
ประกาศโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
เรื่องการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (นักเรียน ม.3 เดิม) ปการศึกษา 2563

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

ข้ันพ้ืนฐานเรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ปการศึกษา 2563 และสอดคลองกับประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
จังหวัดหนองบัวลําภู จึงกําหนดแนวปฏิบัติและรายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 (นักเรียน ม.3 เดิม)
ปการศึกษา 2563 ดังนี้

1. คุณสมบัติผูสมัคร
1.1 กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
1.2 ผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) นําคะแนนไปใชคัดเลือก รอยละ 20
1.3 แผนการเรียนวิทย–คณิต ตองมีผลการเรียนในระดับ ชั้น ม.1–ม.3 (5 ภาคเรียน) ดังนี้

1.3.1 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา  ไมนอยกวา 2.50
1.3.2 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 2.50
1.3.3 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร  ไมนอยกวา 2.50

1.4 แผนการเรียนภาษา และแผนการเรียนพลศึกษา ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ ชั้น ม.1–ม.3
(5 ภาคเรียน) ทุกรายวิชา ไมนอยกวา 2.00

2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ใบแจงความจํานงขอสมัครเขาเรียนตอโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
2.2 สําเนาบัตรผูปกครองท่ีเซ็นรับรองขอมูลในใบแจงความจํานง

3. แผนการเรียนท่ีรับ
3.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร
3.2 แผนการเรียนภาษา
3.3 แผนการเรียนพลศึกษา

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

กลุมบริหารงานวิชาการอาคาร 2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
4.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  วันท่ี 6 มีนาคม 2563
4.3 นักเรียนผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกตองมาสอบคัดเลือกเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ในวันท่ี 29

มีนาคม 2563 ใน 5 วิชา  คือ  ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
แผนการเรียนพลศึกษา  มีสอบปฏิบัติ  เวลา 13.00 – 16.30 น.

4.4 ประกาศผลสอบคัดเลือก และรายงานตัว   วันท่ี 2 เมษายน 2563 เวลา 09.00– 12.00 น.
4.5 ประชุมผูปกครอง และมอบตัววันท่ี 7 เมษายน 2563 เวลา 09.00น. ณ หอประชุม

อเนกประสงคโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

ประกาศ ณ วันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายบุญมา ภูเงิน)
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
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ใบแจงความจํานง
สมัครเขาเรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2563

( สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เดิมจากโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร )
***************************

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………………..……....………..
รหัสไปรษณีย.............................. โทรศัพท.........................................

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

ชื่อผูปกครอง………………..………………………...………..…..…………อาชีพ……………………..….……….....โทรศัพท..……….………..……
7. มีความประสงคจะสมัครเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (กาเครื่องหมาย √ ในชอง⃝ ของแผนการเรยีนท่ีตองการเพียง 1 แผน)

⃝ แผนการเรียนวิทย-คณิต ⃝ แผนการเรียนภาษา ⃝ แผนการเรียนพลศึกษา
8. กําลังศึกษาอยูชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 หอง...........เลขประจําตัว.............................. ผลการเรียน ชั้น ม.1-3 (5 ภาคเรียน) ดังนี้

8.1 ผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวชิา เทากับ............................
8.2 ผลการเรียนเฉลี่ยรายวชิาวทิยาศาสตร เทากับ............................(เฉพาะแผนวิทย-คณิต)
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*** เงื่อนไขโรงเรียนจะรับมอบตัวเฉพาะนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ(จบ ม.3)ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เทาน้ัน
นักเรียนตองผานการสอบ O-NET และ นักเรียนทุกคนตองมาสอบคัดเลือกเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ใน
วันที่ 29 มีนาคม 2563 แผนการเรียนพลศึกษา มีสอบปฏิบัติ เวลา 13.00 – 16.30 น. ***

(ลงชื่อ)................................................................... ผูสมัคร
(.................................................................)

คํารับรองของผูปกครอง

ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................................................................
ผูปกครองของ (ด.ช.ด.ญ.นาย,น.ส.).......................................................................................................... ยอมรับเงื่อนไขของทางโรงเรียน
และขอรับรองวาขอความขางตนเปนจริงทุกประการ พรอมไดแนบสําเนาบัตรประจําตัว และลงชื่อไวเปนหลักฐาน

(ลงชื่อ)................................................................... ผูปกครองนักเรียน
(.................................................................)
............/.............../...........

( สงใบแจงความจํานง  ระหวางวันที่ 22-26 กุมภาพันธ 2563 ที่หองวิชาการ )

เลขท่ีผูสมัคร
(เฉพาะเจาหนาที่)

ใบแจงความจํานง
สมัครเขาเรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2563

( สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เดิมจากโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร )
***************************
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