
 

ประกาศโรงเรียนห้วยน ้าหอมวิทยาคาร 
เรื่อง  เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประจ้าปีการศึกษา 2563 
.........................................................................................  

 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาประจ าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กพฐ. พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
 เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รบันักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนห้วยน้ าหอมวิทยา
คาร จึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อดังนี้ 
 1. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
     ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 
          1.1 การสอบคัดเลือกใช้ข้อสอบของโรงเรียนและคะแนน O-net โดยค านวณจากคะแนนรวมจาก  

(1). คะแนนสอบที่ใช้คะแนนสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดเป็นร้อยละ 70 
(2). คะแนน O-net  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 30 

 2. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
     ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 
 2.1 การสอบคัดเลือกใช้ข้อสอบของโรงเรียนและคะแนน O-net โดยค านวณจากคะแนนรวมจาก  

(1). คะแนนสอบที่ใช้คะแนนสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดเป็นร้อยละ 70 
(2). คะแนน O-net  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 30 

 3. การเรียงล้าดับ 
3.1 เรียงล าดับจากผลรวมของคะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก  คิดเป็น

ร้อยละ 70 และคะแนน O-net 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 30 
3.2 หากผลการเรียงล าดับจากข้อ 3.1 ปรากฏผลคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากผลคะแนน

ตามล าดับดังนี้ 
1. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ 
3. ผลรวมคะแนนสอบ O-net วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ 
4. ผลสอบคะแนนสอบ O-net ของวิชาภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 



4. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร 
    4.1 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

4.1.1 คุณสมบัติ 
1. ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ   
    เทียบเท่า ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 

 2. ไม่จ ากัดอายุ 
 3. สถานภาพโสด 
4.1.2 หลักฐานการสมัคร 
 1. ใบสมัครของโรงเรียนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร 
 2. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ 1) 
 3.. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 4. รูปถ่าย(ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
4.1.3 ก้าหนดวันและเวลา 

 1. รับสมัครระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
     (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 2. สอบคัดเลือกวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
     วิชาที่ใช้สอบ 5 วชิา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและ  
      ภาษาอังกฤษ  และเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 

 3. ประกาศผลสอบคัดเลือก  รายงานตัว และมอบตัว วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 

     เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
    4.2 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

4.2.1 คุณสมบัติ 
1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ   
    เทียบเท่า ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 

 2. ไม่จ ากัดอายุ 
 3. สถานภาพโสด 
4.2.2 หลักฐานการสมัคร 
 1. ใบสมัครของโรงเรียนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร 
 2. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ 1) 
 3.. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 4. รูปถ่าย(ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
4.2.3 ก้าหนดวันและเวลา 

 1. รับสมัครระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
     (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 2. สอบคัดเลือกวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
     วิชาที่ใช้สอบ 5 วชิา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและ  
      ภาษาอังกฤษ  และเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 

 3. ประกาศผลสอบคัดเลือก  รายงานตัว และมอบตัว วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 
     เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 



 5. หลักฐานการรายงานตัว และมอบตัวนักเรียน นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ           
    ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

  1. ใบมอบตัวของโรงเรียนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร 

   2. ส าเนาสูติบัตร    1 ฉบับ 
3. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) 1 ฉบับ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  1 ฉบับ 
5. ส าเนาบัตรประชาชนนักเรียน   1 ฉบับ 
6. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา  1 ฉบับ 
7. ส าเนาบัตรประชาชนบิดา  1 ฉบับ 
8. ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา  1 ฉบับ 
9. ส าเนาบัตรประชาชนมารดา  1 ฉบับ 
10. ใบรับรองการศึกษา   1 ฉบับ 

  

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
 
     
  
 

      ( นายเฉลิมชัย ส่งศรี ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร 


