
 

  
ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
ประจำปการศึกษา 2564 

.................................................................................. 
 ดวยโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน จะรับสมัครนักเรียน
เขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ประจำปการศึกษา 2564 ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 1.   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1    
  1.1  คุณสมบัติผูสมัคร 
 1.1.1   สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทาหรือ
กำลังศกึษาอยูช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 หรือเทียบเทา 
 1.1.2   มีความประพฤติเรียบรอย 
 1.1.3   ไมจำกัดอายุ 
 1.2  การรับสมัคร   
 1.2.1  ผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเอง วันที่ 24-28 เมษายน 2564 
เวลา  09.00 น.- 15.00 น.  ณ  หองกลุมบริหารงานวิชาการ  อาคาร 1 
 1.2.2  หลักฐานการสมัครประกอบดวย 
 1)  ใบสมัคร ตามแบบของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม รับไดที่หองกลุมบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ในวันสมัคร 
 2)  รูปถายในเครื่องแบบนักเรียนที่ถายในคราวเดียวกัน ขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 3 รูป ซึ่งถาย
มาแลวไมเกิน 6 เดือน 

 3)  สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของนักเรียน หรือใบสูติบัตร และบัตรประจำตัว 
ประชาชนฉบับจริงพรอมสำเนา จำนวนอยางละ 1 ฉบับ 
 4)  สำเนาทะเบียนบานหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา จำนวน 1 ฉบับ 
 5)  สำเนาทะเบียนบานหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา  จำนวน 1ฉบับ 
  6)  สำเนาทะเบียนบานหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูปกครองท่ีไมใชบิดา 
หรือมารดา (กรณีท่ีไมไดอยูกับบิดาหรือมารดา) จำนวน 1 ฉบับ 
  7 ) สำเนา ปพ.1  ตั้งแต ป.4 ถึง ป.6  (ภาคเรียนที ่1 กรณียังไมสำเร็จการศึกษา) (เอกสารสำเนา
ทุกฉบับตองรับรองสำเนาถูกตอง) 
 1.2.3  ไมเก็บคาสมัคร 
 1.3  การสอบวัดความรูพื้นฐาน    วันที่  1 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 น. เปนตนไป 
 1.4  ประกาศผลสอบ   วันที่  5 พฤษภาคม 2564    (การจัดหองเรียนใชคะแนนสอบ 
วัดพ้ืนฐาน รอยละ 70 และคะแนนผลการเรียน ระดับชั้น ป.4 - ป.6 รอยละ 30) 
 1.5  รายงานตัวและมอบตัว  วันที่  5 พฤษภาคม 2564    เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค 43 ป 
อนุสรณ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม นักเรียนตองนำผูปกครองมามอบตัวนักเรียนใหกับโรงเรียน 
 - โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินที่ไดชำระไวแลว  (รายละเอียดคาใชจาย จะแจงในวันสมัครเรียน) 
      1.6  ปฐมนิเทศ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 
  1.7  เปดภาคเรียน  วันที่   17  พฤษภาคม 2564



  
 2.   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4    
 2.1  ประเภทการรับสมัคร 

รับนักเรียนตามแผนการเรียนตอไปนี้ 
 2.1.1  แผนการเรียนคณติศาสตร – วิทยาศาสตร 
 2.1.2  แผนการเรียนศิลปะ – ภาษา 
 2.1.2  แผนการเรียนศิลปะ – การงานอาชีพ    
 2.2  คุณสมบตัิผูสมัคร 
 2.2.1   สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทาหรือ
กำลังศกึษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 หรือเทียบเทา 
 2.2.2   มีความประพฤติเรียบรอย ไมจำกัดอายุ 
 2.2.3   นักเรียนที่สมัครเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร - วิทยาศาสตร จะตองมีผลการเรียนเฉล่ีย
สะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป และผลการเรียนกลุมสาระฯ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร แตละกลุมสาระการเรียนรู 
ตองไมต่ำกวา 2.75 (ใหนำหลักฐานแสดงผลการเรียน มาแสดงในวันสมัครดวย) 
 2.3  การรับสมัคร   
 2.3.1  ผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเอง วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 
เวลา  09.00 น.- 15.00 น.  ณ  หองกลุมบริหารงานวิชาการ  อาคาร 1 
 2.3.2  หลักฐานการสมัคร ประกอบดวย 
 1)  ใบสมัคร ตามแบบของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม (รับไดที่หองกลุมบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ในวันสมัคร) 
 2)  รูปถายในเครื่องแบบนักเรียนที่ถายในคราวเดียวกัน ขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 3 รูป ซึ่งถาย
มาแลวไมเกิน 6 เดือน 
 3)  สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของนักเรียน หรือสูติบัตร และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับ
จริง พรอมสำเนา จำนวนอยางละ 1 ฉบับ 
 4)  สำเนาทะเบียนบานหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา  จำนวน 1 ฉบับ 
 5)  สำเนาทะเบียนบานหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา  จำนวน 1 ฉบับ 

  6)  สำเนาทะเบียนบานหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูปกครองที่ไมใชบิดา 
หรือมารดา (กรณีท่ีไมไดอยูกับบิดาหรือมารดา) จำนวน 1 ฉบับ 
 7)  สำเนา ปพ.1  ตั้งแต ม.1 ถึง ม.3 (ผลการเรียน 5 ภาคเรียน)  และ ปพ.7  (เอกสารสำเนาทุก
ฉบับตองรับรองสำเนาถูกตองดวย) 
 2.3.3  ไมเก็บคาสมัคร 
 2.4  การสอบวัดความรูพื้นฐาน    วันที่  2 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 น. เปนตนไป 
 2.5  ประกาศผลสอบ   วันที่  5 พฤษภาคม 2564    (การจัดหองเรียนใชคะแนนสอบ 
วัดพ้ืนฐาน รอยละ 100 ในกรณีท่ีผูสมัครแผนการเรียนคณิตศาสตร - วิทยาศาสตร มากกวา 40 คน นักเรียนที่สอบได
ลำดับถัดไปจะถูกเปลี่ยนเปนแผนการเรียน คณิตฯ-ภาษา หรือ ศิลปะ - การงานอาชีพ) 
 2.6  รายงานตัวและมอบตัว  วันที่  5 พฤษภาคม 2564    เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค 43 ป 
อนุสรณ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม นักเรียนตองนำผูปกครองมามอบตัวนักเรียนใหกับโรงเรียน 
 - โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท่ีไดชำระไวแลว (รายละเอียดคาใชจาย จะแจงในวันสมัครเรียน) 
      2.7 ปฐมนิเทศ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 
 2.8  เปดภาคเรียน  วันที่  17  พฤษภาคม 2564 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ  พุทธศกัราช  2564 
 

 
             (นายวสันต  จันทรพิสิษฐ) 

              ผูอำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 



 
 

ปฏิทินรับสมัครนักเรียน โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ปการศึกษา 2564 
 

ระดับ กลุมนักเรียน รับสมัคร สอบ/คัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว/
มอบตัว 

ม.1 นร.ใหม 24-28 เม.ย. 1 พ.ค. 5 พ.ค. 5 พ.ค. 
ม.4 นร.เดิม 15-26 มี.ค. 2 พ.ค. 5 พ.ค. 5 พ.ค. 

นร.ใหม 24-28 เม.ย. 2 พ.ค. 5 พ.ค. 5 พ.ค. 
 

แผนการเรียนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 และคุณสมบัติ 
 2.1.1  แผนการเรียนคณิตศาสตร – วิทยาศาสตร 

(คุณสมบัติ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป และผลการเรียนกลุม
สาระฯ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร แตละกลุมสาระการเรียนรู ตองไมต่ำกวา 2.75)  

 2.1.2  แผนการเรียนศิลปะ – ภาษา 
 2.1.2  แผนการเรียนศิลปะ – การงานอาชีพ    

 
รายการที่ยกเวนคาเรียน 

1. นักเรียนที่สมัครเรียน ม.4 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 6 ภาคเรียน ตั้งแต 3.75 ข้ึนไป จะไดรับการ
ยกเวนคาบำรุงการศึกษา 1 ปการศึกษา 

2. นักเรียนทีม่ีผลการสอบเขาเรียน ทั้งระดับ ม.1 และ ม.4 ลำดับที่ 1 – 10 ไดรับทุนการศึกษา 
3. มีสวสัดิการพาหนะโดยสาร รับสง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


