
 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง 

เรื่อง  เกณฑการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (หองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 

ประจําปการศึกษา 2564 

--------------------------------------------------------       

เพื่อใหการดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  (หองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร) ประจําปการศึกษา 2564 เปนไปดวยความเรียบรอย  และสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2564  โรงเรียนเมืองเชลียง   

จึงกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอดังนี้ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

รับนักเรียนจํานวน  30  คน ดังนี้ 

1.1 รับจากโรงเรียนเดิม จํานวน 27 คน โดยคํานวณคะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียนรอยละ 70   

คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนของรายวิชาวิทยาศาสตร และ วิชาคณิตศาสตร รอยละ 30  

1.2 รับนักเรียนจากการสอบคัดเลือกรอบท่ัวไป  จํานวน  3 คน คือผูสอบไดอันดับที่ 1 , 2 และ 3 โดย

เรียงลําดับจากคะแนนสอบท่ีใชขอสอบของโรงเรียนเมืองเชลียงในรายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

หากลําดับดังกลาวสละสิทธิ์ หรือ มีคะแนนสอบรายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรรวมกันนอยกวา 

รอยละ 60 จะไมไดรับการพิจารณาเขาหองเรียนพิเศษ 

 2.  คุณสมบัติของผูสมัคร  และหลักฐานการสมัคร 

2.1  คุณสมบัติ 

   (1)  สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

    หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563  

(2)  มผีลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 และไมมีผลการเรียน 0,ร, มส. 

   (3)  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ของรายวิชาวิทยาศาสตร และ วิชาคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 3.0 

   (4)  ความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย 

   (5)  ไมจํากัดอาย ุ              

   (6)  เปนโสด 

(7)  เมื่อเขาเรียนแลวตองมีผลการเรียนเฉลี่ยตอป ไมต่ํากวา 3.00 หากมีผลการเรียนเฉลี่ยตอป  

                ต่ํากวา 3.00  จะตองยายหองเรียนไปหองเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(ปกติ) 

  (8)  ตองเขารวมโครงการสอนเสริมนอกตารางเรียนที่โรงเรียนจัดให (ซึ่งอาจมีคาใชจายเพิ่มเติม) 

 2.2  หลักฐานการสมัคร 

 (1)  ใบสมัครของโรงเรียนเมืองเชลียง 

 (2)  สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน  บิดา  มารดา หรือใบสูติบัตร 

  (3)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 หรือเทียบเทา 

 

 



 

 

 3.  การจัดเรียงลําดับ 

       3.1 เรียงลําดับจากผลรวมของคะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียนคิดเปนรอยละ 70 คะแนนผลการเรียน  

                   เฉลี่ย 5 ภาคเรียนของรายวิชาวิทยาศาสตร และ วิชาคณิตศาสตร คิดเปนรอยละ 30 

       3.2 หากผลการเรียงลําดับจากขอ 3.1ปรากฏผลคะแนนเทากัน จะพิจารณาจากผลคะแนนตามลําดับดังนี้ 

     (1) คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ  

    (2) หากคะแนนสอบในขอที่ (1) เทากันจะพิจารณาจากคะแนนสอบของวิชาภาษาอังกฤษ 

  4.  กําหนดวันและเวลา 

      4.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนเมืองเชลียง (โควตา) 

(1) รับสมัครระหวางวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.    

(2) สอบคัดเลือกวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 2   

               วชิาที่ใชสอบ 5 วิชา ไดแก ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ   

  (3)  ประกาศผลการคัดเลือกและผลการจัดแผนการเรียน วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  

                เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หองวิชาการ อาคาร 1 โรงเรียนเมืองเชลียง  และ  

                เพจเฟสบุค : งานวิชาการ โรงเรียนเมืองเชลียง 

  (4)  รายงานตัว วันที่  2  พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.  

                ณ หองวิชาการ อาคาร 1 โรงเรียนเมืองเชลียง   

  (5)  มอบตัว วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุม 

  (6)  ในวันรายงานตัว นักเรียนตองมารายงานตัวดวยตนเองตามวันและเวลาที่กําหนด หากไมมารายงาน

ตัวตามวันและเวลาดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์ 

     4.2  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 จากโรงเรียนอื่น 

(1)  รับสมัครระหวางวันที่  24  - 28 เมษายน  พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.  

ณ หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองเชลียง 

  (2)  สอบคัดเลือกวันที่  2  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

(3)  ประกาศผลการคัดเลือก วันที ่ 6  พฤษภาคม พ.ศ.2564   

  (4)  รายงานตัว และมอบตัว วันที ่ 9  พฤษภาคม พ.ศ.2564  เวลา 09.00 – 16.30 น.   

        ณ  หอประชุม   โรงเรียนเมืองเชลียง 

 

ประกาศ ณ วันที่  10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564 

 

 

(นายประกอบ  พงศพันธ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองเชลียง 

 

 

 

 



 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง 

เรื่อง  เกณฑการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

ประจําปการศึกษา 2564 

--------------------------------------------------------       

ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวของกับการศึกษา ประจําวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริต

ในการเรียกรับทรัพยสิน หรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กพฐ. พิจารณาและมีมติเห็นชอบในคราวประชุม  

ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2563   

  เพื่อใหการดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

 ประจําปการศึกษา 2564  เปนไปดวยความเรียบรอย  และสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2564  โรงเรียนเมืองเชลียง จึงกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอดังนี้ 

 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

   รับนักเรียนจํานวน 280 คน  กําหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือก  ดังนี้ 

1.1 การสอบคัดเลือกใชขอสอบของโรงเรียนเมืองเชลียง 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร, ภาษาไทย, 

