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ประกาศโรงเรียนหองสอนศึกษา  ในพระอุปถัมภฯ 

เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ประจําปการศึกษา 2560 

...................................................... 
เพ่ือใหการรับนักเรียนเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน    

หองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ ประจําปการศึกษา 2560 ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  คําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙  เรื่อง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 28/๒๕๕๙ เรื่อง  ใหจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป โดยไม
เก็บคาใชจาย และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 11/2559  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เรื่อง กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐   

โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ จังหวัดแมฮองสอน จึงประกาศกําหนดรายละเอียดการ
รับนักเรียนเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2560 ดังนี้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
1. จํานวนนักเรียนท่ีจะรับ   จํานวน  8  หองเรียน จํานวน  320  คน 
2. สัดสวนการรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการและนักเรียนท่ัวไป  รอยละ 80 : 20 
3. กําหนดวันรับสมัครสอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 

รับสมัคร   27 - 30  มีนาคม 2560 
    เวลา 08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ 
สถานท่ีรับสมัคร   ณ อาคารเอนกประสงค “บุญชู ตรีทอง”   
    โรงเรียนหองสอนศึกษาในพระอุปถัมภฯ 
ประกาศรายชื่อ     2  เมษายน  2560   
สอบคัดเลือก/จัดชั้นเรียน    8  เมษายน  2560  
 ประกาศผลสอบ   11  เมษายน  2560 
รายงานและมอบตวั  12  เมษายน  2560  เวลา 08.30 – 12.00 น. 
     ณ อาคารเอนกประสงค “บุญชู ตรีทอง”   
    โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 

        ปฐมนิเทศนักเรียนใหม   6-7   พฤษภาคม 2560 
เรียนปรับพ้ืนฐาน   8-14 พฤษภาคม 2560 
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4. วิธีการรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
4.1 รับสมัครนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ท่ีมีสําเนาทะเบียนบานท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการอําเภอเมืองจังหวัดแมฮองสอน จํานวน 320 คน ถาหากมี
นักเรียนมากเกินจํานวนจะคัดเลือกโดยวิธีสอบคัดเลือกดวยแบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของ
โรงเรียนเรียงลําดับคะแนนสอบไดลําดับท่ี 1 – 320  

4.2 ถานักเรียนในขอ 1 ไมถึงตามจํานวนท่ีตั้งเกณฑไวจะรับนักเรียนนอกเขตจนครบจํานวน
ตามประกาศ 

5. เขตพ้ืนท่ีบริการ หมายถึง นักเรียนสมัครเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีสําเนาทะเบียน
บานในเขตอําเภอเมืองจังหวัดแมฮองสอน โดยอาศัยอยูกับบิดา มารดา ท่ีเปนเจาของบาน อยางนอย 2 ป นับ
ถึงวันท่ี  23  พฤษภาคม 2558 

6. การรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ   ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนหองสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เห็นวาโรงเรียนมีความ
จําเปนจะตองรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ กลาวคือ นักเรียนอยูในอุปการะของผูทําคุณประโยชนใหกับ
โรงเรียนอยางตอเนื่องหรือนักเรียนท่ีเปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน จํานวนไมเกินรอยละ 5 
ของจํานวนนักเรียนตามประกาศ   
  ท้ังนี้การพิจารณาเพ่ิมจํานวนนักเรียนตอหอง  ใหคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
พิจารณาตามความจําเปนตามแนวทางท่ีกําหนดไวในขอ  8 

7. เอกสารประกอบการรับสมัคร 
7.1 สําเนาใบ ปพ.1 ผลการเรียน/หนังสือรับรอง  และผลคะแนน O-NET 
7.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสูติบัตร ของผูสมัคร พรอมฉบับจริง  

      จํานวน   1   ฉบับ 
7.3 สําเนาทะเบียนของผูสมัคร พรอมฉบับจริง    จํานวน   1   ฉบับ 
7.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บิดาและมารดา พรอมฉบับจริง จํานวน   1   ฉบับ 
7.5 สําเนาทะเบียนบาน บิดาและมารดา พรอมฉบับจริง  จํานวน   1   ฉบับ 
7.6 รูปถายสีหรือขาวดํา หนาตรงไมสวมหมวก ใสชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว  

                            ถายไมเกิน 6 เดือน      จํานวน   3   รูป 
8. การจัดช้ันเรียน 

8.1 นักเรียนตองมีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน  5 วิชาหลัก คือ 
วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ โดยมีกําหนดการสอบในวันท่ี  
8  เมษายน 2560 เพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียนใหใกลเคียงกัน 

8.2 สําหรับนักเรียน หอง ม.1/1-ม.1/3  จะพิจารณาจากคะแนนรวม (คะแนนสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการรอยละ 80 รวมกับคะแนน O-NET รอยละ 20) สงูสุด 120 อันดับแรก 

