
 
ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป 

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
----------------------------------------------- 

 

  ด้วยโรงเรียนหนองฉางวิทยา อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ นักเรียนทั่วไป นักเรียน 
ที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 

ดังนั้น เพ่ือให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภท นักเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษโรงเรียนหนองฉางวิทยา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหนองฉาง
วิทยาจึงขอประกาศรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ   
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษาอยู่ใน 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 

1.2 ไม่จ ากัดอายุ 
1.3 เป็นโสด 
1.4 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน และมีความประพฤติดี 
1.5 ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ อ าเภอหนองฉาง 7 ต าบล 37 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

 

ที ่ ต าบล หมู่ที่ 
1 หนองสรวง 1-5 
2 หนองฉาง 1-7 
3 ทุ่งพง 1, 11 
4 บ้านเก่า 4-9 
5 อุทัยเก่า 1-10 
6 หนองนางนวล 2, 4, 5 
7 หนองยาง 3, 5, 6, 8 
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โดยนักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนอย่างน้อย 2 ปี (นับถึงวันที่   16  
พฤษภาคม พ.ศ. 2566) และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 

กรณีที่นักเรียนมิ ได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  
พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยอยู่จริงในเขตพ้ืนที่บริการ ให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
บันทึกเป็นเอกสารโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัย 
อยู่จริง   
 

2. หลักฐานการรับสมัคร 
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนหนองฉางวิทยา (กรอกข้อมูลและพิมพ์จากระบบการรับสมัคร) 
2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
2.3 ส าเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
     หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ฉบับจริง  
2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
 

3. ก าหนดการสมัคร/วันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลและรายงานตัว/วันมอบตัว 
3.1 การสมัคร    กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566  

       ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.ncw.ac.th แล้วพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่าย  
      พร้อมแนบหลักฐาน น ามายื่นในวันสอบคัดเลือก   

3.2 วันรับสมัคร     วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น.  
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางระบบรับสมัครออนไลน์      
      www.ncw.ac.th 

3.3 วันสอบคัดเลือก      วันที่ 25 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป   
     วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
      และภาษาอังกฤษ 
     หมายเหตุ  1. นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสอบ 
                               ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
              2. ใช้ปากกาและดินสอด า 2B ในการท าข้อสอบ 
                   3. ให้นักเรียนมาเข้าแถว เวลา 08.00 น.  
                                 เพ่ือรับฟังค าชี้แจง 
3.4 วันประกาศผลและรายงานตัว   วันที่  29  มีนาคม 2566  เวลา 09.00 - 16.00 น.   
 นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ ต้องรายงานตัวทางเว็บไซต์โรงเรียน 

www.ncw.ac.th          
3.5 วันมอบตัว   วันที่ 1 เมษายน 2566  เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้อง  
มอบตัวตามวัน เวลา และรายละเอียดที่ก าหนด  
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ประเภทนักเรียนทั่วไป   
1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1  ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษาอยู่ใน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 

1.2 ไม่จ ากัดอายุ 
1.3 เป็นโสด 
1.4 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน และมีความประพฤติดี 
 

2. หลักฐานการรับสมัคร 
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนหนองฉางวิทยา (กรอกข้อมูลและพิมพ์จากระบบการรับสมัคร) 
2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
2.3 ส าเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

  หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 ฉบับจริง  
2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
 

3. ก าหนดการสมัคร/วันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลและรายงานตัว/วันมอบตัว 
3.1 การสมัคร    กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566 

       ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.ncw.ac.th แล้วพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่าย  
       พร้อมแนบหลักฐาน น ามายื่นในวันสอบคัดเลือก   

3.2 วันรับสมัคร     วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น.  
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางระบบรับสมัครออนไลน์      
       www.ncw.ac.th 
3.3 วันสอบคัดเลือก      วันที่ 25 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป   
     วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
      และภาษาอังกฤษ 
     หมายเหตุ  1. นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสอบ 
                               ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
              2. ใช้ปากกาและดินสอด า 2B ในการท าข้อสอบ 
                   3. ให้นักเรียนมาเข้าแถว เวลา 08.00 น.  
                                 เพ่ือรับฟังค าชี้แจง 
3.4 วันประกาศผลและรายงานตัว   วันที่  29  มีนาคม 2566  เวลา 09.00 - 16.00 น.   
 นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ต้องรายงานตัวทางเว็บไซต์โรงเรียน 

www.ncw.ac.th            
3.5 วันมอบตัว   วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้อง 
มอบตัวตามวัน เวลา และรายละเอียดที่ก าหนด  
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ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1  ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษาอยู่ใน  
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
1.2  ไม่จ ากัดอายุ 
1.3  เป็นโสด 
1.4 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน และมีความประพฤติดี 
 

