับ
ปีการศึกษา 2564 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 430 คน โดยแบ่งเป็น
1.1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 30 คน
1.2 นักเรียน ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยาเดิม จานวน 320 คน
1.3 นักเรียนทั่วไป จานวน 80 คน
2. การจัดห้องเรียนตามแผนการเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีการจัดห้องเรียน 11 ห้องเรียน ตามแผนการเรียน ดังนี้
2.1 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
1
ห้องเรียน
2.2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
3
ห้องเรียน
2.3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
1
ห้องเรียน
2.4 แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา
2
ห้องเรียน
2.5 แผนการเรียนภาษาจีน
1
ห้องเรียน
2.6 แผนการเรียนการงานอาชีพ
2
ห้องเรียน
2.6.1 อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
1
ห้องเรียน
2.6.2 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (PIM)
1
ห้องเรียน
2.7 แผนการเรียนศิลปะ
1
ห้องเรียน

(30 คน)
(120 คน)
(40 คน)
(80 คน)
(40 คน)
(80 คน)
(40 คน)
(40 คน)
(40 คน)

3. จานวนนักเรียนที่รับแยกตามแผนการเรียน
ประเภท

แผนการเรียน
1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
3. ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
4. ภาษาไทย - สังคมศึกษา
5. ภาษาจีน
6. การงานอาชีพ
6.1 อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
6.2 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (PIM)
7. ศิลปะ
รวม

นักเรียนเดิม (คน)
96
32
64
32

นักเรียนทั่วไป (คน)
30
24
8
16
8

32
32
32
320

8
8
8
110

หมายเหตุ จานวนนักเรียนแต่ละแผนการเรียนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
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4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนนั้น ทางโรงเรียนจะดาเนินการสอบและคัดเลือก ดังนี้
4.1 พิจารณาคะแนนการสอบของนักเรียน
คะแนนจากการสอบ

ประเภท
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม
นักเรียนทั่วไป

GPA
รวม
วิทย์ คณิต อังกฤษ ภาษาไทย สังคม 5 ภาคเรียน
100%
100%
70%
30%
100%
100%
100%

4.2 นาคะแนน 100% มาเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ดังนี้
- นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
คัดเลือกนักเรียนที่สอบได้ลาดับที่ 1 - 30 จากผู้เข้าสอบคัดเลือกประเภทนี้
- นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม คัดเลือกนักเรียนที่สอบได้ลาดับที่ 1 - 320 จากผู้เข้าสอบคัดเลือกประเภทนี้
- นักเรียนทั่วไป
คัดเลือกนักเรียนที่สอบได้ลาดับที่ 1 - 80 จากผู้เข้าสอบคัดเลือกประเภทนี้
5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนตามแผนการเรียน
5.1 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
5.1.1 ต้องเป็นนักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนนี้ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
5.1.2 โรงเรียนจะพิจารณาดาเนินการตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนจากการสอบ

ประเภท

วิทย์

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ

คณิต

อังกฤษ ภาษาไทยและสังคมฯ

35% 35% 20%

10%

รวม
100%

5.1.3 นาคะแนน 100% มาเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย เพื่อคัดเลือกนักเรียนตามแผนการเรียน จานวน
30 คน
5.2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
5.2.1 ต้องเป็นนักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนนี้ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
5.2.2 โรงเรียนจะพิจารณาดาเนินการตามเกณฑ์ ดังนี้
ประเภท
นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม
นักเรียนทั่วไป

คะแนนจากการสอบ
วิทย์

คณิต

อังกฤษ ภาษาไทย

25% 25% 20%
40% 40% 20%

-

GPA 5 ภาคเรียน
สังคม

(เฉพาะวิชาวิทย์,คณิต)

-

30%
-

รวม
100%
100%
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5.2.3 นาคะแนน 100% มาเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย เพื่อคัดเลือกนักเรียนตามแผนการเรียน ดังนี้
- นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม
รับ
96 คน
- นักเรียนทั่วไป
รับ
24 คน
5.2.4 นาคะแนนสอบของนักเรียนทั้งสองประเภท จานวน 120 คน มาเรียงลาดับคะแนนใหม่
เพื่อจัดเข้าห้องเรียนตามแผนการเรียน ดังนี้
- ลาดับที่ 1 – 120 เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 3 ห้องเรียน
โดยเรียงสลับห้อง ดังนี้
ลาดับที่
1 2 3 4 5 6
7 8 9 ...
ห้องเรียน
4/2 4/3 4/4 4/3 4/4 4/2 4/4 4/2 4/3 ...
5.3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
5.3.1 ต้องเป็นนักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนนี้ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
5.3.2 โรงเรียนจะพิจารณาดาเนินการตามเกณฑ์ ดังนี้
ประเภท
นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม
นักเรียนทั่วไป

คะแนนจากการสอบ

GPA 5 ภาคเรียน

วิทย์

คณิต

อังกฤษ ภาษาไทย สังคม

-

35%
50%

35%
50%

-

รวม

(เฉพาะวิชาอังกฤษ, คณิต)