วิทยาศาสตร, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ภาษาอังกฤษ   

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

             รับนักเรียนจํานวน 240 คน  ในสัดสวนโรงเรียนเดิมและรอบทั่วไป  80 : 20  ดังนี้ 

2.1  ใหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนเดิมใหเต็มแผนการรับนักเรียน (192 คน)  

และกรณีไมเต็มแผนการรับ ใหรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นไดอีก 

2.2  การรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่น  การสอบคัดเลือกใชขอสอบของโรงเรียนเมืองเชลียง คะแนนสอบที่ใช

คะแนนสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเปนรอยละ 100 

3. การจัดเรียงลําดับ 

    3.1 เรียงลําดับจากผลรวมของคะแนนสอบท่ีใชขอสอบของโรงเรียนเมืองเชลียง 5 วิชาหลัก คิดเปนรอยละ 100  

     3.2 หากผลการเรียงลําดับจากขอ 3.1 ปรากฏผลคะแนนเทากัน จะพิจารณาจากผลคะแนนตามลําดับ ดังนี้ 

    (1) คะแนนสอบของวิชาวิทยาศาสตรรวมกับคณิตศาสตร 

   (2) คะแนนสอบของของวิชาภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4.  คุณสมบัติของผูสมัคร  และหลักฐานการสมัคร 

      4.1  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รับนักเรียนจํานวน 280 คน   

  4.1.1  คุณสมบัต ิ

           (1)  สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่  6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ  

                 เทียบเทา ปการศึกษา 2563 หรือเทียบเทา 

             (2)  ไมจํากัดอายุ 

             (3)  เปนโสด 

   4.1.2  หลักฐานการสมัคร 

            (1)  ใบสมัครของโรงเรียนเมืองเชลียง 

            (2)  สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน  บิดา  มารดา หรือใบสูติบัตร 

            (3)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 หรือเทียบเทา 

   4.1.3  กําหนดวันและเวลา 

  (1)  รับสมัครระหวางวันที่  24  - 28 เมษายน  พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.  

        ณ หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองเชลียง 

  (2)  สอบคัดเลือกวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

        วิชาที่ใชสอบ 5 วิชา ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และ     

        ภาษาอังกฤษ 

  (3)  ประกาศผล วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ณ หองวิชาการ อาคาร 1 โรงเรียนเมืองเชลียง      

        และ เพจเฟสบุค : งานวิชาการ โรงเรียนเมืองเชลียง 

  (4)  รายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.   

        ณ  หอประชุม  โรงเรียนเมืองเชลียง 

               4.2  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

       รับนักเรียนจํานวน 240 คน (รบัจากโรงเรียนเมืองเชลียง จํานวน 192 คน) 

  4.2.1  คุณสมบัต ิ

  (1)  สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ   

        เทียบเทา ปการศึกษา 2563 หรือเทียบเทา 

             (2)  ไมจํากัดอายุ 

             (3)  เปนโสด  

    4.2.2  หลักฐานการสมัคร 

              (1)  ใบสมัครของโรงเรียนเมืองเชลียง 

              (2)  สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน  บิดา  มารดา หรือใบสูติบัตร 

              (3)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 หรือเทียบเทา 

 

 

 

 



 

    4.2.3  กําหนดวันและเวลา 

    4.2.3.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนเมืองเชลียง (โควตา) 

(1) รับสมัครระหวางวันที่ 15 – 19  กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

               เวลา 08.30 – 16.30 น.    

            (2) สอบคัดเลือกวันที่  6  มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น.  

                 ณ อาคาร 2  โรงเรียนเมืองเชลียง วิชาที่ใชสอบ 5 วิชา ไดแก ภาษาไทย  

                 คณิตศาสตร  วทิยาศาสตร  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 

  (3)  ประกาศผลการคัดเลือกและผลการจัดแผนการเรียน วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  

                   เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ หองวิชาการ อาคาร 1 โรงเรียนเมืองเชลียง   

                   และ เพจเฟสบุค : งานวิชาการ โรงเรียนเมืองเชลียง 

   (4)  จัดแผนการเรียนโดยคํานวณคะแนนจากคะแนนสอบท่ีใชขอสอบของโรงเรียน 

                   คิดคะแนนเปนรอยละ 70  คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน คิดคะแนนเปน  

                   รอยละ 30  

             (5)  ประกาศผลการจัดแผนการเรียน วันที่  12  มีนาคม พ.ศ.2564 

   (6)  รายงานตัว วันที่  2  พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.  

                   ณ หองวิชาการ อาคาร 1 โรงเรียนเมืองเชลียง   

             (7)  มอบตัว วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุม  

  (8)  หากนักเรียนไปสมัครเรียนตอกับสถานศึกษาอื่น ถือวาเปนการสละสิทธิ์โควตา   

   4.2.3.2 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนอื่น 

              (1)  รับสมัครระหวางวันที่  24  - 28 เมษายน  พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.  

                   ณ หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองเชลียง 

              (2)  สอบคัดเลือกวันที่  2 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

              (3)  ประกาศผล วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ หองวิชาการ อาคาร 1  

                    โรงเรียนเมืองเชลียง  และ เพจเฟสบุค : งานวิชาการ โรงเรียนเมืองเชลียง 

    (4)  จัดแผนการเรียนโดยคํานวณคะแนนจากคะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียน 

                   คิดคะแนนเปนรอยละ 100      

   (5)  รายงานตัว และมอบตัว วันที ่9 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

                   เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ  หอประชุม โรงเรียนเมืองเชลียง   

 

ประกาศ ณ วันที่  10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564 

 

 

 

(นายประกอบ  พงศพันธ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองเชลียง 

 

 


