
 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
..................................................................... 

. 
 เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา อย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ .ศ.2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ .ศ.2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2550 นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและความต้องการของประชาชน 
 อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหา รราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับกฎกระทรวงว่าด้วย การแบ่งส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรม
กาการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการพ .ศ.2546 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหงษ์ เจริญวิทยาคม จึงก าหนดการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร 
 1.1 คุณสมบัต ิ
    1) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ใน 
   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 
  ๒) เป็นโสด 
 1.2 หลักฐานการสมัคร 
  1) ใบสมัคร 
  ๒) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน บิดา มารดา และนักเรียน 
  ๓) หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง 
      จากโรงเรียนเดิม ว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 
      หรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษกรณีสมัครความสามารถพิเศษ 
  4) รูปถ่ายหน้าตรง (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) ขนาด 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายมาแล้วไม่ 
      เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 
 
 
2. จ านวนที่รับ จ านวน 2 ห้องเรียน 80 คน (ห้องเรียนวิทย์ – คณิต และห้องเรียนศิลป์ท่ัวไป) 



3. ก าหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผล/วันรายงานตัวและมอบตัว 
 รับสมัคร   วันที่ 21 – 25 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.  
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม นักเรียนต้องแต่งกาย 
       ชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง ตามก าหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 
 การสอบคัดเลือก  - สอบข้อเขียนวัดความรู้พื้นฐาน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ อังกฤษ 
       - พร้อมยื่นคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
       นักเรียนชั้นม.1 ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
       ณ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
     หมายเหตุ 1. ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 
       2. ให้นักเรียนมาเข้าแถว เวลา 08.30 น. เพื่อรับฟังค าชี้แจง เรื่อง การสอบ 
 ประกาศผล   วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. 
 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. 
       -  นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามวัน และเวลาที่ก าหนด ณ  
       โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม พร้อมด้วยผู้ปกครอง โดยแต่งกายชุดนักเรียน  
       ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามก าหนดถือว่า สละสิทธิ์ ในการเข้าศึกษา   
                                          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
    การรับสมัครนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาจากโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและ
นอกเขตพื้นที่บริการ 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร 
 1.1 คุณสมบัต ิ
    1) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ใน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 
  ๒) เป็นโสด 
 1.2 หลักฐานการสมัคร 
  1) ใบสมัคร 
  ๒) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน บิดา มารดา และนักเรียน 
  ๓) หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง 
      จากโรงเรียนเดิม ว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 
      หรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษกรณีสมัครความสามารถพิเศษ 
  4) ส าเนาหลักฐานคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
  ๕) รูปถ่ายหน้าตรง (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) ขนาด 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายมาแล้วไม่ 
      เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 
2. จ านวนที่รับ 2 ห้องเรียน 80 คน 
 2.1 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต จ านวน 1 ห้อง 40 คน 

 2.2 แผนการเรียน ศิลป์ท่ัวไป จ านวน 1 ห้อง 40 คน  

 

 
3. ก าหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผล/วันรายงานตัวและมอบตัว 



 รับสมัคร   วันที่  21 - 25 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม นักเรียนต้องแต่งกาย 
       ชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง ตามก าหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 
 การสอบ   - สอบข้อเขียนวัดความรู้พื้นฐาน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ อังกฤษ 
       - พร้อมยื่นคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
       วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
       ณ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
     หมายเหตุ 1. ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 
       2. ให้นักเรียนมาเข้าแถว เวลา 08.30 น. เพื่อรับฟังค าชี้แจง เรื่อง การสอบ 
       3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ที่มีความประสงค์ 
           จะศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ต้องมีเกรด 
           เฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 (หากมีความความจ าเป็นต้องศึกษา 
           ต่อท่ีโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ต้องผ่านการพิจารณาเป็นรายบุคคล 
           เป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งนี้เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ต้องไม่ต่ ากว่า 1.50 

         ทั้งนี้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา) 
ประกาศผล   วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. 
รายงานตัวและมอบตัว  วันที ่7 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. 
       -  นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามวัน และเวลาที่ก าหนด ณ  
       โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม พร้อมด้วยผู้ปกครอง โดยแต่งกายชุดนักเรียน  
       ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามก าหนดถือว่า สละสิทธิ์ ในการเข้าศึกษา  
                                          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม 
     1. นักเรียนต้องปฏิบัติตามก าหนดการรับสมัครอย่างเคร่งครัด ได้แก่ สมัครสอบ รายงานตัว และมอบตัว 
ตามที่โรงเรียนก าหนดด้วยตนเอง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที 
     2. นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ต้องเข้าวัดความรู้ เพื่อการจัดชั้นเรียนทุกคน 
     3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการ  โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
ศูนย์รับนักเรียน โทร 09 1256 5865 (ครูจินดา แขวงรถ)   โทรศัพท์ 0 7761 3211 
       
     ประกาศ  ณ วันที่    15   มกราคม  2563 
 
 
 
 
          
 
         (นางพรพนา   แดงสกล) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 