8.2.1 นักเรียนหอง ม.1/1 จะพิจาณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตรใน 40 อันดับแรก
จาก 120 อันดับ 

8.2.2 นักเรียนหอง ม.1/2 และ ม.1/3 จะพิจารณาจากนักเรียนท่ีเหลือจากหอง ม.
1/1   โดยพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตรและวิชาภาษาอังกฤษสูงสุดหองละ 40 คน ตามลําดับ 
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8.3 สําหรับนักเรียน หอง ม.1/4 - ม.1/8 เรียงลําดับคะแนนรวม(คะแนนสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการรอยละ 80 รวมกับคะแนน O-NET รอยละ 20) ท่ีสูงสุดจากนักเรียนท่ีเหลือจากชั้น 
หอง ม.1/1-ม.1/3 หองละ 40 คน ตามลําดับ 

8.4 ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียงตามลําดับคะแนนรวม 
8.5 การพิจารณาของโรงเรียนถือเปนท่ีสิ้นสุด 
8.6 หากส้ินสุดปการศึกษา จะมีการจัดช้ันเรียน หอง ม.1/1 - ม.1/8 ใหม โดยเรียง

ตามลําดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)  
8.7 คาเอกสารประกอบการเรียนปรับพ้ืนฐาน คนละ  250  บาท 

 
    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 1. จํานวนนักเรียนท่ีจะรับ  230 คน แยกเปนดังนี้ 
 1.1 นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร    จํานวน    30   คน 
 1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   จากโรงเรียนหองสอนศึกษา จํานวน 160   คน 
  1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   จากโรงเรียนอ่ืน  จํานวน    40   คน 
 2. แผนการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  แบงเปนดังนี้ 
  2.1 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร     1    หองเรียน  จํานวน    30   คน 
   2.2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร 2    หองเรียน  จํานวน   80   คน 
   2.2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  จํานวน    60   คน 
   2.2.2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร จํานวน    20   คน  
  2.3 แผนการเรยีนศิลป  3    หองเรียน  จํานวน  120   คน 
   2.3.1 แผนการเรียนภาษาจีน     จํานวน    20   คน 
   2.3.2 แผนการเรียนภาษาญี่ปุน     จํานวน    20   คน 
   2.3.3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ    จํานวน    20   คน 
   2.3.4 แผนการเรียนศิลปสังคม     จํานวน    20   คน 
   2.3.5 แผนการเรียนศิลปท่ัวไป(การงานอาชีพ-อุตสาหกรรม) จํานวน    40   คน 
 3. กําหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศและรายงานตัว 

รับสมัคร   27 - 30  มีนาคม 2560 
    เวลา 08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ 
สถานท่ีรับสมัคร   ณ อาคารเอนกประสงค “บุญชู ตรีทอง”   
    โรงเรียนหองสอนศึกษาในพระอุปถัมภฯ 
ประกาศรายชื่อ     1  เมษายน  2560 
สอบคัดเลือก     2  เมษายน  2560  
 ประกาศผลสอบคัดเลือก      6  เมษายน  2560 
รายงานและมอบตัว  12  เมษายน  2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
     ณ อาคารเอนกประสงค “บุญชู ตรีทอง”   
    โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 

        ปฐมนิเทศนักเรียนใหม   6-7   พฤษภาคม 2560 
เรียนปรับพ้ืนฐาน   8-14 พฤษภาคม 2560 
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 4. คุณสมบัติของผูสมัคร 
4.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2558 หรือเทียบเทา 
4..2 ไมจํากัดอายุ 
4..3 เปนโสด 

5. การคัดเลือก 
  5.1 นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ  ตามประกาศโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระ
อุปถัมภฯ  การรับนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ ปการศึกษา 2560 
  5.2 นักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ ตามประกาศ
โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ เรื่อง การรับนักเรียนเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 
2560 ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม จํานวนรอยละ 40 ในแตละแผนการเรียน  
  5.3 นักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากโรงเรียนอ่ืน จะรับไมเกินรอยละ 20 ของแผนการ
รับนักเรียน  
  5.4 การรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ   ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนหอง
สอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เห็นวาโรงเรียนมี
ความจําเปนจะตองรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ กลาวคือ นักเรียนอยูในอุปการะของผูทําคุณประโยชนใหกับ
โรงเรียนอยางตอเนื่องหรือนักเรียนท่ีเปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน จํานวนไมเกินรอยละ 5 
ของจํานวนนักเรียนตามประกาศ   
  ท้ังนี้การพิจารณาเพ่ิมจํานวนนักเรียนตอหอง  ใหคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
พิจารณาตามความจําเปนตามแนวทางท่ีกําหนดไวในขอ  6 
  5.5 การคัดเลือกโรงเรียนจะพิจารณาจากคะแนนสอบวัดความสามารถทางวิชาการรอยละ 
80 รวมกับคะแนน O-NET รอยละ 20 
  5.6 การคัดเลือกแผนการเรียน  7  แผนการเรียน จํานวน 200 คน มีวิธีการคัดเลือกดังนี้
        5.6.1 เรียงคะแนนจากมากไปหานอย ตั้งแต ลําดับท่ี 1 – 200 

