
ประกาศโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
เรื่องการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (หองเรียน EIS วิทย-คณิต) ปการศึกษา 2563

-------------------------------------------------------
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ปการศึกษา 2563 และสอดคลองกับประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
จังหวัดหนองบัวลําภู จึงกําหนดแนวปฏิบัติและรายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หองเรียน EIS วิทย-คณิต
(English for Integrated Studies) ปการศึกษา 2563 ดังนี้

1. คุณสมบัติผูสมัคร
1.1 กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือเทียบเทา ปการศึกษา 2562
1.2 ตองมีผลการเรียนในระดับ ชั้น ม.1–ม.3 (5 ภาคเรียน) ดังนี้

1.2.1 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา  ไมนอยกวา 2.50
1.2.2 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร  ไมนอยกวา 2.50
1.2.3 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร  ไมนอยกวา 2.50

1.3 มีสัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน)
1.4 ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา

2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารติดตอรับไดท่ีโรงเรียน (พรอมติดรูป 2 แผน ขนาด 3 x 4 ซม.)
2.2 หลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1:3 / ปพ.1:บ / ปพ.7 ตัวจริงพรอมถายเอกสาร(หลักฐานตองแสดง

ระดับคะแนนเฉลี่ย  ตามขอ 1.2.1 ,1.2.2 และ 1.2.3)
2.3 สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน -บิดา - มารดา  ตัวจริงพรอมฉบับถายเอกสาร

3. จํานวนนักเรียนท่ีรับ
โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 (หองเรียน EIS) จํานวน 1 หองเรียน 40 คน

4. กําหนดวันเวลา
4.1 วันรับสมัครวันท่ี 22-26 กุมภาพันธ 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ

ณ หองสํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการอาคาร 2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
4.2 สอบคัดเลือก (วิทย,คณิต,คอมพิวเตอร,ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ) วันท่ี 8 มีนาคม 2563

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณอาคาร 2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
4.3 ประกาศผลสอบคัดเลือก   วันท่ี 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.เปนตนไป

ณ หองสํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการอาคาร 2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
4.4 รายงานตัว วันท่ี 11 มีนาคม 2563 ณ หองวิชาการ เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมผูปกครองและมอบตัว

วันท่ี 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงคโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
*** ดาวนโหลด ประกาศรับสมัคร และใบสมัคร ไดท่ี www.buapit.ac.th ***

ประกาศ ณ วันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายบุญมา   ภูเงิน)
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

ประกาศโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
เรื่องการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (หองเรียน EIS วิทย-คณิต) ปการศึกษา 2563

-------------------------------------------------------
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ปการศึกษา 2563 และสอดคลองกับประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
จังหวัดหนองบัวลําภู จึงกําหนดแนวปฏิบัติและรายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หองเรียน EIS วิทย-คณิต
(English for Integrated Studies) ปการศึกษา 2563 ดังนี้

1. คุณสมบัติผูสมัคร
1.1 กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือเทียบเทา ปการศึกษา 2562
1.2 ตองมีผลการเรียนในระดับ ชั้น ม.1–ม.3 (5 ภาคเรียน) ดังนี้

1.2.1 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา  ไมนอยกวา 2.50
1.2.2 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร  ไมนอยกวา 2.50
1.2.3 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร  ไมนอยกวา 2.50

1.3 มีสัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน)
1.4 ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา

2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารติดตอรับไดท่ีโรงเรียน (พรอมติดรูป 2 แผน ขนาด 3 x 4 ซม.)
2.2 หลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1:3 / ปพ.1:บ / ปพ.7 ตัวจริงพรอมถายเอกสาร(หลักฐานตองแสดง

ระดับคะแนนเฉลี่ย  ตามขอ 1.2.1 ,1.2.2 และ 1.2.3)
2.3 สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน -บิดา - มารดา  ตัวจริงพรอมฉบับถายเอกสาร

3. จํานวนนักเรียนท่ีรับ
โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 (หองเรียน EIS) จํานวน 1 หองเรียน 40 คน

4. กําหนดวันเวลา
4.1 วันรับสมัครวันท่ี 22-26 กุมภาพันธ 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ

ณ หองสํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการอาคาร 2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
4.2 สอบคัดเลือก (วิทย,คณิต,คอมพิวเตอร,ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ) วันท่ี 8 มีนาคม 2563

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณอาคาร 2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
4.3 ประกาศผลสอบคัดเลือก   วันท่ี 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.เปนตนไป

ณ หองสํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการอาคาร 2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
4.4 รายงานตัว วันท่ี 11 มีนาคม 2563 ณ หองวิชาการ เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมผูปกครองและมอบตัว

วันท่ี 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงคโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
*** ดาวนโหลด ประกาศรับสมัคร และใบสมัคร ไดท่ี www.buapit.ac.th ***

