ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ประจําปการศึกษา 2565
-------------------------------------------------------ตามมติคณะรัฐ มนตรี ที่เกี่ยวของกับการศึกษา ประจําวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง มาตรการปองกัน
การทุ จ ริ ต ในการเรี ย กรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ผลประโยชน ต อบแทนเพื่ อ โอกาสในการเข า เรี ย นในสถานศึ ก ษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กพฐ. พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2564
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเข า ศึ ก ษาต อ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4
ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2565 เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย และสอดคล อ งกั บ นโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
การรั บ นั ก เรีย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ป ก ารศึ ก ษา 2565 โรงเรี ย นเมื อ งเชลี ย ง
จึงกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอดังนี้
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
รับนักเรียนจํานวน 294 คน ( จํานวน 7 หอง หองละ 42 คน ) กําหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
1.1 การสอบคัดเลือกใชขอสอบของโรงเรียนเมืองเชลียง 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร, ภาษาไทย,
วิทยาศาสตร, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ภาษาอังกฤษ
1.2 รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการกอน กรณีไมเต็มแผนการรับนักเรียน จึงรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่
บริการ ทั้งนี้พิจารณาจากทะเบียนบานของนักเรียน โดยนักเรียนตองมีชื่ออยูใ นทะเบียนบานในเขต
พื้นที่บริการของโรงเรียนเมืองเชลียง กอนวันประกาศรับสมัครของโรงเรียนเมืองเชลียง
1.3 เขตพื้นที่บริการมี 6 ตําบล ไดแก ตําบลหาดเสี้ยว ตําบลปางิ้ว ตําบลหนองออ ตําบลดงคู
ตําบลแมสํา และตําบลแมสิน อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
รับนักเรียนจํานวน 240 คน ( จํานวน 6 หอง หองละ 40 คน ) ในสัดสวนโรงเรียนเดิมและรอบทั่วไป
80 : 20 ดังนี้
2.1 รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนเดิมใหเต็มแผนการรับนักเรียน (192 คน)
และกรณีไมเต็มแผนการรับ ใหรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นไดอีก
2.2 การรับนักเรียนรอบทั่วไป การสอบคัดเลือกใชขอสอบของโรงเรียนเมืองเชลียง
โดยใชคะแนนสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเปนรอยละ 100
3. การจัดเรียงลําดับ
3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 (นักเรียนรอบทั่วไป)
3.1.1 เรียงลําดับจากผลรวมของคะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียนเมืองเชลียง 5 วิชาหลัก
คิดเปนรอยละ 100
3.1.2 หากผลการเรียงลําดับจากขอ 3.1.1 ปรากฏผลคะแนนเทากัน จะพิจารณาจากผลคะแนน
ตามลําดับดังนี้
(1) คะแนนสอบของวิชาวิทยาศาสตรรวมกับคณิตศาสตร
(2) หากคะแนนสอบในขอ (1) เทากัน จะพิจารณาจากคะแนนสอบของวิชาภาษาอังกฤษ

3.1.3 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จัดชั้นเรียนแบบคละคะแนนสอบ โดยวิธีการ
ของโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จัดชั้นเรียนตามแผนการเรียน ที่นักเรียนสมัครเรียน
โดยเรียงตามคะแนนสอบ
3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (โรงเรียนเดิม)
3.2.1 เรียงลําดับจากผลรวมของคะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียนคิดเปนรอยละ 70
ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนของรายวิชาวิทยาศาสตร และ วิชาคณิตศาสตร
คิดเปนรอยละ 30
3.2.2 หากผลการเรียงลําดับจากขอ 3.2.1 ปรากฏผลคะแนนเทากัน จะพิจารณาจาก
ผลคะแนนตามลําดับดังนี้
(1) คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ
(2) หากผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ ในขอที่ (1) เทากัน จะพิจารณา
จากคะแนนสอบของวิชาภาษาอังกฤษ
4. คุณสมบัติของผูสมัคร และหลักฐานการสมัคร
4.1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รับนักเรียนจํานวน 294 คน
4.1.1 คุณสมบัติ
(1) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเทา ปการศึกษา 2564 หรือเทียบเทา
(2) เปนโสด
(3) มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
4.1.2 หลักฐานการสมัคร
(1) ใบสมัครของโรงเรียนเมืองเชลียง
(2) สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน บิดา มารดา หรือใบสูติบัตร
(3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2564 หรือเทียบเทา
4.1.3 กําหนดวันและเวลา
(1) รับสมัครระหวางวันที่ 9 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองเชลียง
(2) สอบคัดเลือกวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
วิชาที่ใชสอบ 5 วิชา ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ
(3) ประกาศผล วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ หองวิชาการ อาคาร 1
โรงเรียนเมืองเชลียง , เพจเฟสบุค : งานวิชาการ โรงเรียนเมืองเชลียง
และ เว็บไซต โรงเรียนเมืองเชลียง www.mcl.ac.th
(4) รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองเชลียง
4.2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
รับนักเรียนจํานวน 240 คน (รับจากโรงเรียนเมืองเชลียง จํานวน 192 คน ,
นักเรียนรอบทั่วไป 48 คน)

