
  ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ 
  เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖6 

 ------------------------------------------------------------ 
ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จะรับนักเรียนเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  

  และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖6 ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
  เรื่อง นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖6 ประกำศ ณ วันที่ 21 ตุลำคม ๒๕65 เพ่ือให้กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
  และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖6 ของโรงเรียนหนองไผ่เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ก ำหนดแนวทำง 
  กำรรับนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ดังนี้ 
  ๑. แผนการรับนักเรียน  

๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ จ ำนวน ๔๐๐ คน 
๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ จ ำนวน ๒7๐ คน 

  ๒. เขตพื้นที่บริการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ของโรงเรียนหนองไผ่   
ได้แก่นักเรียนที่มีส ำเนำทะเบียนบ้ำน ดังต่อไปนี้ ต ำบลหนองไผ่ (ทุกหมู่) ต ำบลกองทูล (ทุกหมู่) 

   ต ำบลบ้ำนโภชน์ (ทุกหมู่) ต ำบลบัววัฒนำ (ทุกหมู่) ต ำบลวังท่ำดี (ทุกหมู่) ต ำบลท่ำแดง (เฉพำะหมู่ 1,2,3,4,5,7,11, 
12) ต ำบลนำเฉลียง (เฉพำะหมู่ ๑,๒,๗) ต ำบลยำงงำม (เฉพำะหมู่ ๖) ต ำบลวังโบสถ์ (เฉพำะหมู่ ๑,๒,๔,๕,6,10)
หรอืนักเรียนจบกำรศึกษำจำกโรงเรียนต่อไปนี้ โรงเรียนอนุบำลหนองไผ่ โรงเรียนบ้ำน กม.๓๕ โรงเรียนบ้ำนล ำพำด
โรงเรียนบ้ำนพงษ์เพชรอนุสรณ์ โรงเรียนบ้ำนคลองยำง โรงเรียนกุลดิศวิทยำนุสรณ์ โรงเรียนแสงธรรมวิทยำ
โรงเรียนบ้ำนกองทูล โรงเรียนบ้ำนเนินพัฒนำ โรงเรียนบ้ำนน้ ำเขียว โรงเรียนชุมชนบ้ำนโภชน์ โรงเรียนบ้ำนโคก-
คงสมโภชน์ โรงเรียนบ้ำนซับเดื่อ โรงเรียนบ้ำนซับชมภู โรงเรียนบ้ำนเนินสวรรค์ โรงเรียนบ้ำนคลองกระโบน
โรงเรียนบ้ำนบัววัฒนำ โรงเรียนบ้ำนไร่เหนือ โรงเรียนบ้ำนล ำตำเณร โรงเรียนบ้ำนซับวำรินทร์ โรงเรียนบ้ำนเนินมะค่ำ
โรงเรียนบ้ำนวังอ่ำง โรงเรียนบ้ำนวังท่ำดี โรงเรียนบ้ำนกลำง โรงเรียนบ้ำนไร่ขอนยำงขวำง โรงเรียนบ้ำนท่ำแดง
โรงเรียนบ้ำนท่ำสวำย โรงเรียนบ้ำนท่ำเยี่ยม โรงเรียนบ้ำนคลองกรวด โรงเรียนบ้ำน กม. ๓๐ โรงเรียนบ้ำนไทรทอง
โรงเรียนบ้ำนตะกรุดงำม โรงเรียนบ้ำนวังโบสถ์ โรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำ - นำข้ำวดอ
๓. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๔๐๐ คน ก าหนดดังนี้

๓.๑ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับจ านวน ๒4๐ คน  
3.1.1 คุณสมบัติของนักเรียน 

๑) ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร 
   หรือเทียบเท่ำหรือก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 

      ๒) ไม่จ ำกัดอำยุ 
      ๓) เป็นโสด 
      ๔) ต้องมีชื่ออยู่ในส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีบิดำ มำรดำ ปู่ย่ำ ตำยำย เป็นเจ้ำบ้ำน 