5.6.2 คัดเลือกนักเรียนเขาแผนการเรียนตามท่ีนักเรียนเลือกแผนการเรียนลําดับท่ี 1 
และแผนการเรียนอันดับท่ีเลือกเปนลําดับตอไป 
 6. วิธีการสอบคัดเลือก 
  6.1 นักเรียนยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานใบ ปพ.1   คะแนนสอบ O-NET และเลือกแผนการ
เรียน โดยเรียงลําดับแผนการเรียน 1-7 
  6.2 นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนเนื้อหาของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี 3 จํานวน 5 รายวิชาหลัก คือ รายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 
  6.3 ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียงตามลําดับคะแนนรวม (คะแนนสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการรอยละ 80 รวมกับคะแนน O-NET รอยละ 20) 
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  6.4 โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกดังนี้ 
 6.4.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุด 70 
อันดับแรกท่ีเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตรและวิชา
คณิตศาสตรสูงสุดตามลําดับ  
 6.4.2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร พิจารณาจากคะแนน
รวมสูงสุด 30 อันดับแรกท่ีเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และพิจารณาจาก
คะแนนวิชาวิทยาศาสตรและวิชาคณิตศาสตรสูงสุดตามลําดับ 
 6.4.3 แผนการเรียนภาษาจีน พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุด 30 อันดับแรกท่ีเลือก
แผนการเรียนภาษาจีนตามลําดับ  
 6.4.4 แผนการเรียนภาษาญ่ีปุน พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุด 30 อันดับแรกท่ีเลือก
แผนการเรียนภาษาญี่ปุนตามลําดับ 
 6.4.5 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ  พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุด 30 อันดับแรกท่ี
เลือกแผนการเรียนภาษาอังกฤษตามลําดับ 
  6.4.6 แผนการเรียนศิลปสังคม พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุด 30 อันดับแรกท่ีเลือก
แผนการเรียนศิลปสังคมตามลําดับ 
  6.4.7 แผนการเรียนศิลปท่ัวไป (การงานอาชีพ-อุตสาหกรรม) พิจารณาจากคะแนน
รวมสูงสุด 50  อันดับแรกท่ีเลือกแผนการเรียนศิลปท่ัวไป(การงานอาชีพ-อุตสาหกรรม) ตามลําดับ  

6.5 โรงเรียนประกาศรายชื่อนักเรียนผูสอบไดตามแผนการเรียน และบัญชีรายชื่อผูสอบได
สํารอง หากมีการเพ่ิมจํานวนนักเรียนตอหอง โรงเรียนจะพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผูสอบไดสํารองตาม
แผนการเรียน 

6.6 การพิจารณาของโรงเรียนถือเปนท่ีสิ้นสุด 
6.7 คาเอกสารประกอบการเรียนปรับพ้ืนฐาน คนละ  250  บาท 

     7. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครนักเรียน 
7.1 สําเนาวุฒิการศึกษา ปพ.1 และคะแนนสอบ O-NET  จํานวน   1    ฉบับ 
7.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสูติบัตร ของผูสมัคร พรอมฉบับจริง   

   จํานวน   1    ฉบับ 
7.3 สําเนาทะเบียนบาน ของผูสมัคร พรอมฉบับจริง  จํานวน   1    ฉบับ 
7.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บิดาและมารดา พรอมฉบับจริง   จํานวน   1    ฉบับ 
7.5 สําเนาทะเบียนบาน บิดาและมารดา พรอมฉบับจริง จํานวน   1    ฉบับ 
7.6 รูปถายสีหรือขาวดํา หนาตรงไมสวมหมวก ใสชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว          

 ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน   3     รูป 
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 8. กําหนดการสอบ  
วันท่ี     2  เมษายน  2560        ตั้งแตเวลา 08.30 – 15.30 น.  ณ อาคาร 3  

วิชาท่ีสอบ เวลา 
คะแนนสอบ

เต็ม 
คะแนน O-NET 

รวม 
คะแนนรวม 

คณิตศาสตร 08.30 – 10.00 น. 

80 20 100 
ภาษาไทย 10.00 – 11.00 น. 
สังคมศึกษา 11.00 – 12.00 น. 
วิทยาศาสตร 13.00 – 14.30 น. 
ภาษาอังกฤษ 14.30 – 15.30 น. 