2. หลักฐานการรับสมัคร 
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนหนองฉางวิทยา (กรอกข้อมูลและพิมพ์จากระบบการรับสมัคร) 
2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
2.3 ส าเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

  หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 ฉบับจริง  
2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
 

3. ก าหนดการสมัคร/วันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลและรายงานตัว/วันมอบตัว 
3.1 การสมัคร   กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2566 

ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.ncw.ac.th แล้วพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่าย  
  พร้อมแนบหลักฐาน น ามายื่นในวันสอบคัดเลือก 

3.2 วันรับสมัคร      วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น.  
      ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางระบบรับสมัครออนไลน์ 
     www.ncw.ac.th      

3.3 วันสอบคัดเลือก      วันที ่15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป   
     วิชาที่สอบตามความสามารถที่นักเรียนสมัคร 

หมายเหตุ  นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสอบตามวัน เวลา  
                         ที่ก าหนด (นักกีฬาให้เตรียมชุดกีฬามาด้วย) 

3.4 วันประกาศผลและรายงานตัว   วันที ่16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.   
นักเรียนทีส่อบคัดเลือกได้ต้องรายงานตัวทางเว็บไซต์โรงเรียน  

      www.ncw.ac.th            
3.5 วันมอบตัว     วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.  

      ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้อง   
      มอบตัวตามวัน เวลา และรายละเอียดที่ก าหนด 

 

4.  ประเภทความสามารถพิเศษที่รับสมัคร ประกอบด้วย 
4.1 ด้านกีฬา     - รับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาทั่วไป (ฟุตบอล/ 
         ฟุตซอล/วอลเลย์บอล/ปิงปอง/ตะกร้อ) โดยมีเอกสาร 
         หลักฐานรับรองจากโรงเรียนว่านักเรียนท ากิจกรรมและ 
         เป็นตัวแทนการแข่งขันด้านกีฬา  

http://www.ncw.ac.th/
http://www.ncw.ac.th/
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4.2 ด้านทัศนศิลป ์    - รับนักเรียนที่มีความสามารถด้านทัศนศิลป์ โดยมีเอกสาร 
         หลักฐานรับรองจากโรงเรียนว่านักเรียนท ากิจกรรมและ 
         เป็นตัวแทนการแข่งขันด้านทัศนศิลป์ 
4.3 ด้านดนตรี (ดนตรีไทย/ดุริยางค์/นาฏศิลป์)  - รับนักเรียนที่เป็นนักดนตรีประจ าโรงเรียน โดยมีเอกสาร 

          หลักฐานรับรองจากโรงเรียนว่านักเรียนท ากิจกรรมและ 
          เป็นตัวแทนการแข่งขันด้านดนตรี 
       - รับนักเรียนที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ โดยมีเอกสาร 
         หลักฐานรับรองจากโรงเรียนว่านักเรียนท ากิจกรรมและ 
         เป็นตัวแทนการแข่งขันด้านนาฏศิลป์ 
 

หมายเหตุ   นักเรียนทีไ่ด้รับการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ จะต้องท ากิจกรรมและเป็นตัวแทนแข่งขัน 
ด้านกีฬา ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี (ดุริยางค์/นาฏศิลป์) ของโรงเรียนหนองฉางวิทยาจนกว่าจะจบหลักสูตรระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
กรณีท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน เห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็นจะต้องรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียน ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
1. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขหรือข้อตกลง 

      ร่วมกันมาก่อนมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
2. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือประสบภัยพิบัติ ที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
4. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหนองฉางวิทยา 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษาอยู่ใน 
          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 

1.2 ไม่จ ากัดอายุ 
1.3 เป็นโสด 
1.4 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน และมีความประพฤติดี 

 

2. หลักฐานการรับสมัคร 
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนหนองฉางวิทยา (กรอกข้อมูลและพิมพ์จากระบบการรับสมัคร) 
2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
2.3 ส าเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

         หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 ฉบับจริง  
2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
 

3. ก าหนดการสมัคร/วันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลและรายงานตัว/วันมอบตัว 
3.1 การสมัคร   กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566 
      ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.ncw.ac.th แล้วพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่าย  
      พร้อมแนบหลักฐาน น ามายื่นในวันสอบคัดเลือก  

http://www.ncw.ac.th/
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3.2 วันรับสมัคร     วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.  
       ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ ทางระบบรับสมัครออนไลน์ 
      www.ncw.ac.th  
3.3 วันสอบคัดเลือก      วันที่ 25 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป   
     วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา 

      และภาษาอังกฤษ 
หมายเหตุ  1. นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสอบ 

                    ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
              2. ใช้ปากกาและดินสอด า 2B ในการท าข้อสอบ 
                   3. ให้นักเรียนมาเข้าแถว เวลา 08.00 น.  