   หรือเจ้ำของบ้ำนไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖6 หรือศึกษำเล่ำเรียนอยู่ในสถำนศึกษำที่อยู่ใน 
   เขตพ้ืนที่บริกำรไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี (ป.๕-ป.๖)   

 ๕) เป็นผู้มีควำมขยันหมั่นเพียร และมีควำมประพฤติดี 
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 3.1.2 หลักฐานการสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   
   ๑) ใบสมัคร 
  ๒) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนตัวจริงและถ่ำยเอกสำรที่มีชื่อนักเรียน บิดำ มำรดำ  
หรือผู้ปกครองที่นักเรียนอำศัยอยู่ อย่ำงละ ๑ ฉบับ  
         ๓) หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือเทียบเท่ำหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 โดยผู้บริหำรโรงเรียน
รับรอง 
                4) รูปถ่ำยขนำด ๑.๕ นิ้ว จ ำนวน ๓ ใบ   
                     3.1.3 วันเวลาการรับนักเรียนและข้ันตอนการรับสมัคร (ถ้าไม่มาตามวันและเวลา 
ที่โรงเรียนก าหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนหนองไผ่) 
         รับสมัคร วันที่ 11 - 15 มีนำคม ๒๕๖6 เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 

    วิธีการสมัคร ดังนี้ 
    สมัครด้วยตนเอง ณ หอประชุมสมำนฉันท์ โรงเรียนหนองไผ่    
  สอบคัดเลือก วันที่ 25 มีนำคม ๒๕๖6 โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ดังนี้    

เวลา จ านวนเวลา (ชั่วโมง/นาที) วิชา 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ๑ ชั่วโมง คณิตศำสตร์ 
๑๐.๐๕ - ๑๐.๔๕ น. ๔๐ นำที ภำษำไทย 
๑๐.๕๐ - ๑๑.๓๐ น. ๔๐ นำที สังคมศึกษำฯ 
๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๐ น. ๔๐ นำที วิทยำศำสตร์ 
๑๓.๔๕ - ๑๔.๒๕ น. ๔๐ นำที ภำษำอังกฤษ 

  หมายเหตุ ข้อสอบทุกวิชำเป็นแบบเลือกตอบ ยกเว้นวิชำคณิตศำสตร์และภำษำไทย 
จะมีข้อสอบเป็นแบบเขียนตอบเพิ่มเติมจำกวิชำอ่ืน  
  ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 29 มีนำคม ๒๕๖6 เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ประกำศผลสอบโดยคิดคะแนนรวม ๕ วิชำโดยเรียงตำมล ำดับจำกมำกไปหำน้อย ถ้ำคะแนนรวมเท่ำกันให้เปรียบเทียบ
คะแนนในวิชำที่ได้มำกตำมล ำดับ ดังนี้ ๑. คณิตศำสตร์ ๒. วิทยำศำสตร์ ๓. ภำษำไทย ๔. ภำษำอังกฤษ ๕. สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม  

   มอบตัว วันที่ 1 เมษำยน ๒๕๖6 เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสมำนฉันท์ 
 ๓.๒ ประเภทนักเรียนทั่วไป รับจ านวน 160 คน เป็นนักเรียนในเขตพื้นบริการที่สอบไม่ได้ในข้อ ๓.๑  
รวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ    
    3.2.1 คุณสมบัติของนักเรียน 
         ๑) ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรหรือ
เทียบเท่ำหรือก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 
         ๒) ไม่จ ำกัดอำยุ 
          ๓) เป็นโสด 
          ๔) เป็นผู้มีควำมขยันหมั่นเพียร และมีควำมประพฤติดี 
 
 
 



 
       3 
                    3.2.2 หลักฐานการสมัครนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   
           ๑) ใบสมัคร 
    ๒) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนตัวจริงและถ่ำยเอกสำรที่มีชื่อนักเรียน บิดำ มำรดำ  
หรือผู้ปกครองที่นักเรียนอำศัยอยู่ อย่ำงละ ๑ ฉบับ 
  ๓) หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือเทียบเท่ำหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 โดยผู้บริหำรโรงเรียน
รับรอง 
          4) รูปถ่ำยขนำด ๑.๕ นิ้ว จ ำนวน ๓ ใบ 
  3.2.3 วันเวลาการรับนักเรียนและขั้นตอนการรับสมัคร (ถ้าไม่มาตามวันและเวลา 
ที่โรงเรียนก าหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนหนองไผ่)  
         รับสมัคร วันที่ 11 - 15 มีนำคม ๒๕๖6 เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 

