
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
เร่ืองการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ปีการศึกษา 2562 (ปรับ) 

------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญตักิารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562  และสอดคล้อง 
กับประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวล าภู   จึงก าหนดแนวปฏิบตัิ 
และรายละเอียดการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ปีการศึกษา 2562  ดังนี ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
1. คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.1   ส าเรจ็ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า 
       และมีผลการสอบ O-net 
1.2   เป็นโสด  ไม่จ ากดัอาย ุ   
1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย 

2. หลักฐานการสมัคร 
2.1. ใบสมัครของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ตดิต่อรับได้ที่โรงเรยีน ( พร้อมติดรูป 2 แผ่น ) 
2.2. หลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1:2/ปพ.1:ป/ประกาศนียบัตร/ใบรับรองผลการเรยีน ตัวจริงพร้อมฉบบัถ่ายเอกสาร 
2.3. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  บิดา  และมารดาตัวจริงพร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 
2.4. หลักฐานรับรองผลการสอบ  O-net  (คะแนนสอบ) 

3. จ านวนนักเรียนที่รับ 
 โรงเรียนรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ห้องปกติทั่วไป จ านวน  14  ห้อง  560 คน ห้องเรียนพลศกึษา จ านวน  1  ห้อง   

      40 คน  (ห้องเรียน EIS  จ านวน 1 ห้อง 40 คน ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ จ านวน  1  ห้อง  30 คน รับสมัครเดือนกมุภาพันธ์) 
4. สัดส่วนการรับนักเรียนและพื้นทีบ่ริการ 

4.1  รับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ (มีภูมลิ าเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมอืงหนองบัวล าภูไม่น้อยกว่า 90 วัน  นับถึงวันท่ี  22  
      มีนาคม  2562  หรือศึกษาอยู่โรงเรยีนบ้านนาวังเวิน และ โรงเรียนเสาเล้าโคกแก่นช้าง  )  ร้อยละ 50 จ านวน  280 คน  
      (ถ้าเกินจ านวน คัดเลือกโดยการจับฉลากและผู้ทีจ่ับฉลากไมไ่ด ้ คัดเลือกโดยวิธีการสอบด้วยข้อสอบของโรงเรียนหนองบัว 
      พิทยาคาร  ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
      สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80  รวมกับคะแนน O-net  ร้อยละ 20 (ห้องเรียนพลศกึษา  มสีอบปฏิบัติ  
      เวลา 13.00-16.30 น.)
4.2  รับนักเรียนทั่วไปร้อยละ 50  จ านวน  280  คน โดยวิธีการสอบคัดเลือก  ด้วยข้อสอบของโรงเรยีนหนองบัวพิทยาคาร 
      ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ใน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์  
      สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80  รวมกับคะแนน O-net  ร้อยละ 20 

5.   ก าหนดวันเวลา 
5.1  วันรับสมัครวันท่ี  23-27  มีนาคม  2562  เวลา  08.30  น. – 16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
      ณ  ห้องประชุมเขื่อนขันธ์  อาคาร 6 โรงเรยีนหนองบัวพิทยาคาร 
5.2  วันสอบคัดเลือก วันท่ี  5  เมษายน  2562  เวลา  09.00-12.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา     
      วิทยาศาสตร์  และ ภาษาอังกฤษ   นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องสอบคัดเลือก เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  
      (ห้องเรียนพลศึกษา  มีสอบปฏิบัติ  เวลา 13.00-16.30 น.) 
5.3  จับฉลากนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  วันท่ี  6 เมษายน 2562  เวลา  09.00  น. (กรณีมีผู้สมัครเกินจ านวนเท่านั้น) 
5.4  ประกาศผลการสอบ และรายงานตัว  วันท่ี  7 เมษายน 2562  เวลา  09.00 – 12.00  น. 
5.5  ประชุมผู้ปกครองและมอบตวั  วันท่ี  8 เมษายน  2562  เวลา  09.00น.  ณ หอประชุมอเนกประสงค ์
      โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 

   ต่อหน้าหลัง 

 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
1. คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.1 ส าเรจ็ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2561  หรือเทียบเท่า 
       และมีผลการสอบ O-net 
1.2 เป็นโสด  ไม่จ ากดัอาย ุ  
1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย 

2. หลักฐานการสมัคร 
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ตดิต่อรับได้ที่โรงเรยีน ( พร้อมติดรูป2แผ่น ) 
2.2 หลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1:3/ปพ.1:บ/ประกาศนียบัตร/ใบรับรองผลการเรยีน  ตัวจริงพร้อมฉบบัถ่ายเอกสาร 
2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  บิดา  และมารดา  ตัวจริงพร้อมฉบับถา่ยเอกสาร 
2.4 หลักฐานรับรองผลการสอบ  O-net  (คะแนนสอบ) 