                                 เพ่ือรับฟังค าชี้แจง 
3.4 วันประกาศผลและรายงานตัว   วันที่  29  มีนาคม 2566  เวลา 09.00 - 16.00 น.   
     นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ต้องรายงานตัวทางเว็บไซต์โรงเรียน  

      www.ncw.ac.th   
3.5 วันมอบตัว     วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.  

      ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมา   
      มอบตัวตามวัน เวลา และรายละเอียดที่ก าหนด 

 

หมายเหตุ  นักเรียนเงื่อนไขพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  โรงเรียนหนองฉางวิทยารับไม่เกิน 
ร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียนทั่วไป คิดเป็นจ านวน 43 คน  ในกรณีที่มีผู้สมัครแต่ละประเภทไม่ผ่าน 
การประเมินครบตามจ านวน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาที่จะรับ
นักเรียนให้ครบตามจ านวนที่ต้องการ      
 
 

การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา   
 

1. ประมาณการเงินบ ารุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  
   1. ค่าจ้างบุคคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  300 บาท/ภาคเรียน 

2. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ  300 บาท/ภาคเรียน 
3. ค่าเรียนคอมพิวเตอร์เกินกว่ามาตรฐานที่รัฐจัดให้  300 บาท/ภาคเรียน 
4. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ  300 บาท/ภาคเรียน 
5. ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ    200 บาท/ปี 
6. ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน (e-card)   250 บาท/ปี 
7. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ  250 บาท/ภาคเรียน 
8. ค่าคู่มือนักเรียน     100 บาท/ปี 
9. ค่าเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้นักเรียน   150  บาท/ปี 

รวมทั้งสิ้น          2,150  บาท 
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2. ประมาณการเงินบ ารุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา,  
    แผนการเรียนการงานอาชีพ, แผนการเรียนศิลปะ, แผนการเรียนดนตรี - นาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ 1   
    ปีการศึกษา 2566 

1. ค่าจ้างบุคคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  300 บาท/ภาคเรียน 
2. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ  300 บาท/ภาคเรียน 
3. ค่าเรียนคอมพิวเตอร์เกินกว่ามาตรฐานที่รัฐจัดให้  300 บาท/ภาคเรียน 
4. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ  300 บาท/ภาคเรียน 
5. ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ    200 บาท/ปี 
6. ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน (e-card)   250 บาท/ปี 
7. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาจีน   150 บาท/ภาคเรียน 
8. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ  250 บาท/ภาคเรียน 
9. ค่าคู่มือนักเรียน     100 บาท/ปี 
10. ค่าเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้นักเรียน   150  บาท/ปี 
   รวมทั้งสิ้น          2,300  บาท 

 

3. ประมาณการเงินบ ารุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนภาษาจีน ภาคเรียนที่ 1  
    ปีการศึกษา 2566 
  1. ค่าจ้างบุคคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  300 บาท/ภาคเรียน 

2. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ  300 บาท/ภาคเรียน 
3. ค่าเรียนคอมพิวเตอร์เกินกว่ามาตรฐานที่รัฐจัดให้  300 บาท/ภาคเรียน 
4. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ  300 บาท/ภาคเรียน 
5. ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ    200 บาท/ปี 
6. ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน (e-card)   250 บาท/ปี 
7. ค่าห้องเรียนแผนภาษาจีน    350 บาท/ภาคเรียน 
8. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ  250 บาท/ภาคเรียน 
9. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาจีน   150 บาท/ภาคเรียน 
10. ค่าคู่มือนักเรียน     100 บาท/ปี 
11. ค่าเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้นักเรียน    150  บาท/ปี 

รวมทั้งสิ้น          2,650  บาท 
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  นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องรายงานตัวทางเว็บไซต์โรงเรียน www.ncw.ac.th  
และมอบตัว ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ตามวัน เวลาที่ก าหนด โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)  
ถ้านักเรียนไม่รายงานตัวและมอบตัว ถือว่า สละสิทธิ์ การเขา้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนหนองฉางวิทยา  
 

    ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 
       
        

             
                           (นายอัคคณัฐ  อัยรา)  
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา  