    วิธีการสมัคร ดังนี้ 
   สมัครด้วยตนเอง ณ หอประชุมสมำนฉันท์ โรงเรียนหนองไผ่ 
  สอบคัดเลือก วันที่ 25 มีนำคม ๒๕๖6 โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ดังนี้    

เวลา จ านวนเวลา (ช่ัวโมง/นาที) วิชา 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ๑ ชั่วโมง คณิตศำสตร์ 
๑๐.๐๕ - ๑๐.๔๕ น. ๔๐ นำท ี ภำษำไทย 
๑๐.๕๐ - ๑๑.๓๐ น. ๔๐ นำท ี สังคมศึกษำฯ 
๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๐ น. ๔๐ นำท ี วิทยำศำสตร์ 
๑๓.๔๕ - ๑๔.๒๕ น. ๔๐ นำท ี ภำษำอังกฤษ 

   หมายเหตุ ข้อสอบทุกวิชำเป็นแบบเลือกตอบ ยกเว้นวิชำคณิตศำสตร์และภำษำไทย 
จะมีข้อสอบเป็นแบบเขียนตอบเพิ่มเติมจำกวิชำอ่ืน   
           ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 29 มีนำคม ๒๕๖6 เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ประกำศผลสอบโดยคิดคะแนนรวม ๕ วิชำโดยเรียงตำมล ำดับจำกมำกไปหำน้อย ถ้ำคะแนนรวมเท่ำกันให้เปรียบเทียบ
คะแนนในวิชำที่ได้มำกตำมล ำดับ ดังนี้ ๑. คณิตศำสตร์ ๒. วิทยำศำสตร์ ๓. ภำษำไทย ๔. ภำษำอังกฤษ ๕. สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม  

   มอบตัว วันที่ 1 เมษำยน ๒๕๖6 เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสมำนฉันท์ 
๔. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๒๗๐ คน (ห้องเรียนพิเศษ 30 คน ห้องเรียนปกติ 240 คน) 
ก าหนดดังนี้ 

๔.๑ รับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จ านวน 30 คน  
๔.๑.๑ คุณสมบัติของผู้เรียน  

                                 ๑) ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรหรือ     
เทียบเท่ำหรือก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕65   
                                     2) ไม่จ ำกัดอำยุ 
                                     3) เป็นโสด 
                                     4) เป็นผู้มีควำมขยันหมั่นเพียร และมีควำมประพฤติดี 
             5) มีผลกำรเรียน ดังนี้ ต้องมีผลกำรเรียน ๕ ภำคเรียน เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 3.00 
และมีผลกำรเรียนรำยวิชำวิทยำศำสตร์พื้นฐำน และรำยวิชำคณิตศำสตร์พ้ืนฐำน ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป  
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๔.1.๒ หลักฐานการสมัคร 
 ๑) ใบสมัคร 
                                     ๒) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนตัวจริงและถ่ำยเอกสำรที่มีชื่อนักเรียน บิดำ มำรดำ  
หรือผู้ปกครองที่นักเรียนอำศัยอยู่ อย่ำงละ ๑ ฉบับ   
  ๓) หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร 
หรือเทียบเท่ำหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 โดยผู้บริหำรโรงเรียน
รับรอง 
                                     4) รูปถ่ำยขนำด ๑.๕ นิ้ว จ ำนวน ๓ ใบ  
  ๔.1.๓ วัน เวลาการรับนักเรียนและขั้นตอนการรับสมัคร (ถ้าไม่มาตามวันและเวลา 
ที่โรงเรียนก าหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนหนองไผ่) 
                        รับสมัคร วันที่ 14 - 18 กุมภำพันธ์ ๒๕๖6 เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  
                               วิธีการสมัคร ดังนี้  
           สมัครด้วยตนเอง ณ หอประชุมสมำนฉันท์ โรงเรียนหนองไผ่ 
                               สอบคัดเลือก วันที่ 5 มีนำคม ๒๕๖6 โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ดังนี้ 