คะแนนเต็ม 100 
 

ประกาศ  ณ วันท่ี    7   กุมภาพันธ   2560 
 
 
   
                   (นายยิ่งยศ  จันทรชิต) 

    รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน 
                                                                   ผูอํานวยการโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 
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ปฏิทนิการรับนักเรียนปการศึกษา ๒๕๖๐  

โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถมัภฯ  อําเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน 
 

รอบ ระดับ/ช้ัน/
โรงเรียน 

ประเภท รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว 
และมอบตัว 

 

โครงการหองเรียนพิเศษ 
 

 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 
 

 

-หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
 

๒๐-๒๔ ก.พ. ๒๕60 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
ไมเวนวันหยดุราชการ 

 

5 มี.ค. ๒๕60 
 

๑0 มี.ค. ๒๕60 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 

๑2 มี.ค. ๒๕60 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

 

หองเรียนท่ัวไป 
 

 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
 

 

-สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET 
-นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 

 

๒7-30 มี.ค. ๒๕60 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
ไมเวนวันหยดุราชการ 

 

8 เม.ย ๒๕60 
(สอบจัดชั้นเรียน) 

 

11 เม.ย. ๒๕60 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 

 

12 เม.ย. ๒๕60 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 
 

-สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET 
-รับทุกแผนการเรียนยกเวนโครงการ
หองเรียนพิเศษ 

๒7-30 มี.ค. ๒๕60 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
ไมเวนวันหยดุราชการ 

2 เม.ย ๒๕60 
 
 

6 เม.ย. ๒๕60 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 

12 เม.ย. ๒๕60 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร 

 ๑. สําเนาใบ ปพ.๑ แสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน และผลคะแนน O-NET 

 ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสูติบัตร พรอมตัวจริง ของนักเรียน  

บิดาและมารดา หรือผูปกครอง 

 ๓. สําเนาทะเบียน พรอมตัวจริง ของนักเรียน  บิดาและมารดา หรือผูปกครอง 

 ๔. รูปถายสีหรือขาวดํา หนาตรงไมสวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป 

 

ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม 
  งานวิชาการ  ๐๕๓-๖๒๐๕๑๗ 
  งานธุรการ  ๐๕๓-๖๑๒๐๗๙ 
                 ในวันและเวลาราชการ 
ติดตามรายละเอียดไดท่ี 
  http://www.hongson.ac.th 
 

แผนการเรียน ม.๑ 
   แผนท่ัวไป 
แผนการเรียน ม.๔ 
   วิทย-คณิต     วิทย-คอม 
   จีน              ญ่ีปุน  
   ศิลปอังกฤษ   ศิลปสังคม 
   ศิลปท่ัวไป 
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แผนการรับนักเรียนปการศึกษา  2560 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวนนักเรียนท่ีจะรับ 320 คน แยกเปนดังนี้ 
  จํานวนนกัเรียนท่ีจะรับ  จํานวน  8  หองเรียน  จํานวน 320 คน 
 

ระดับ/ช้ัน ประเภท จํานวนหอง จํานวนนักเรียน รวม 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 หองเรียนท่ัวไป 8 320 320 

จํานวนนักเรียนท่ีจะรับ 320 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวนนักเรียนท่ีจะรับ 230 คน แยกเปนดังนี้ 
 1 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  1  หองเรียน  จํานวน   30  คน 

2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร 2  หองเรียน  จํานวน   80  คน 
  2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  จํานวน    60  คน 
  2.2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร จํานวน    20  คน  
 3 แผนการเรียนศิลป   3  หองเรียน  จํานวน  120  คน 
  3.1 แผนการเรียนภาษาจีน    จํานวน    20  คน 

3.2 แผนการเรียนภาษาญี่ปุน    จํานวน    20  คน 
  3.3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ    จํานวน    20  คน 
  3.4 แผนการเรียนศิลปสังคม    จํานวน    20  คน 
  3.5 แผนการเรียนศิลปท่ัวไป(การงานอาชีพ-อุตสาหกรรม)    จํานวน    40  คน 
 

ระดับ/ช้ัน ประเภท จํานวนหอง จํานวนนักเรียน รวม 

มัธยมศึกษาปท่ี 4/1 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 1 30 30 

มัธยมศึกษาปท่ี 4/2 วิทย-คณิต 1 40 40 

มัธยมศึกษาปท่ี 4/3 
วิทย-คณิต 1 20 40 

วิทย-คอม 20 

มัธยมศึกษาปท่ี 4/4 

 

จีน 1 20 40 

ญี่ปุน 20 

มัธยมศึกษาปท่ี 4/5 
ศิลปอังกฤษ 1 20 40 

ศิลปสังคม 20 

มัธยมศึกษาปท่ี 4/6 ศิลปท่ัวไป  1 40 40 

จํานวนนักเรียนท่ีจะรับ 230 

 

 