3. จ านวนนักเรียนที่รับ 
 โรงเรียนรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ห้องเรียนปกติ แผนฯ วิทย์-คณิต จ านวน 8 ห้อง 320 คน แผนฯ ภาษา-คณิต   
            จ านวน 4 ห้อง 160 คน แผนฯ พลศึกษา จ านวน 1 ห้อง 40 คน  (ห้องเรียน EIS (วิทย์-คณิต) จ านวน  1 ห้อง  40  คน 
 และห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ จ านวน  1  ห้อง  30  คน รับสมัครเดือนกุมภาพันธ์) 
4. สัดส่วนการรับนักเรียน 

4.1  รับนักเรียนห้องเรียนพเิศษดา้นวิทยาศาสตร์   จ านวน  30  คน   ตามประกาศ ฯ  ลงวันท่ี   5 มกราคม 2562 
4.2  รับนักเรียนห้องเรียนห้องเรียน EIS (วิทย์-คณิต) จ านวน  40  คน   ตามประกาศ ฯ  ลงวันท่ี  5 มกราคม 2562 

 4.3  รับจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิมของโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรยีน (จบช้ัน ม.3 ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2562) 
ตามประกาศ ฯ  ลงวันท่ี  5 มกราคม 2561 
4.4  รับนักเรียนทั่วไป (ตามจ านวนท่ีเหลือจากการรับนักเรียน ม.3 เดิม)  โดยการสอบคัดเลือก  ด้วยแบบทดสอบของโรงเรยีน 
หนองบัวพิทยาคาร  ตามกรอบเนือ้หาของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษร้อยละ 80  รวมกับคะแนน O-net  ร้อยละ 20  (แผนการเรยีนพลศึกษา มสีอบ
ปฏิบัติ  เวลา 13.00-16.30 น.) 
4.5  ห้องเรียนปกติ  โรงเรียนรับตามแผนการเรยีน  ดังนี้ 

4.4.1  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์     จ านวน   8  ห้องเรียน  รวม  320  คน 
4.4.2  แผนการเรียนภาษา-คณิตศาสตร์     จ านวน   4  ห้องเรียน  รวม  160  คน 
4.4.3  แผนการเรียนพลศึกษา      จ านวน   1  ห้องเรียน  รวม    40  คน 

5.     ก าหนดวันเวลา 
5.1  วันรับสมัคร 
 5.1.1   นักเรียนช้ัน ม.3 เดิม แจ้งความจ านง / สมัครวันท่ี  23-27 กุมภาพันธ ์2562 เวลา  08.30 น.–16.30 น. 

ณ ส านักงานกลุม่บริหารงานวิชาการ  อาคาร 2 โรงเรยีนหนองบัวพิทยาคาร  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
ทุกคนต้องสอบคัดเลือก เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  วันท่ี  31 มีนาคม 2562  

 5.1.2   นักเรียนท่ัวไป  วันท่ี  23-27  มีนาคม  2562  เวลา  08.30  น. – 15.30  น.  ไม่เว้นวันหยดุราชการ 
                      ณ  ห้องประชุมเขื่อนขันธ์  อาคาร 6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
5.2 วันสอบคัดเลือก วันท่ี  31  มีนาคม  2562 เวลา  09.00-12.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  

วิทยาศาสตร์  และ ภาษาอังกฤษ   นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องสอบคัดเลือก เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา   
(แผนการเรียนพลศึกษา มีสอบปฏบิัติ เวลา  13.00-16.30 น.) 

5.3  ประกาศผลการคดัเลือก และรายงานตัววันท่ี  6 เมษายน 2562  เวลา  09.00 – 12.00  น. 
5.4  ประชุมผู้ปกครองและมอบตวั  วันท่ี  9 เมษายน 2562  เวลา09.00น.  ณ หอประชุมอเนกประสงค์หนองบัวพิทยาคาร 

*** ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร และใบสมัคร ได้ที่  www.buapit.ac.th *** 
        ประกาศ ณ วันท่ี    4   กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2562 

 
     

 
 

(นายเล็ก   ขมิ้นเขียว) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนหนองบัวพิทยาคาร 

 

http://www.buapit.ac.th/


       ⃝ ในเขต 
       ⃝ นอกเขต 
 
...................................... 
     ผู้ตรวจหลักฐาน 

       ⃝ ในเขต 
       ⃝ นอกเขต 
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ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 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………………..……....……….. 
     รหัสไปรษณีย.์.............................  โทรศัพท.์........................................ 
4. ชื่อบิดา………………..………..………………………..……..…….…..…………อาชีพ……………..………...……….โทรศัพท์..……………...……… 
5. ชื่อมารดา………………..……..………………………..……..…….…..…………อาชีพ……………….…..….……….โทรศัพท์..…………..….……… 
6. ผู้ปกครองคือ  ⃝ บิดา  ⃝ มารดา  ⃝ บุคคลอื่นโปรดระบุความสัมพนัธ์  คือ.................................................... 