เวลา จ านวนเวลา (ช่ัวโมง/นาที) วิชา สัดส่วนคะแนน 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ๑ ชั่วโมง คณิตศำสตร์ ร้อยละ 28 
๑๐.10 - ๑๐.50 น. ๔๐ นำท ี ภำษำไทย ร้อยละ 19 
๑1.๐๐ - ๑2.0๐ น. ๑ ชั่วโมง วิทยำศำสตร์ ร้อยละ 28 
๑๓.00 – ๑3.50 น. ๔๐ นำท ี ภำษำอังกฤษ ร้อยละ 25 

                              หมายเหตุ ข้อสอบทุกวิชำเป็นแบบเลือกตอบ ยกเว้นวิชำคณิตศำสตร์และภำษำไทย 
จะมีข้อสอบเป็นแบบเขียนตอบเพิ่มเติมจำกวิชำอ่ืน  
                              ประกาศผล วันที่ 10 มีนำคม ๒๕๖6  เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ประกำศผลสอบ 
โดยคิดคะแนนรวม 4 วิชำ โดยเรียงตำมล ำดับจำกมำกไปหำน้อย ถ้ำคะแนนรวมเท่ำกันให้เปรียบเทียบคะแนน 
ในวิชำที่ได้มำกตำมล ำดับ ดังนี้ ๑. คณิตศำสตร์ ๒. วิทยำศำสตร์ ๓. ภำษำไทย ๔. ภำษำอังกฤษ  

     รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 11 มีนำคม 2566 เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  
ณ หอประชุมสมำนฉันท์ 

๔.2 รับนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนหนองไผ่ ที่มีศักยภาพเหมาะสมตามแผนการเรียน
ในการเข้าเรียน ร้อยละ ๘๐ จ านวน 192 คน 

๔.2.๑ คุณสมบัติของผู้เรียน  
                               ๑) ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 โรงเรียนหนองไผ่  
และส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ตำมหลักสูตรโรงเรียนหนองไผ่ 
                                2) นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียนมีสิทธิ์เลือกแผนกำรเรียนได้ 2 แผนกำรเรียน 
ดังนี้ 
                  - แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ ต้องมีผลกำรเรียน ๕ ภำคเรยีน  
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ ๒.๗5 และมีผลกำรเรียนรำยวิชำวิทยำศำสตร์พื้นฐำน และรำยวิชำคณิตศำสตร์พ้ืนฐำน  
ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป  
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                  - แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ - คอมพิวเตอร์ ต้องมีผลกำรเรียน  
๕ ภำคเรียน เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ ๒.๗5 และมีผลกำรเรียนรำยวิชำวิทยำศำสตร์พื้นฐำน รำยวิชำคณิตศำสตร์พื้นฐำน 
ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป      
                                           - แผนกำรเรียนคณิตศำสตร์ - ภำษำอังกฤษ ต้องมีผลกำรเรียน ๕ ภำคเรียน  
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ ๒.5๐ และมีผลกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์พื้นฐำน และรำยวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน  
ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
      - แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ - คอมพิวเตอร์ ต้องมีผลกำรเรียน ๕ ภำคเรียน  
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ ๒.5๐ และมีผลกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน รำยวิชำวิทยำศำสตร์พื้นฐำน  
ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
                                             - แผนกำรเรียนภำษำไทย - สังคมศึกษำ ต้องมีผลกำรเรียน ๕ ภำคเรียน  
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ ๒.5๐ และมีผลกำรเรียนรำยวิชำภำษำไทยพ้ืนฐำน ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป และรำยวิชำสังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรมและประวัติศำสตร์ ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
                                             - แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ -ภำษำจีน ต้องมีผลกำรเรียน ๕ ภำคเรียน  
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ ๒.5๐ และมีผลกำรเรียนรำยวิชำภำษำจีน และรำยวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป  
 3) ไม่จ ำกัดอำยุ 

