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ประกาศโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
เรื่อง การสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562 
..................................................... 

 ด้วยโรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษต่างๆเพ่ือเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2562  
 

1.ประเภทโครงการที่รับสมัคร 
แบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 
1.1 ประเภทนักเรียนดี 
1.2 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (ตะกร้อ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, ฟุตบอล) 
1.3 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี (ดนตรีไทย, ดนตรีไทยสากล, ดนตรีพ้ืนเมือง), ดุริยางค์, 
     นาฏศิลป,์ ร้องเพลง 
1.4 ประเภทนักเรยีนที่ทางโรงเรียนยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ (พิจารณาเป็นรายปี) 
 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1.1 จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2561 
2.1.2 จะต้องได้รับการคัดเลือกและมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเดิม ว่ามีคุณสมบัติตามประเภทที่ตนสมัคร 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะประเภท 
2.2.1 ประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  

  - มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 3.50 (ส าหรับผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) และ 3.50 (ส าหรับ
ผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) 
  - เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดทุกกรณี 
  - เข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนก าหนด 
  - เข้าเรียนโปรแกรม EIS (โปรแกรมนี้ใช้ภาษาอังกฤษสอน ประมาณ 60% ในรายวิชา คณิต,วิทย์, 
คอม, อังกฤษ) 
  - เมื่อได้รับการคัดเลือกนักเรียนจะต้องท าข้อตกลงเพ่ือเป็นนักเรียนโครงการพิเศษที่มีผลการเรียนดี 
 

2.2.2 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา(ตะกร้อ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, ฟุตบอล) 
  -จะต้องสมัครเป็นนักกีฬาโรงเรียนฮอดพิทยาคมและในภาคเรียนที่ 2 ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาสังกัด
ทีมโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
  -จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไปในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2.25 ขี้นไป
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดทุกกรณี 

-  มีผลงานการแข่งขันกับต่างสถาบันหรือหน่วยงานอื่นอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
-  เมื่อได้รับการคัดเลือกนักเรียนจะต้องท าข้อตกลงเพ่ือเป็นนักเรียนโครงการพิเศษด้านกีฬา 
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2.2.3 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี (ดนตรีไทย, ดนตรีไทยสากล, ดนตรีพื้นเมือง), 
ดุริยางค์,นาฎศิลป์, ร้องเพลง 

-จะต้องสมัครเป็นนักดนตรีหรือดุริยางค์, นาฎศิลป์, นักร้องของโรงเรียนฮอดพิทยาคมและในภาค
เรียนที่ 2 ได้รับคัดเลือกเป็นนักดนตรีหรือดุริยางค์, นาฎศิลป์, นักร้องสังกัดทีมโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
  -จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไปในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2.25 ขึ้นไป
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  - มีผลงานการแสดงกับต่างสถาบันหรือหน่วยงานอื่นอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
  - เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดทุกกรณี 
  - ตั้งใจฝึกซ้อมและเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ทางโรงเรียนก าหนด 

- เมื่อได้รับการคัดเลือกนักเรียนจะต้องท าข้อตกลงเพ่ือเป็นนักเรียนโครงการพิเศษฯ 
2.2.4  ประเภทนักเรียนที่ทางโรงเรียนยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ(พิจารณาเป็นรายปี) 

  - นักเรียนที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้อที่ 2.2.1- 2.2. 3 มีผลงานเชิงประจักษ์ด้านความสามารถของนักเรียน , 
บุตรของทหารผ่านศึก และบุตรผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี 
  - นักเรยีนที่มีผลงานระดับชาติขึ้นไป โดยมีหลักฐานประกอบ  เช่น  เกียรติบัตร  โล่รางวลั 
3. แผนการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 
   3.1ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

3.1.1 ห้องเรียน EIS (มาตรฐานสากล) 
3.1.2 ห้องเรียนปกต ิ

   3.2ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดแผนการเรียน 
3.2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
3.2.2 แผนการเรียนศิลป์ ได้แก่ 

  *ศิลป์-ค านวณ 
  *ศิลป์-ภาษาจีน 
  *ศิลป์-ทั่วไป 
 3.2.3 แผนการเรียนทวิศึกษา(หลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

*คอมพิวเตอร์ 
*บัญชี 

 

4.ก าหนดรับสมัครนักเรียนโครงการพิเศษ 
 ประชุมโรงเรียนเครือข่าย  30 พฤศจิกายน 2561 
 รับสมัคร    10-25 ธันวาคม 2561 
 ทดสอบความสามารถพิเศษ 4  มกราคม  2562                                 
 ประกาศผล   8  มกราคม  2562              
 รายงานตัว   19  มกราคม  2562              
 มอบตัวพร้อมท าบันทึกขอ้ตกลง   19  มกราคม  2562 
          เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  

สอบข้อเขียน (คัดห้อง, แยกแผนการเรียน)  29  มีนาคม  2562 
 

หมายเหตุ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกคนให้สอบวัดความรู้เพื่อคัดห้องและแยกแผนการเรียนเหมือนนักเรียน
ทั่วไป 
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5.ขั้นตอนการสมัครและการคัดเลือก 

   5.1 ขั้นตอนการส่งใบสมัครนักเรียนโครงการพิเศษ 
 5.1.1 โรงเรียนเดิมคัดเลือกนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อโรงเรียนฮอดพิทยาคมและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของแต่
ละประเภทตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25  ธันวาคม 2561 
 5.1.2 สรุปรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนฮอดพิทยาคมทั้งหมด เพื่อพิจารณาตามโควตา 20%
ของนักเรียนระดับชั้นสูงสุด (ป.6 / ม.3) จากโรงเรียนเดิมที่ใช้สมัครเรียน 