-

30%
-

100%
100%

5.4 แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา
5.4.1 ต้องเป็นนักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนนี้ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
5.4.2 โรงเรียนจะพิจารณาดาเนินการตามเกณฑ์ ดังนี้
ประเภท
นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม
นักเรียนทั่วไป

คะแนนจากการสอบ
วิทย์

คณิต

-

-

GPA 5 ภาคเรียน

อังกฤษ ภาษาไทย สังคม

20%
20%

20%
40%

รวม

(เฉพาะวิชาภาษาไทย,สังคม)

25%
40%

30%
-

100%
100%

5.5 แผนการเรียนภาษาจีน
5.5.1 ต้องเป็นนักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนนี้ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
5.5.2 โรงเรียนจะพิจารณาดาเนินการตามเกณฑ์ ดังนี้
ประเภท
นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม

คะแนนจากการสอบ
วิทย์

คณิต

-

-

อังกฤษ ภาษาไทย

25%

20%

GPA 5 ภาคเรียน

รวม

ภาษาจีน (เฉพาะวิชาภาษาจีน,อังกฤษ)

25%

30%

100%

5.6 แผนการเรียนการงานอาชีพและแผนการเรียนศิลปะ
5.6.1 นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนนี้ ตามความถนัดและความสนใจ
5.6.2 จัดห้องเรียนตามที่นักเรียนเลือกอันดับที่ 1, 2, 3 โดยเรียงจากคะแนนการสอบคัดเลือก
ในรายวิชาหลัก 5 รายวิชา
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6. ตารางสอบคัดเลือก
6.1 นักเรียน ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยาเดิม
ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประเภท นักเรียน ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยาเดิม
วันเสาร์ ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น.
เวลา
08.00 น.
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.

วิชา
เวลา (นาที)
นักเรียนเข้าแถวรับฟังคาชี้แจง
คณิตศาสตร์
60
ภาษาอังกฤษ
60
สังคมศึกษา
60
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.
วิทยาศาสตร์
60
14.00 – 15.00 น.
ภาษาไทย
60
15.00 – 16.00 น.
ภาษาจีน
60
หมายเหตุ * * สอบเฉพาะนักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนภาษาจีนเท่านั้น

หมายเหตุ

**

6.2 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 08.00 - 14.20 น.
เวลา
08.00 น.
09.00 - 10.00 น.
10.00 - 10.50 น.
10.40 - 11.40 น.
13.00 – 13.40 น.
13.40 – 14.20 น.

วิชา
เวลา (นาที)
นักเรียนเข้าแถวรับฟังคาชี้แจง
คณิตศาสตร์
60
วิทยาศาสตร์
50
ภาษาอังกฤษ
50
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาษาไทย
40
สังคมศึกษา
40

หมายเหตุ
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6.3 นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ
นักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ให้ดาเนินการดังนี้
- สอบคัดเลือกโดยแยกตามความสามารถที่สมัคร ในวันที่ 29 เมษายน 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.
- ประกาศผลสอบและรายงานตัว ในวันที่ 30 เมษายน 2564
หมายเหตุ นักเรียนที่สอบไม่ผ่านการคัดเลือกประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและสมัครเข้าเรียนในประเภท
นักเรียนทั่วไปไว้ให้ใช้ตารางสอบในข้อ 6.4
6.4 นักเรียนทั่วไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประเภท นักเรียนทั่วไปและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
วันอาทิตย์ ที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 – 15.00 น.
เวลา
08.00 น.
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.

วิชา
เวลา (นาที) หมายเหตุ
นักเรียนเข้าแถวรับฟังคาชี้แจง
คณิตศาสตร์
60
ภาษาอังกฤษ
60
สังคมศึกษา
60
พักรับประทานอาหารกลางวัน
วิทยาศาสตร์
60
ภาษาไทย
60

7. หลักฐานประกอบการมอบตัว
7.1 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดา, มารดา และผู้ปกครองของนักเรียน (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา
มารดา) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
7.2 สาเนา ปพ.1 พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
7.3 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป
*** นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย และผู้ปกครองที่มาจะต้องเป็นผู้ปกครองที่แท้จริง
(บิดาหรือมารดา) ***
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ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองเรื่องการไม่รับเงินบริจาคหรือระดมทรัพยากร
ในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
นโยบายและมาตรการป้องกันแก้ไขการรับเงินบริจาค
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
1. โรงเรียนมีมาตรการโดยการแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครู อาจารย์และชุมชนในเรื่อง
ความโปร่งใสและหลักธรรมาภิบาล ไม่รับเงินบริจาคทุกประเภท
2. โรงเรียนให้ความเสมอภาคกับนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนในการเข้ามาเรียนในโรงเรียน
หนองฉางวิทยา
3. โรงเรียนหนองฉางวิทยาโดยสมาคมผู้ปกครอง ครูและนักเรียน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนองฉาง
วิทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะไม่มีเงื่อนไขกรณีพิเศษต่อการรับนักเรียนเข้าเรียน
เพื่อแลกผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคของผู้ปกครองและนักเรียน
4. โรงเรียนหนองฉางวิทยาดาเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน
และประชาชนในเรื่องการรับฝากและบทลงโทษการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทน
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