      4) เป็นโสด 
      5) เป็นผู้มีควำมขยันหมั่นเพียร  
 6) มีควำมประพฤติ ดังนี้ 

         - เป็นผู้ที่มีควำมเลื่อมใสและยึดมั่นในกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     - เป็นผู้ที่รักและเทิดทูนในเกียรติของโรงเรียนหนองไผ่อย่ำงแท้จริง 
     - ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียด้ำนคุณธรรม จริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง 
     - ไม่เคยมีประวัติกำรกระท ำผิดวินัยนักเรียนตำมระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ 
ว่ำด้วยกำรปกครองนักเรียน พ.ศ. 2553 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2563) ในลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้  
1) ถูกตัดคะแนนควำมประพฤติและบันทึกข้อมูลตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป 2) มำโรงเรียนไม่ทันเข้ำแถวหรือมำสำย 
จ ำนวน 5 ครั้งข้ึนไปในหนึ่งปีกำรศึกษำ 3) หนีเรียนจ ำนวน 3 ครั้งข้ึนไปในหนึ่งปีกำรศึกษำ 
 ๔.2.๒ วิธีการสมัคร 
                           - สมัครผ่ำนระบบออนไลน์ 
                   ๔.2.๓ วัน เวลาการรับนักเรียนและขั้นตอนการรับสมัคร (ถ้าไม่มาตามวันและเวลา 
ที่โรงเรียนก าหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนหนองไผ่) 
     รับสมัคร วันที่ 23 - 27 มกรำคม ๒๕๖6 เวลำ ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
                            ประกาศผล วันที่ 13 กุมภำพันธ์ ๒๕๖6 เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
                             รายงานตัว วันที่ 8 มีนำคม ๒๕๖6 เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
                         มอบตัว วันที่ 2 เมษำยน ๒๕๖6 เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
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  ๔.3 รับนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนหนองไผ่ ร้อยละ ๒๐  
จ านวน 48 คน โดยมีแผนการเรียนดังนี้ 1. วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - 
คอมพิวเตอร์ 3. คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 4. ภาษาอังกฤษ - คอมพิวเตอร์ 5. ภาษาไทย - สังคมศึกษา 
6. ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 

 ๔.3.๑ คุณสมบัติของนักเรียน 
                                 ๑) ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรหรือ     
เทียบเท่ำหรือก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕65   
                                     2) ไม่จ ำกัดอำยุ 
                                     3) เป็นโสด 
                                     4) เป็นผู้มีควำมขยันหมั่นเพียร และมีควำมประพฤติดี 
                                     5) นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียนมีสิทธิ์เลือกแผนกำรเรียนได้ 2 แผนกำรเรียน 

๔.3.๒ หลักฐานการสมัคร 
 ๑) ใบสมัคร 
                                     ๒) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนตัวจริงและถ่ำยเอกสำรที่มีชื่อนักเรียน บิดำ มำรดำ  
หรือผู้ปกครองที่นักเรียนอำศัยอยู่ อย่ำงละ ๑ ฉบับ   
  ๓) หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร 
หรือเทียบเท่ำหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 โดยผู้บริหำรโรงเรียน
รับรอง 
                                     4) รูปถ่ำยขนำด ๑.๕ นิ้ว จ ำนวน ๓ ใบ  
  ๔.3.๓ วัน เวลาการรับนักเรียนและขั้นตอนการรับสมัคร (ถ้าไม่มาตามวันและเวลา 
ที่โรงเรียนก าหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนหนองไผ่) 
                        รับสมัคร วันที่ 11 - 15 มีนำคม ๒๕๖6 เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
                               วิธีการสมัคร ดังนี้ 
    สมัครด้วยตนเอง ณ หอประชุมสมำนฉันท์ โรงเรียนหนองไผ่ 
                               สอบคัดเลือก วันที่ 26 มีนำคม ๒๕๖6 โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ดังนี้ 