ชื่อผู้ปกครอง………………..………....……..………..…..……………อาชพี………………….…....….……….....โทรศัพท.์.………….………..…… 
7. ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปทีี่  6 โดยใช้หลักฐาน  ⃝ ปพ.7   ⃝ ปพ.1:ป/ประกาศนียบตัร 

มาสมัคร  จากโรงเรียน(ชื่อโรงเรียนเดิม)..................................................................................……………...……………..............   
ต าบล.............................................  อ าเภอ..................................................  จังหวัด................................................. 

8. คะแนน  O-net  ภาษาไทย =............., คณิตศาสตร์ =............., วิทยาศาสตร ์=.............,  
ภาษาอังกฤษ =.............    รวม =................ 

9. มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 (กาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ⃝ ของห้องเรียนที่ต้องการเพียง 1 ห้อง) 
 

            ⃝  ห้องเรียนปกติทั่วไป        ⃝  ห้องเรียนพลศึกษา 
 

 
 
 
 

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

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา  2562 

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวล าภู  39000 
 

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

     

                             ⃝  ห้องเรียนปกติทั่วไป        ⃝  ห้องเรียนพลศึกษา 
                                           ได้ตรวจสอบแล้วคุณสมบัติครบถ้วน 

 
 
 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 3 X 4 ซ.ม. 

 

เลขท่ีผูส้มัคร    
(เฉพาะเจ้าหน้าที่) 

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

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

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 3 X 4 ซ.ม. 

เลขท่ีผูส้มัคร    
(เฉพาะเจ้าหน้าที่) 

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



 
...................................... 
     ผู้ตรวจหลักฐาน 

 
 
     
           

 

ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 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………………….………....……….. 
รหัสไปรษณีย.์.............................  โทรศัพท์......................................... 

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

ชื่อผู้ปกครอง………………..………....….…..………..…..……………อาชีพ………………….……..….……….....โทรศัพท.์.…………….………..…… 
7. ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3  โดยใช้หลักฐาน  ⃝ ปพ.7   ⃝ ปพ.1:3/ปพ.1:บ/ประกาศนียบัตร

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

8. คะแนน  O-net  ภาษาไทย =............., คณิตศาสตร์ =............., วิทยาศาสตร ์=.............,  
ภาษาอังกฤษ =.............     รวม=............... 

9. มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 (กาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ⃝ ของแผนการเรยีนที่ต้องการเพียง 1 แผน) 
 

⃝ แผนการเรียนวิทย์-คณิต   ⃝ แผนการเรียนภาษา–คณิต     ⃝ แผนการเรียนพลศึกษา 
 
 
 
 

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

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา  2562 

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวล าภู  39000 
 

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

     

          ⃝  แผนการเรียนวิทย์-คณิต    ⃝  แผนการเรียนภาษา–คณิต     ⃝  แผนการเรียนพลศึกษา 
                                                      ได้ตรวจสอบแล้วคุณสมบัติครบถ้วน 
 

 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 3 X 4 ซ.ม. 

 

 

เลขท่ีผูส้มัคร    
(เฉพาะเจ้าหน้าที่) 

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

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

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 3 X 4 ซ.ม. 

เลขท่ีผูส้มัคร    
(เฉพาะเจ้าหน้าที่) 

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



 

ตารางสอบคดัเลือก 

 

รายวิชาท่ีสอบ ม.4 ม.1 

(100 คะแนน น ้าหนกั 80 %) 31 มีนาคม 2562 5  เมษายน  2562 

คณิตศาสตร ์(20) 

ภาษาไทย (20) 

สงัคมศึกษาฯ (20) 

วิทยาศาสตร ์(20) 

ภาษาองักฤษ (20) 

09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น. 

สอบปฏิบัต ิ

แผนการเรียนพลศึกษา (ม.4) 

หอ้งเรียนพลศึกษา (ม.1) 

13.00-16.30 น. 13.00-16.30 น. 

 
*** สอบปฏิบัติ เฉพาะ ม.4  แผนการเรียนพลศึกษา  และ  ม.1 ห้องเรียนพลศึกษา *** 

*** เตรียมชุดพลศึกษาเพื่อสอบปฏิบัตดิ้วย *** 
 