ประกาศ ณ วันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายบุญมา   ภูเงิน)
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

ประกาศโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
เรื่องการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (หองเรียน EIS วิทย-คณิต) ปการศึกษา 2563

-------------------------------------------------------
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ปการศึกษา 2563 และสอดคลองกับประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
จังหวัดหนองบัวลําภู จึงกําหนดแนวปฏิบัติและรายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หองเรียน EIS วิทย-คณิต
(English for Integrated Studies) ปการศึกษา 2563 ดังนี้

1. คุณสมบัติผูสมัคร
1.1 กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือเทียบเทา ปการศึกษา 2562
1.2 ตองมีผลการเรียนในระดับ ชั้น ม.1–ม.3 (5 ภาคเรียน) ดังนี้

1.2.1 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา  ไมนอยกวา 2.50
1.2.2 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร  ไมนอยกวา 2.50
1.2.3 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร  ไมนอยกวา 2.50

1.3 มีสัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน)
1.4 ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา

2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารติดตอรับไดท่ีโรงเรียน (พรอมติดรูป 2 แผน ขนาด 3 x 4 ซม.)
2.2 หลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1:3 / ปพ.1:บ / ปพ.7 ตัวจริงพรอมถายเอกสาร(หลักฐานตองแสดง

ระดับคะแนนเฉลี่ย  ตามขอ 1.2.1 ,1.2.2 และ 1.2.3)
2.3 สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน -บิดา - มารดา  ตัวจริงพรอมฉบับถายเอกสาร

3. จํานวนนักเรียนท่ีรับ
โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 (หองเรียน EIS) จํานวน 1 หองเรียน 40 คน

4. กําหนดวันเวลา
4.1 วันรับสมัครวันท่ี 22-26 กุมภาพันธ 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ

ณ หองสํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการอาคาร 2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
4.2 สอบคัดเลือก (วิทย,คณิต,คอมพิวเตอร,ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ) วันท่ี 8 มีนาคม 2563

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณอาคาร 2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
4.3 ประกาศผลสอบคัดเลือก   วันท่ี 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.เปนตนไป

ณ หองสํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการอาคาร 2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
4.4 รายงานตัว วันท่ี 11 มีนาคม 2563 ณ หองวิชาการ เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมผูปกครองและมอบตัว

วันท่ี 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงคโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
*** ดาวนโหลด ประกาศรับสมัคร และใบสมัคร ไดท่ี www.buapit.ac.th ***

ประกาศ ณ วันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายบุญมา   ภูเงิน)
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
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ใบสมัครเขาเรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4
( หองเรียน EIS วิทย-คณิต )

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
ศูนยรับสมัครโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารปการศึกษา 2563

สวนของผูสมัคร
เลขประจําตัวประชาชน - - - -

รหัสประจําบาน - -

1. ชื่อผูสมัคร (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,น.ส.).......……………….…………. ชื่อสกุล……………………..……… เพศ ⃝ ชาย ⃝ หญิง
2. เกิดวันที่…….. เดือน…………………… พ.ศ…………… ศาสนา........................... เชื้อชาต.ิ..................... สัญชาต.ิ...................
3. ปจจุบนัอยูบานเลขที่……..…ชื่อหมูบาน…………………….…………หมูที่……….……ตรอก/ซอย…………………………………………......

ถนน………………..….………..ตําบล……………….………………..อําเภอ…………………….………….จังหวัด……………………..…....………..รหัส
ไปรษณีย.............................. โทรศัพท.........................................

4. ชื่อบิดา…………………...……..……..……………………..….…..…………อาชีพ…………………..….……….โทรศัพท..……………….……………
5. ชื่อมารดา………………...……..……………………...…….……..…………อาชีพ……………..……….……….โทรศัพท..…………………….………
6. ผูปกครองคือ ⃝ บิดา ⃝ มารดา ⃝ บุคคลอ่ืนโปรดระบุความสัมพนัธ คือ....................................................

ชื่อผูปกครอง………………..…………….…....……………………. อาชีพ………………………..….……….....โทรศัพท…….…………..……..……
7. กําลังศึกษาอยูชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา ปการศึกษา 2562 โดยใชหลักฐาน ⃝ ปพ.7 ⃝ ปพ.1:3,บ มาสมัคร

จากโรงเรียน (ชื่อโรงเรียนเดิม)................................................................................................ เลขประจําตัว............................
ตําบล.................................................. อําเภอ.......................................................... จังหวัด....................................................

8. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ชัน้ ม.1 – ม.3 (5 ภาคเรียน) ดังนี้
8.1 ผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา เทากับ............................
8.2 ผลการเรียนเฉลี่ยรายวชิาวทิยาศาสตร เทากับ............................
8.3 ผลการเรียนเฉลี่ยรายวชิาคณิตศาสตร เทากับ............................

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