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ประกำศโรงเรียนหนองนำค ำวิทยำคม 
เรื่อง  กำรรับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำต่อระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
..................................................................................  

 ด้วยโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จะรับสมัคร
นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 ตาม
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1.   ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1    
  1.1  คุณสมบัติผู้สมัคร 
 1.1.1   ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า 
 1.1.2   มีความประพฤติเรียบร้อย 
 1.1.3   ไม่จ ากัดอายุ 
 1.2  กำรรับสมัคร   
 1.2.1  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561    
เวลา  09.00 น.- 15.00 น.  ณ  ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ  อาคาร 1 
 1.2.2  หลักฐานการสมัครประกอบด้วย 
 1)  ใบสมัคร ตามแบบของโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม รับไดท้ีห่้องกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม ในวันสมัคร 
 2)  รูปถ่ายในเครื่องแบบนักเรียนที่ถ่ายในคราวเดียวกัน ขนาด 1.5 นิ้ว  จ านวน 3 รูป 
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 

 3)  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของนักเรียน หรือใบสูติบัตร และบัตรประจ ำตัว 
ประชำชนฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 4)  ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา จ านวน 1 ฉบับ 
 5)  ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของมารดา  จ านวน 1ฉบับ 
  6)  ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา 
     หรือมารดา (กรณีท่ีไม่ได้อยู่กับบิดาหรือมารดา) จ านวน 1 ฉบับ 
  7 ) ส าเนา ปพ.1  ตั้งแต่ ป.4 ถึง ป.6  (ภาคเรียนที่ 1 กรณียังไม่ส าเร็จการศึกษา)   
   (เอกสารส าเนาทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้องด้วย) 
  8) คะแนนการทดสอบระดับชาติ O-NET (ส่งวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561) 
 1.2.3  ไม่เก็บค่าสมัคร 
 1.3  กำรสอบวัดควำมรู้พื้นฐำน    วันที่   31  มีนาคม  2561  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
 1.4  ประกำศผลสอบ   วันที่  3  เมษายน  2561    (การจัดห้องเรียนใช้คะแนนสอบ 
วัดพ้ืนฐาน ร้อยละ 70  และ คะแนนสอบ  O-NET ร้อยละ 30) 
 1.5  รำยงำนตัวและมอบตัว  วันที่  4  เมษายน  2561    เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม
โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม นักเรียนต้องให้ผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียนให้กับทางโรงเรียน 
  - โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ได้ช าระไว้แล้ว 
      1.6  ปฐมนิเทศ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
  1.7  เปิดภำคเรียน  วันที่   16  พฤษภาคม 2561

 



  
 2.   ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  4    
 2.1  ประเภทกำรรับสมัคร 

รับนักเรียนตามแผนการเรียนต่อไปนี้ 
 2.1.1  แผนการเรียนวิทย์ – คณิต    
 2.1.2  แผนการเรียนศิลป์ – คณิต    
 2.2  คุณสมบัติผู้สมัคร 
 2.2.1   ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า 
 2.2.2   มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่จ ากัดอายุ 
 2.2.3   นักเรียนที่สมัครเรียนแผนการเรียนวิทย์ – คณิต จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
5  ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป  และคะแนนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ 
แต่ละกลุ่มสาระฯรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า  2.50 
 2.3  กำรรับสมัคร   
 2.3.1  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561    
เวลา  09.00 น.- 15.00 น.  ณ  ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ  อาคาร 1 
 2.3.2  หลักฐานการสมัครประกอบด้วย 
 1)  ใบสมัคร ตามแบบของโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม รับไดท้ีห่้องกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม ในวันสมัคร 
 2)  รูปถ่ายในเครื่องแบบนักเรียนที่ถ่ายในคราวเดียวกัน ขนาด 1.5 นิ้ว  จ านวน 3 รูป 
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 
 3)  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของนักเรียน หรือใบสูติบัตร และบัตรประจ ำตัว
ประชำชนฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 4)  ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา  จ านวน 1 ฉบับ 
 5)  ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของมารดา  จ านวน 1 ฉบับ 

  6)  ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา 
   หรือมารดา (กรณีท่ีไม่ได้อยู่กับบิดาหรือมารดา) จ านวน 1 ฉบับ 

 7)  ส าเนา ปพ.1  ตั้งแต่ ม.1 ถึง ม.3 (ภาคเรียนที่ 1 กรณียังไม่ส าเร็จการศึกษา)   
     (เอกสารส าเนาทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้องด้วย) 
 8) คะแนนการทดสอบระดับชาติ O-NET (ส่งวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561) 
 2.3.3  ไม่เก็บค่าสมัคร 
 2.4  กำรสอบวัดควำมรู้พื้นฐำน    วันที่  31   มีนาคม  2561  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
 2.5  ประกำศผลสอบ   วันที่  3 เมษายน  2561    (การจัดห้องเรียนใช้คะแนนสอบ 
วัดพ้ืนฐาน ร้อยละ 70  และ คะแนนสอบ  O-NET ร้อยละ 30 ในกรณีที่ผู้สมัครแผนการเรียนวิทย์-คณิต 
มากกว่า 80 คน นักเรียนที่สอบได้ล าดับถัดไปจะถูกเปลี่ยนเป็นแผนการเรียนศิลป์-คณิต) 
 2.6  รำยงำนตัวและมอบตัว  วันที่  4  เมษายน  2561    เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม
โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม นักเรียนต้องให้ผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียนให้กับทางโรงเรียน 
  - โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ได้ช าระไว้แล้ว 
      2.7 ปฐมนิเทศ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
 2.8  เปิดภำคเรียน  วันที่  16  พฤษภาคม 2561  
 ประกาศ  ณ  วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  2561 
 
 
           (นายวสันต์  ลาจันทึก) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 


