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ประกาศโครงการห,องเรียนพิเศษเพชรบัวพิทย: โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข2าเรียนในโครงการห2องเรียนพิเศษเพชรบัวพิทย@  

ประจำปEการศึกษา 2564 
 

 
ด#วยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ได#จัดทำโครงการห#องเรียนเพชรบัวพิทย:ข้ึนโดยมีจุดประสงค:เพ่ือ 

สEงเสริม ให#คำปรึกษา ช้ีแนะ ฝJกทักษะในการทำข#อสอบ ให#นักเรียนท่ีมีความสนใจท่ีจะเข#าศึกษาตEอระดับ 

มหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาทางด#านวิทยาศาสตร:สุขภาพ ให#มีความรู# ความชำนาญโดยการทำข#อสอบได#

อยEาง มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความแมEนยำในการแก#ปSญหาโจทย:ได#อยEางหลากหลาย ตลอดจนมี

ความพร#อม และความม่ันใจในการสอบเข#าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือการน้ี จึงเปTดรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเข#าเรียนในโครงการโครงการห#องเรียนพิเศษเพชรบัว

พิทย: ประจำปUการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

1.  ระยะเวลาการรับสมัคร 

 รับสมัครต้ังแตEบัดน้ี ถึง 8 กุมภาพันธ: 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ: 2564 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู?สมัคร 

2.1 เป̀นนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยูEระดับช้ันมัธยมศึกษาปUท่ี 5/6 – 5/15 ปUการศึกษา 2563 

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร (ยกเว#นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปUท่ี 5/12 ท่ีอยูEในโครงการห#องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร:) 

2.2 ต#องมีผลการเรียนในระดับ ช้ัน ม. 5 - ม. 5 (3 ภาคเรียน) ดังน้ี 

  2.2.1 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชา ไมEน#อยกวEา 3.00 

  2.2.2 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาวิทยาศาสตร: ไมEน#อยกวEา 3.00  

  2.2.3 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาคณิตศาสตร: ไมEน#อยกวEา 3.00 

 2.3 มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน) 

 2.4 ไมEเป̀นโรคท่ีเป̀นอุปสรรคตEอการศึกษา 

3. หลักฐานการสมัคร  

3.1 ใบสมัครเข#ารEวมโครงการห#องเรียนเพชรบัวพิทย: ติดตEอรับได#ท่ีห#อง 401 และทาง 

เว็บไซต:โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร (http://www.buapit.ac.th/) 

 



 2 

4. วิธีการสมัคร  

4.1 การกรอกใบสมัคร เข#ารEวมโครงการห#องเรียนเพชรบัวพิทย:  

4.2 หลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ. 1 (หลักฐานต#องแสดงผลการเรียน ตามข#อ 2.2.1, 

2.2.2 และ 2.2.3) 

5. จำนวนนักเรียนท่ีรับเข?ารJวมโครงการฯ 

5.1 สมัครรับเข#ารEวมโครงการห#องเรียนเพชรบัวพิทย: จำนวน 30 คน  

6. กำหนดวันเวลา  

6.1 วันรับสมัครวันท่ี 1 - 28 กุมภาพันธ: 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. ห#อง 401 

อาคาร 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  

6.2 สอบคัดเลือก (วิชาท่ีสอบ ได/แก2 วิทยาศาสตร7, คณิตศาสตร7 และ ภาษาอังกฤษ)  

วันท่ี 6 มีนาคม 2564 ณ อาคาร 5 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 

6.3 ประกาศผลสอบคัดเลือก วันท่ี 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 เป̀นต#นไป ท่ีห#อง 401 

อาคาร 4 และทางเว็บไซต:โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  (http://www.buapit.ac.th/) 

6.4 รายงานตัว วันท่ี 9 - 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. ห#อง 401 อาคาร 4  

 

 

 

 

*** หมายเหตุ  

ให?ผู?สนใจสมัครเข?ารJวมโครงการห?องเรียนเพชรบัวพิทยS ประจำปTการศึกษา 2564 ทุกคน

ศึกษาการสมัคร เง่ือนไขการสมัคร และรายละเอียดการรับสมัคร ตามท่ีระบุไว?ในเอกสารแนบท?าย

ประกาศน้ีให?เข?าใจกJอนทำการสมัคร เม่ือสJงใบสมัครแล?วจะถือวJาผู?สมัครรับทราบเง่ือนไข และข?อ

ผูกพัน ตามรายละเอียดน้ีเป\นอยJางดี และยินดีปฏิบัติตามท่ีโครงการฯ ระบุทุกประการ
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ใบสมัคร 
 

 

 
 

โครงการห้องเรียนพิเศษเพชรบัวพิทย ์

/……………. 

………….. 

(3 ภาคเรียน) 

 
 

โครงการห้องเรียนพิเศษเพชรบัวพิทย ์

/……………. 