เวลา จ านวนเวลา (ช่ัวโมง/นาที) วิชา 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ๑ ชั่วโมง คณิตศำสตร์ 
๑๐.๐๕ - ๑๐.๔๕ น. ๔๐ นำที ภำษำไทย 
๑๐.๕๐ - ๑๑.๓๐ น. ๔๐ นำที สังคมศึกษำฯ 
๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๐ น. ๔๐ นำที วิทยำศำสตร์ 
๑๓.๔๕ - ๑๔.๒๕ น. ๔๐ นำที ภำษำอังกฤษ 
14.30 - 15.10 น. ๔๐ นำที ภำษำจีน  

(สอบเฉพำะผู้สมัครแผนกำรเรียน 
ภำษำอังกฤษ - ภำษำจีน เท่ำนั้น)  

                              หมายเหตุ ข้อสอบทุกวิชำเป็นแบบเลือกตอบ ยกเว้นวิชำคณิตศำสตร์และภำษำไทย 
จะมีข้อสอบเป็นแบบเขียนตอบเพิ่มเติมจำกวิชำอ่ืน 
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      ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 30 มีนำคม ๒๕๖6  เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ประกำศผลสอบโดยคิดคะแนนรวม ๕ วิชำ (แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ - ภำษำจีน 6 วชิำ) โดยเรียงตำมล ำดับ 
จำกมำกไปหำน้อย ถ้ำคะแนนรวมเท่ำกันให้เปรียบเทียบคะแนนในวิชำที่ได้มำกตำมล ำดับ ดังนี้ ๑. คณิตศำสตร์ 
๒. วิทยำศำสตร์ ๓. ภำษำไทย ๔. ภำษำอังกฤษ ๕. สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 6. ภำษำจีน 

มอบตัว วันที่ 2 เมษำยน 2566 เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสมำนฉันท์ 

เอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ทุกประเภท 
1. ปพ.๑ ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียนฉบับจริงพร้อมส ำเนำ
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำฉบับจริงพร้อมส ำเนำ
4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของมำรดำฉบับจริงพร้อมส ำเนำ

หมายเหตุ 
1. นักเรียนที่มอบตัวต้องมีผู้ปกครองพำมำมอบตัว (บิดำ หรือมำรดำ หรือญำติที่มีอำยุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป)
2. กรณีท่ีผู้ปกครองไม่ใช่บิดำหรือมำรดำให้ใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ปกครองด้วย
3. กรณีไม่มีทะเบียนบ้ำนของบิดำหรือมำรดำให้ใช้ใบสูติบัตรแทน
4. เอกสำรทุกฉบับโรงเรียนเก็บไว้เฉพำะส ำเนำเท่ำนั้น (ท่ีถ่ำยเอกสำร) นักเรียนรับรองส ำเนำทุกฉบับ

อย่ำงละ ๑ ชุด 
รายการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 

1. ค่ำสอนคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 600 บำท/ภำคเรียน
2. ค่ำจ้ำงครูต่ำงชำติ  จ ำนวน 600 บำท/ภำคเรียน
3. ค่ำจ้ำงบุคลำกร จ ำนวน 500 บำท/ภำคเรียน
4. ค่ำประกันอุบัติเหตุ/ค่ำประกันชีวิตนักเรียน จ ำนวน 270 บำท/ปีกำรศึกษำ
5. ค่ำสำธำรณกุศล จ ำนวน 30 บำท/ภำคเรียน
6. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดร่วมโครงกำรและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเกินมำตรฐำนที่รัฐจัดให้ (เฉพำะระดับ

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1,2/1,3/1,5/1,6/1) จ ำนวน 1,500 บำท/ภำคเรียน 
7. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรห้องเรียนพิเศษ แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

เกินมำตรฐำนที่รัฐจัดให้ (เฉพำะชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1) จ ำนวน 2,500 บำท/ภำคเรียน 
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 (ลงชื่อ) 
    (นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง) 

       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 


