
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 

เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   (นักเรียน ม.3 เดิม)  ปีการศึกษา 2562 (ปรับ) 
------------------------------------------------------- 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 2562 และสอดคล้องกับประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
จังหวัดหนองบัวล าภู  จึงก าหนดแนวปฏิบัติและรายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   (นักเรียน ม.3 เดิม) 
ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.1 ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
1.2 ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) น าคะแนนไปใช้คัดเลือก ร้อยละ 20 
1.3 แผนการเรียนวิทย์–คณิต ต้องมีผลการเรียนในระดับ ชั้น ม.1–ม.3 (5 ภาคเรียน) ดังนี้ 

1.3.1 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา  ไม่น้อยกว่า  2.50 
1.3.2 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  2.50 
1.3.3 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  2.50 

1.4 แผนการเรียนภาษา-คณิต และแผนการเรียนพลศึกษา  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ ชั้น ม.1–ม.3    
(5 ภาคเรียน) ทุกรายวิชา ไม่น้อยกว่า 2.00 

2. หลักฐานการสมัคร 
2.1  ใบแจ้งความจ านงขอสมัครเข้าเรียนต่อโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
2.2  ส าเนาบัตรผู้ปกครองที่เซ็นรับรองข้อมูลในใบแจ้งความจ านง 

3. แผนการเรียนที่รับ 
 3.1   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์  

3.2   แผนการเรียนภาษา–คณิตศาสตร์     
3.3   แผนการเรียนพลศึกษา     

4.    ก าหนดวันเวลา 
4.1  วันรับสมัครวันที่ 23-27  กุมภาพันธ์  2562 เวลา  08.30  น. – 16.30  น.   ณ ห้องส านักงาน 
      กลุ่มบริหารงานวิชาการอาคาร 2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
4.2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  วันที่  6  มีนาคม  2562 
4.3  นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกต้องมาสอบคัดเลือกเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ในวันที่  31   
      มีนาคม 2562  ใน  5 วิชา  คือ  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
      แผนการเรียนพลศึกษา  มีสอบปฏิบัติ  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
4.4  ประกาศผลสอบคัดเลือก และรายงานตัว   วันที่   6 เมษายน 2562  เวลา  09.00– 12.00 น. 
4.5  ประชุมผู้ปกครอง และมอบตัววันที่  9 เมษายน  2562  เวลา  09.00น.  ณ หอประชุม 
      อเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 

 
 

ประกาศ ณ วันที่    4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 

 
(นายเล็ก   ขมิ้นเขียว) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนหนองบัวพิทยาคาร 
 

 



             

 
 

ใบแจ้งความจ านง 
สมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2562 

( ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมจากโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ) 
*************************** 

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…………………..….……….โทรศัพท.์.………..….……… 
6. ผู้ปกครองคือ  ⃝ บิดา  ⃝ มารดา  ⃝ บุคคลอื่นโปรดระบุความสัมพนัธ์  คือ................................................... 

ชื่อผู้ปกครอง………………..………………………...………..…..…………อาชีพ……………………..….……….....โทรศัพท.์.……….………..…… 
7. มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 (กาเครื่องหมาย √ ในช่อง ⃝ ของแผนการเรยีนที่ต้องการเพียง 1 แผน) 

 

⃝ แผนการเรียนวิทย์-คณิต  ⃝ แผนการเรียนภาษา–คณิต   ⃝ แผนการเรียนพลศึกษา 
 

8. ก าลังศึกษาอยู่ชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 3  ห้อง...........เลขประจ าตัว.............................. ผลการเรียน ชั้น ม.1-3 (5 ภาคเรียน) ดังนี ้
8.1   ผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวชิา      เท่ากับ............................ 
8.2   ผลการเรียนเฉลี่ยรายวชิาวทิยาศาสตร์   เท่ากับ............................(เฉพาะแผนวิทย-์คณิต) 
8.3   ผลการเรียนเฉลี่ยรายวชิาคณติศาสตร์   เท่ากับ............................(เฉพาะแผนวิทย-์คณิต) 

*** เงื่อนไขโรงเรียนจะรับมอบตัวเฉพาะนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ(จบ ม.3)ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่านั้น  
นักเรียนต้องผ่านการสอบ  O-NET   และ นักเรียนทุกคนต้องมาสอบคัดเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ใน
วันที่  31  มีนาคม  2562  แผนการเรียนพลศึกษา มีสอบปฏิบัติ เวลา 13.00 – 16.30 น. ***  

 
 

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

 

ค ารับรองของผู้ปกครอง 
 

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................................................................  
ผู้ปกครองของ (ด.ช.ด.ญ.นาย,น.ส.).......................................................................................................... ยอมรับเงื่อนไขของทางโรงเรียน  
และขอรับรองว่าข้อความข้างตน้เป็นจริงทุกประการ พร้อมไดแ้นบส าเนาบัตรประจ าตัว  และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

   (ลงชื่อ)...................................................................  ผู้ปกครองนักเรียน 
(.................................................................) 

        ............/.............../........... 
 

( ส่งใบแจ้งความจ านง  ระหว่างวันที่  23-27  กุมภาพันธ์  2562  ที่ห้องวิชาการ ) 

 

เลขท่ีผูส้มัคร    
(เฉพาะเจ้าหน้าที่) 