5.1.3 จัดเรียงรายชื่อจากระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ถึงระดับคะแนนต่ าสุดของแต่ละประเภท 
 5.1.4 โรงเรียนรวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานและสรุปส่งตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  ที ่ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
ฮอดพิทยาคม 199  ม.10  อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 
  หมายเหตุ  ทั้งนีจ้ านวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของโรงเรียนฮอดพิทยาคม รวมแล้วไม่เกินร้อย
ละ 10 ของจ านวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน ของทุกปี 
 

   5.2 เอกสารประกอบการสมัครนักเรียนโครงการพิเศษ 
 5.2.1 ส าเนาทะเบียนของนักเรียน บิดา มารดา  1 ชุด 
 5.2.2 ส าเนาปพ.1(เกรด 5 เทอมส าหรับนักเรียน ม.3 และเกรด 5 ปีการศึกษาส าหรับนักเรียน ป.6)พร้อมฉบับ
จริง 1  
 5.2.3 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  3 รูป 
 5.2.4 ส าเนาใบสูติบัตร 
 5.2.5 เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 
   5.3 เอกสารประกอบการมอบตัวเป็นนักเรียนโครงการพิเศษ 
 5.3.1 ส าเนาทะเบียนของนักเรียน บิดา มารดา  1ชุด 
 5.3.2 ส าเนา ปพ.1 พร้อมฉบับจริง 1 ฉบับ  
 5.3.3 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  3 รูป 
 5.3.4 ส าเนาใบสูติบัตร 
 5.3.5 เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 
 
6. การสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนฮอดพิทยาคม จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการทดสอบความสามารถพิเศษ ในวันที่ 4 มกราคม 
2562 ส่วนการสอบเพ่ือคัดห้องส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสอบเพ่ือคัดแผนการเรียนส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จะด าเนินการสอบพร้อมนักเรียนทั่วไปในวันที่ 29  มีนาคม  2562 
 
7.การประกาศผลการคัดเลือก 
 โรงเรียนฮอดพิทยาคม จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่  8  มกราคม 2562 ณ ห้องวิชาการโรงเรียน 
ฮอดพิทยาคม หรือตรวจสอบรายชื่อทางเว็บไซด์ www.hpk.ac.th  โทรศัพท์. 053-4611109 

 

8.การรายงานตัวและมอบตัว 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวในวันจันทร์  ที่ 19  มกราคม  2562 และมอบตัวพร้อมท าบันทึกข้อตกลง
เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ตั้งแต่ 8.00น.-12.00 น.  
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9. เงื่อนไขนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 
 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษประเภทต่างๆต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตามที่ก าหนด 
หากขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามเห็นสมควรของคณะกรรมการจะท าการตัดสิทธิ์จากการเป็นนักเรียนโครงการและ
สิทธิ์การยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาทันที 
 

 หากต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนฮอดพิทยาคม  
 โทร.053-461109 (งานรับนักเรียน  ฝ่ายบริหารวิชาการ),084-111-4301, 093-134-0456, 089-554-7989 
 

  ประกาศ ณ วันที่  23  พฤศจิกายน 2561 
 
 

     
         (นายระวี    คงภาษี)  
         ผู้อ านวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
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ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  
มัธยมศึกษาปี 1  ผู้มีความสามารถพิเศษด้านเรียนด ี   

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา 

ผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี,(ไทย,ไทยสากล,พื้นเมือง)ดุริยางค์,นาฎศิลป์,ร้องเพลง 
 

วิทย์-คณิต    ศิลป์-ค านวณ  คอมพิวเตอร์(ทวิ) 
 

ศิลป์-ภาษาจีน ศิลป์-ทั่วไป   บัญชี (ทวิ)           
   
ช่ือผู้สมัคร(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).......................................................นามสกุล.................................................................................... 
เกิดวันที.่.....................เดือน............................. พ.ศ......................... เช้ือชาติ.......................... สัญชาติ.................. ศาสนา...................... 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................... 
ปัจจุบันศึกษาอยู่ ณ โรงเรียน...................................................................อ าเภอ....................................จังหวัด......................................... 
โทรศัพท์บ้าน........................................................................... โทรศัพท์มือถือ........................................................................................ 
ช่ือบิดา.......................................................................................... อาชีพ…………………เบอร์โทรศัพท์……………………………. 
ช่ือมารดา.......................................................................................อาชีพ…………………เบอร์โทรศัพท์……………………………. 
ช่ือผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)…………………….………………………………………………………………... 
อาชีพ.........................................................................  เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น……………………..…………………………… 
ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม………………………………………….…………………………………………………………... 
ระบุความสามารถพิเศษ…………………………………………………………………………………………………………………. 

หมายเหตุ: นักเรียนท่ีศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ให้เลอืกแผนการเรียน 2 ล าดับขึ้นไปโดยกรอกตัวเลขลงในช่องด้านบน 
 
 
 

        ลงช่ือ……………...…………………. 
        (........................................................) 

        ผู้สมคัร 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ......................................................................ต าแหน่ง..................................................................... 
โรงเรียน............................................................จังหวัด.........................................โทรศัพท์..................................................................... 
ขอรับรองว่า  ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว................................................................................เป็นผูม้ีคณุสมบัตติามที่ก าหนดและข้อความ 

ที่ปรากฏในใบสมัครและเอกสารตา่งๆเป็นจริงทุกประการ 
 

         ลงช่ือ……………...…………………. 
                        (........................................................) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน 
 
 
หมายเหตุ นักเรียนโครงการพิเศษให้กรอกใบสมัครนักเรียนทั่วไปมาด้วย                

 

 

  ติดรูปถ่าย 

     1 นิว้ 

โควตา ฮ.พ. 61/1 
 


