
 

 

 
ประกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 

เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบโควตา และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 

 
  ด้วยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จะรับสมัคร
นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2559 
รอบโควตา และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ตามรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
1.1  การรับสมัคร 
   วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคาร 5 
 หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร ตามแบบของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ (สามารถดาวน์โหลดทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ www.fangchanu.ac.th  หรือ รับได้ที่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันสมัคร) 

2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ป.1 – ป.5) จ านวน 1 ฉบับ 
3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รปู (ติดใบสมัคร) 
4. ส าเนาใบสูติบัตร จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดา, มารดา, อย่างละ 1 ฉบับ (หากไม่ได้

อาศัยอยู่กับบิดา มารดา ให้น าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง 
ป้า น้า อา พ่ีชาย พี่สาว ที่แท้จริง ฯลฯ (ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นปี) จ านวน 1 ฉบับ) 

1.2  รายงานตัว และลงทะเบียน 
 รายงานตัว วันเสาร์ ที่  24  ธันวาคม  2559 
 ณ หอประชุมดอยผ้าห่มปก 
 โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ได้ช าระแล้ว 

 

2. ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควตา) 
โครงการเพชรชัยพฤกษ์ ให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียน จ านวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ 
2.1 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี 
2.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและยากจน  
2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์ หรือความสามารถ

พิเศษด้านอื่นๆ ที่ได้รับเกียรติบัตรหรือโล่รางวัล เหรียญทอง ในระดับภาคขึ้นไป 
 

3. นักเรียนจะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้ 
3.1 ไม่ต้องสอบคัดเลือก 
3.2 เงื่อนไขการรับนักเรียนตามแผนการเรียน 

-  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ  เกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.75      



เกรดเฉลี่ยรวมเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75 และเกรดเฉลี่ยรวมเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 
2.75 และต้องสอบข้อสอบ สสวท. และสอบสัมภาษณ์ตามเงื่อนไขของการรับนักเรียนของห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 

-   แผนการเรียนวิทย์ – คณิต (ปกติ)   ก าหนดเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 2.50 
รวมถึงต้องมีเกรดเฉลี่ยรวมเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.50 และเกรดเฉลี่ยรวมเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 2.50 
   -  แผนการเรียนศิลป์ – คณิต (ค านวณ) ก าหนดเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 2.50 
รวมถึงต้องมี เกรดเฉลี่ยรวมเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.50 

-  แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาอังกฤษ  ก าหนดเกรดเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.50 
รวมถึงต้องมีเกรดเฉลี่ยรวมเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2.50 

   -  แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน    ไม่ก าหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
   -  แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาไทย สังคม    ไม่ก าหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ า  
   -  แผนการเรียนศิลปะ     ไม่ก าหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ า  
   -  แผนการเรียนศิลป์ – พลศึกษา    ไม่ก าหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ า  

3.3 สิทธิพิเศษที่นักเรียนจะได้รับคือ ทุนการศึกษายกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา ต่อเนื่อง 3 ปี 
จนจบหลักสูตร โดยมีเงื่อนไขว่านักเรียนต้องรักษาระดับเกรดเฉลี่ยให้อยู่ในล าดับที่ 1-30 คนแรกของระดับชั้น 
ยกเว้นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงนักเรียนต้อง
ไม่ติด 0 ร มผ มส ทุกรายวิชา และต้องไม่ถูกหักคะแนนความประพฤติเกิน 50 คะแนนขึ้นไปโรงเรียนมีหอพัก
และอาหาร 3 มื้อ ให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะพักนอนในโรงเรียน 

3.4 ส าหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ อ าเภอแม่อาย และอ าเภอ ไชยปราการ โรงเรียนมีค่า
รถรับส่งให้นักเรียนภาคเรียนละ 1,500 บาท (นักเรียนต้องสมัครเข้าโครงการพักนอนของโรงเรียน) 

3.5 ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์ หรือ
ความสามารถพิเศษด้านอ่ืนๆ ต้องมีเกียรติบัตรหรือโล่รางวัล เหรียญทอง ในระดับภาคขึ้นไป จะ ได้รับ
ทุนการศึกษายกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา โดยนักเรียนจะต้องมีผลงานต่อเนื่องถึงจะได้รับทุนการศึกษายกเว้นค่า
บ ารุงการศึกษาในภาคเรียนต่อไป 

3.6 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนวงโยธวาทิตของโรงเรียนจะได้รับ
ทุนการศึกษายกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา และในภาคเรียนต่อไปนักเรียนต้องมีพฤติกรรมเหมาะสมตามดุลยพินิจ
ของครูผู้ควบคุม 

3.7 นักเรียนจะได้รับอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน สมุด ชุดเครื่องแบบนักเรียน ฟรี 
ส าหรับนักเรียนที่ยากจนจะพิจารณาช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  

 

4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 สิทธิที่จะได้รับและเงื่อนไขเหมือนกับระดับชั้น ม.4 โดยได้รับทุนการศึกษายกเว้นค่าบ ารุง

การศึกษา (ไม่มีการเลือกแผนการเรียนและไม่ก าหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ าแรกเข้า) 
         

 จึงประกาศมาเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  พฤศจิกายน 2559 
 
 
 
 

        (นายนิรันดร  หมื่นสุข) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 

หมายเหตุ 
 ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัว มอบตวั และช าระเงิน ตามวันเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนโรงเรียน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ ์