4.2.1 คุณสมบัติ
(1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเทา
ปการศึกษา 2564 หรือเทียบเทา
(2) เปนโสด
(3) มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
4.2.2 หลักฐานการสมัคร
(1) ใบสมัครของโรงเรียนเมืองเชลียง
(2) สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน บิดา มารดา หรือใบสูติบัตร
(3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564 หรือเทียบเทา
4.2.3 กําหนดวันและเวลา
4.2.3.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนเมืองเชลียง
(1) รับสมัครระหวางวันที่ 19 – 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(2) สอบคัดเลือกวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ อาคาร 2 โรงเรียนเมืองเชลียง วิชาที่ใชสอบ 5 วิชา ไดแก ภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
(3) ประกาศผลการคัดเลือกและผลการจัดแผนการเรียน วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หองวิชาการ อาคาร 1 โรงเรียนเมืองเชลียง ,
เพจเฟสบุค : งานวิชาการ โรงเรียนเมืองเชลียง และ เว็บไซต โรงเรียนเมืองเชลียง
www.mcl.ac.th
(4) จัดแผนการเรียนโดยคํานวณคะแนนจากคะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียน
คิดคะแนนเปนรอยละ 70 คะแนนและผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน คิดคะแนน
เปนรอยละ 30
(5) รายงานตัว วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ หองวิชาการ อาคาร 1 โรงเรียนเมืองเชลียง
(6) มอบตัว วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุม
โรงเรียนเมืองเชลียง
(7) หากนักเรียนไปสมัครเรียนตอกับสถานศึกษาอื่น ถือวาเปนการสละสิทธิ์โควตา
4.2.3.2 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รอบทั่วไป
(1) รับสมัครระหวางวันที่ 9 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองเชลียง
(2) สอบคัดเลือก วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
(3) ประกาศผล วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ หองวิชาการ อาคาร 1
โรงเรียนเมืองเชลียง , เพจเฟสบุค : งานวิชาการ โรงเรียนเมืองเชลียง
และ เว็บไซต โรงเรียนเมืองเชลียง www.mcl.ac.th
(4) จัดแผนการเรียนโดยคํานวณจากคะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียนเมืองเชลียง
คิดคะแนนเปนรอยละ 100
(5) รายงานตัว และมอบตัว วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองเชลียง

5. การแตงกาย
แตงกายชุดนักเรียนในวันสอบ วันรายงานตัว และวันมอบตัว
6. การดําเนินการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยนักเรียนที่มาสมัครและเขาสอบทุกคนตอง
ปฏิบัติดังนี้
6.1 สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลา
6.2 ผานจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมกิ อนเขาโรงเรียน และ เขาหองสอบ
6.3 ลางมือดวยเจลแอลกอฮอลตามจุดที่โรงเรียนกําหนด
6.4 เวนระยะหางจากบุคคลอื่นอยางนอย 1 เมตร
7. รายละเอียดคาใชจายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองเชลียง ตามหลักเกณฑการเก็บ
เงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายการคาใชจาย
1 คาใชจายจัดเก็บเปนรายภาคเรียน
1.1. จางครูชาวตางประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน
1.2. บริการคอมพิวเตอรในการเรียนรูและสืบคนขอมูล
1.3. จัดหาครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
1.4. จัดหาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
2. คาใชจายจัดเก็บเปนรายป
2.1 ประกันชีวิต (ตามความสมัครใจ)
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
(นายประกอบ พงศพันธ)
ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองเชลียง

จํานวนเงิน
110 บาท
90 บาท
220 บาท
280 บาท
150 บาท