………….. 

(3 ภาคเรียน) 

ใบสมัครเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โครงการห้องเรียนพิเศษเพชรบัวพิทย์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

บัตรประจำตัวผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โครงการห้องเรียนพิเศษเพชรบัวพิทย์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

(นาย, นางสาว) ............................................................................................
ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วน

ส่วนของผู้สมัคร

(นาย, นางสาว) .....................................................................................................

2563 (พิมพ์จากระบบ SGS ได้)



ข้อตกลงในการเข้าร่วม  
โครงการห้องเรียนเพชรบัวพิทย ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ. เมือง จ. หนองบัวลำภ ู

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2564 
 

ข้อตกลงฉบับน้ีทำข้ึน ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ระหว่างโครงการห้องเรียนเพชรบัวพิทย์ และ 
(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………… ผู้ปกครองของ (นาย/นางสาว)………………………………………… 
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการห้องเรียนเพชรบัวพิทย์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2563 ได้ทำข้อตกลงกันดังข้อความต่อไปน้ี 
  ข้อ 1 ผู้ปกครองและนักเรียนเห็นชอบในข้อกำหนด ท่ีโครงการฯ ได้กำหนดข้ึนทุกประการ 
และยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อกำหนดต่าง ๆ ท่ีกำหนดไว้ในผนวก 1 ซ่ึงนักเรียนได้อ่านและเข้าใจ
รายละเอียดของโครงการฯ อย่างดีแล้ว 
  ข้อ 2 นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน เพ่ือใช้ในการดำเนินโครงการ
เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อภาคเรียน  

ข้อ 3 นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีความสนใจเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะ
เภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
(เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของโครงการต้องการผลิตนักเรียน ให้เข้าศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เป็นหลัก) 

ข้อท่ี 4 นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ต้องต้ังใจและขยันหม่ันเพียร พยายามศึกษาอย่างดีท่ีสุด 
ให้ตรงตามเง่ือนไขท่ีโครงการห้องเรียนเพชรบัวพิทย์กำหนดไว้ในผนวก 1  เพ่ือให้สำเร็จการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจะไม่หลีกเล่ียง ละเลย ทอดท้ิง ยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อนเรียนสำเร็จตามท่ีได้ข้อตกลงไว้ใน
โครงการน้ี หากนักเรียนจะยุติ หรือเลิกการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้ปกครองและจากคณะการโครงการห้องเรียนเพชรบัวพิทย์ 
  ข้อ 5 ในระหว่างท่ีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ หากคณะการมีมติให้นักเรียนพ้นสภาพจากการ
เป็นนักเรียนในโครงการฯ เน่ืองจากไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบและเง่ือนไขท่ีได้ตกลงร่วมกันไว้น้ี มติ
ดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุดโดยนักเรียนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากโครงการฯ ท้ังส้ิน 
(นักเรียนจะไม่ได้รับเงินคืน) 

ข้อท่ี 6 ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือในการกำกับดูแล ให้นักเรียนปฏิบัติตามข้อกำหนดของ
โครงการอย่างเคร่งครัด 
 ข้อตกลงน้ีผู้ปกครอง และนักเรียนได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐาน และเก็บไว้ท่ีโครงการห้องเรียนเพชรบัวพิทย์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
 

ลงช่ือ …………………………………… ผู้ปกครอง   ลงช่ือ …………………………………… นักเรียน 
(………………………………………..………………)   (………………………………………..………………) 
 

ลงช่ือ …………………………………… ประธาน โครงการฯ 
(………………………………………..………………) 



ผนวก 1 
โครงการห้องเรียนเพชรบัวพิทย ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ. เมือง จ. หนองบัวลำภ ู

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2564 
 
 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนเพชรบัวพิทย์ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เพ่ือผลิตนักเรียนท่ีมีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ในคณะทางด้านสายสุขภาพ โดยนักเรียนจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
ท้ังขณะศึกษาและหลังสำเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีโครงการห้องเรียนเพชรบัวพิทย์กำหนด 
ดังน้ี 

1. ขณะอยู่ในโครงการ 
  1.1 เข้ารับการเรียนในหลักสูตรของโครงการห้องเรียนเพชรบัวพิทย์อย่างเข้มข้นงวด 
ตลอดจนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการอย่างเคร่งครัด 

1.2 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมวิชาการต่าง ๆ ของโครงการ เช่น ค่ายปรับพ้ืนฐาน เป็นต้น 
1.3 ชำระเงินค่าลงทะเบียน เพ่ือใช้ในการดำเนินโครงการเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท  

(ห้าพันบาทถ้วน) ต่อภาคเรียน 
 

2. หลังเสร็จส้ินโครงการ 
นักเรียนต้องสนใจสมัครเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ 

คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์/
เทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 


