
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 

เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องเรียน EIS)  ปีการศึกษา 2562 (ปรับ) 
------------------------------------------------------- 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 2562 และสอดคล้องกับประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
จังหวัดหนองบัวล าภู จึงก าหนดแนวปฏิบัติและรายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน EIS  (English for 
Integrated Studies)  ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.1 ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561 
1.2 มีผลการเรียนในระดับชั้น ป.4 – ป.5  ดังนี ้

- ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา  ไม่น้อยกว่า  3.00 
1.3 มีสัญชาติไทย  (มีเลขประจ าตัวประชาชน) 
1.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2. หลักฐานการสมัคร 
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารติดต่อรับได้ที่โรงเรียน ( พร้อมติดรูป2แผ่น ) 
2.2 หลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1: 2 / ปพ.1:ป / ปพ.7 ตัวจริงพร้อมถ่ายเอกสาร(หลักฐานต้องแสดง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย  ตามข้อ 1.2) 
2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน -บิดา - มารดา  ตัวจริงพร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 

3. จ านวนนักเรียนที่รับ 
 โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ห้องเรียนEIS)  จ านวน 1 ห้องเรียน 40 คน 
4.    ก าหนดวันเวลา 

4.1  วันรับสมัครวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา  08.30  น. – 16.30  น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
      ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการอาคาร 2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
4.2 สอบคัดเลือก (วิทย์,คณิต,คอมพิวเตอร์,ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์) วันที่ 9 มีนาคม 2562  

เวลา  09.00 – 16.30 น. ณ อาคาร 2  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
4.3 ประกาศผลสอบคัดเลือก   วันที่   13  มีนาคม  2562 เวลา  09.00  น.เป็นต้นไป 
      ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการอาคาร 2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
4.4  รายงานตัว วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องวิชาการ เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมผู้ปกครองและมอบตัว 
      วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30  น. ณหอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 

*** ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร และใบสมัคร ได้ที่  www.buapit.ac.th *** 
 

ประกาศ ณ วันที่    4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
 

 
(นายเล็ก   ขมิ้นเขียว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
 

 

 

http://www.buapit.ac.th/
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ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
( ห้องเรียน EIS ) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 
ศูนย์รับสมัครโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  ปีการศึกษา  2562 

 

 

 

ส่วนของผู้สมัคร 
เลขประจ าตัวประชาชน  -     -      -   -  

 

รหัสประจ าบ้าน     -       -  
 
1.    ชื่อผู้สมัคร (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,น.ส.).......……………….………….  ชื่อสกุล……………………..………   เพศ ⃝ ชาย  ⃝ หญิง 
2. เกิดวันที่……..  เดือน……………………  พ.ศ……………  ศาสนา...........................  เชื้อชาต.ิ.....................  สัญชาต.ิ................... 
3. ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที…่…..…ชื่อหมู่บ้าน…………………….…………หมู่ที่……….……ตรอก/ซอย…………………………………………......  

ถนน………………..….………..ต าบล……………….………………..อ าเภอ…………………….………….จังหวัด……………………..…....………..รหัส
ไปรษณีย.์.............................  โทรศัพท์......................................... 

4. ชื่อบิดา…………………...……..……..……………………..….…..…………อาชีพ…………………..….……….โทรศัพท์..……………….…………… 
5. ชื่อมารดา………………...……..……………………...…….……..…………อาชีพ……………..……….……….โทรศัพท์..…………………….……… 
6. ผู้ปกครองคือ  ⃝ บิดา  ⃝ มารดา  ⃝ บุคคลอืน่โปรดระบุความสัมพนัธ์    คือ.................................................... 

ชื่อผู้ปกครอง………………..…………….…....……………………. อาชีพ………………………..….……….....โทรศัพท์…….…………..……..…… 
7. ก าลังศึกษาอยู่ชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561  โดยใช้หลักฐาน  ⃝ ปพ.7   ⃝ ปพ.1:2,ป มาสมัคร

จากโรงเรียน (ชื่อโรงเรียนเดิม)................................................................................................  เลขประจ าตัว............................  
ต าบล..................................................  อ าเภอ..........................................................  จังหวัด.................................................... 

8. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ชัน้ ป.4–ป.5  ทุกรายวิชา  เทา่กับ.................... 
 
 
 
 
 
 

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

 
บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

(ห้องเรียน EIS)  ปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวล าภู  39000 

 
 ชื่อผู้สมัคร(ด.ช.,ด.ญ.,นาย,น.ส.).......……………….……………………………..……..………    

 

     

 แผนการเรียน  ห้องเรียน EIS ได้ตรวจสอบแล้วคุณสมบัติครบถ้วน 
 

 
 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 3 X 4 ซ.ม. 

 

 

เลขท่ีผูส้มัคร    
(เฉพาะเจ้าหน้าที่) 

(ลงชื่อ) .........................................................ผู้สมัคร 
(...............................................................) 

วันที่ยื่นใบสมัคร............./.................../................ 
 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 3 X 4 ซ.ม. 

เลขท่ีผูส้มัคร    
(เฉพาะเจ้าหน้าที่) 

(ลงชื่อ) .........................................................ผู้ออกบัตร 
             ............./.................../................ 
 


