
 
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 

เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
----------------------------------------- 

 เพ่ือให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม เสมอภาค 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาสที่เป็นธรรม 
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 54  ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ     
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
คำสั่งคณะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการ 
เข้าเรียนในสถานศึกษาและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ชุดที่  5) ในคราวประชุม ครั้งที่  
1/2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับ
และประเภทการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 มาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง
ส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจ 
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง 
การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยัง
คณะกรรมการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 16/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้เด็กมีโอกาส 
รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค 
ตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ จึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ  
รบันักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2565  
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 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาจึงได้
กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 
มีรายละเอียดดังนี้  

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 13 ห้องเรียน จำนวน 512 คน 

   1.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (SMP)  จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน 
   1.2 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP)   จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน 
   รับสมัคร  วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์โรงเรียน    

      http://www.nw.ac.th 
   วิธีการคัดเลือก  สอบคัดเลือก ในวันที่ 6 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 – 11.00 น.  

(ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา)      

   ประกาศผล        วันที่ 11 มีนาคม 2565    
   รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 12 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 (การแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และต้องมีผู้ปกครองมามอบตัว  
 หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่า 
 สละสิทธิ์) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษา 

    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นโสด มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
3. สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน) 
4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นประถมศึกษาปีที่  4 และชั้นประถมศึกษาปีที่  5  

          ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 

   1.3 ห้องเรียนปกติ จำนวน 10 ห้องเรียน จำนวน 400 คน 
   1.4 ห้องเรียนปกติ (กีฬา) จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน 
  รับสมัคร วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์โรงเรียน 

http://www.nw.ac.th 
   วิธีการคัดเลือก  1. กรณีจำนวนนักเรียนสมัครเกินแผนชั้นเรียน จะใช้วิธีการสอบคัดเลือก

สำหรับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ ในวันที่ 26 มีนาคม 2565  
เวลา 09.00 – 11.00 น.  
(ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา) 

     2. ห้องเรียนปกติ (กีฬา) ทดสอบทักษะกีฬา/สมรรถภาพ/สอบสัมภาษณ์  
ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ (แต่งกายด้วยชุดพละโรงเรียนเดิม) 

   ประกาศผล วันที่ 30 มีนาคม 2565    
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   รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2565  เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 (การแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และต้องมีผู้ปกครองมามอบตัว  
 หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่า 
 สละสิทธิ์) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 หรือสำเร็จการศึกษา 
              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. เป็นโสด มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
3. สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน) 
4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 

  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  จำนวน 13 ห้องเรียน จำนวน 512 คน 

   2.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (SMP)  จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน 
   2.2 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP)    จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน 
   รับสมัคร  วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์โรงเรียน    

      http://www.nw.ac.th 
   วิธีการคัดเลือก  สอบคัดเลือก ในวันที่ 7 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 – 11.00 น.  

(ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา)      

   ประกาศผล        วันที่ 12 มีนาคม 2565    
   รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 13 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 (การแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และต้องมีผู้ปกครองมามอบตัว  
 หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่า 
 สละสิทธิ์) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือสำเร็จการศึกษา 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นโสด มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
3. สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน) 
4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 

   2.3 ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทย์-คณิต  จำนวน 7 ห้องเรียน จำนวน 280 คน 
   2.4 ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา  จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน 80 คน 
   2.5 ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน 
   2.6 ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนศิลป์-กีฬา    จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน 
  รับสมัคร วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์โรงเรียน 

http://www.nw.ac.th 
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   วิธีการคัดเลือก  1. กรณีจำนวนนักเรียนสมัครเกินแผนชั้นเรียน จะใช้วิธีการสอบคัดเลือก 

ในวันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น.  
(ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา) 

     2. ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนศิลป์-กีฬา ทดสอบทักษะกีฬา/สมรรถภาพ/
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ (แต่งกายด้วยชุดพละโรงเรียนเดิม) 

    3. ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทดสอบภาคปฏิบัติ
ความสามารถด้านงานช่าง ในวันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. 
เป็นต้นไป ณ อาคารอุตสาหกรรม (แต่งกายด้วยชุดพละโรงเรียนเดิม)  

   ประกาศผล วันที่ 31 มีนาคม 2565    
   รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 3 เมษายน 2565  เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 (การแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และต้องมีผู้ปกครองมามอบตัว  
 หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่า   
 สละสิทธิ์) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือสำเร็จการศึกษา 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นโสด มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
3. สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน) 
4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 
 
    

     ประกาศ  ณ  วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565            
 
                           

(นายสุรชัย  บัวจูม) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 


