
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร  จังหวัดชัยภูมิ  
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

ปีการศึกษา   2564 
 *************************************************** 

 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการรับ 
นักเรียน ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 14 มกราคม 2564  
เพ่ือให้การรับสมัครนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2445 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2564   
 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร  จึงกำหนดรายละเอียด ในการรับมอบตัวนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษา 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ม.1)  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (ม.4)  ของโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร   
ปีการศึกษา 2564  ดังต่อไปนี้  
 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร / หลักฐาน  
     1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ม.1)  
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้        
       1) สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า                    
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563   
   2) เป็นโสด  
   หลักฐานประกอบการสมัครมีดังนี้  
   1) ใบสมัครของโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร  
   2) หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือใบรับรองผลการเรียน  
   3) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้สมัคร  
   4) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูปสำหรับติดใบสมัคร 1 รูป และใบมอบตัวนักเรียน  
   5) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  



  1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ม.4)   
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
   1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ               
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563    
   2) เป็นโสด  
   หลักฐานประกอบการสมัครมีดังนี้  
   1) ใบสมัครของโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร  
   2) หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือใบรับรองผลการเรียน  
   3) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้สมัคร  
   4) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูปสำหรับติดใบสมัคร 1 รูป และมอบตัวนักเรียน  
   5) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  
  
 2. กำหนดวันรับสมัคร วันสอบวัดความรู้พื้นฐาน ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว  
     2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ)             
       รับสมัคร   วันที่  24 - 28  เมษายน  2564     
            สมัครโดยผ่านระบบออนไลน์  
      เว็บไซต์ www.rwschool.ac.th 
      เปิดรับสมัครวันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. 
      ปิดรับสมัคร วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. 
   สอบวัดความรู้พื้นฐาน  วันเสาร์ที่  1  พฤษภาคม  2564             
        เวลา  09.00  น. ณ  โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร  โดยใช้แบบทดสอบของ
โรงเรียน ซึ่งเป็นการสอบเพ่ือวัดความรู้พื้นฐาน   
      (วิชาที่สอบ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ)    
       สอบวัดทักษะการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. แป็นต้นไป 
            ประกาศผลสอบ วันพุธที่  5  พฤษภาคม  2564 
      เว็บไซต์ www.rwschool.ac.th 
   รายงานตัวและมอบตัว    วันเสาร์ที่  8  พฤษภาคม  2564             
      เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม)  โรงเรียนหนองบัวระเหว
วิทยาคาร (ผู้ปกครอง มาด้วยในวันมอบตัว และมีการชำระเงินบำรุงการศึกษา)    
 
 
 
 



  2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมและจากโรงเรียนอ่ืน) 
   นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนเดิม             
       รับสมัคร   วันที่  19 - 23  เมษายน  2564    
            เวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร              
   สอบวัดความรู้พื้นฐาน  วันอาทิตยท์ี่  2 พฤษภาคม 2564            
        เวลา  09.00  น. ณ  โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร  โดยใช้แบบทดสอบของ
โรงเรียน ซึ่งเป็นการสอบเพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐาน   
      (วิชาที่สอบ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ)    
            ประกาศผลสอบ  วันพฤหัสบดีที่  6  พฤษภาคม  2564 
      เว็บไซต์ www.rwschool.ac.th 
   รายงานตัวและมอบตัว    วันเสาร์ที่  8  พฤษภาคม  2564             
      เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม)  โรงเรียนหนองบัวระเหว
วิทยาคาร (ผู้ปกครอง มาด้วยในวันมอบตัว และมีการชำระเงินบำรุงการศึกษา)    
  
   นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนอ่ืน             
   รับสมัคร   วันที่  24 - 28  เมษายน  2564    
            สมัครโดยผ่านระบบออนไลน์  
      เว็บไซต์ www.rwschool.ac.th 
      เปิดรับสมัครวันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. 
      ปิดรับสมัคร วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. 
   สอบวัดความรู้พื้นฐาน  วันอาทิตยท์ี่  2 พฤษภาคม 2564            
        เวลา  09.00  น. ณ  โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร  โดยใช้แบบทดสอบของ
โรงเรียน ซึ่งเป็นการสอบเพ่ือวัดความรู้พื้นฐาน   
      (วิชาที่สอบ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ)    
            ประกาศผลสอบ  วันพฤหัสบดีที่  6  พฤษภาคม  2564 
      เว็บไซต์ www.rwschool.ac.th 
   รายงานตัวและมอบตัว    วันเสาร์ที่  8  พฤษภาคม  2564             
      เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม)  โรงเรียนหนองบัวระเหว
วิทยาคาร (ผู้ปกครอง มาด้วยในวันมอบตัว และมีการชำระเงินบำรุงการศึกษา)    
 
 3. จำนวนนักเรียนที่รับตามแผนการรับนักเรียน 
     3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  160 คน 
     3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  160 คน 



 4. ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 
     4.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
   ภาคเรียนที่ 1 
   1) ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ  250 บาท 
   2) ค่าครูสอนภาษาจีน 150 บาท 
   3) ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา เฉพาะ (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์) 200 บาท 
   4) ค่าสาธารณูปโภค ห้องเรียนปรับอากาศ 100 บาท 
   5) ค่าสอนคอมพิวเตอร์  250 บาท 
   6) ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 150 บาท 
   7) ค่าชุดกีฬา 500 บาท 
   8) ค่าประกันชีวิต 150 บาท 
   9) ค่าสมุดบันทึกกิจกรรม   50 บาท 
               รวม  (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)                                          1,800 บาท 
   ภาคเรียนที่ 2 
   1) ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ  250 บาท 
   2) ค่าครูสอนภาษาจีน 150 บาท 
      รวม  (สี่ร้อยบาทถ้วน)                                                          400 บาท 
     4.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   ภาคเรียนที่ 1 
   1) ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ  250 บาท 
   2) ค่าครูสอนภาษาจีน 150 บาท 
   3) ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา เฉพาะ (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์) 200 บาท 
   4) ค่าสาธารณูปโภค ห้องเรียนปรับอากาศ 100 บาท 
   5) ค่าสอนคอมพิวเตอร์  250 บาท 
   6) ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 150 บาท 
   7) ค่าชุดกีฬา 500 บาท 
   8) ค่าประกันชีวิต 150 บาท 
   9) ค่าสมุดบันทึกกิจกรรม   50 บาท 
               รวม  (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)                                          1,800 บาท 
   ภาคเรียนที่ 2 
   1) ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ  250 บาท 
   2) ค่าครูสอนภาษาจีน 150 บาท 
      รวม  (สี่ร้อยบาทถ้วน)                                                          400 บาท 



  ประกาศ ณ วันที่ 4  มีนาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
       (ลงชื่อ) 
                  (นายวานิส  เพียนอก) 
                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 

 

ระดับ/เงื่อนไขการรับสมัคร วันรับสมัคร สอบวัดความรู้พ้ืนฐาน ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
1. นักเรียนทั่วไป 
    สอบวัดความรู้พื้นฐาน 

24 – 28 เมษายน 2564 
รับสมัครทางเว็บไซต์ 

www.rwschool.ac.th 

วันเสาร์ที่ 1  พฤษภาคม  2564             วันพุธที่  5  พฤษภาคม  2564             
ประกาศผลทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 

 

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม  2564             
อาคารอเนกประสงค์(โดม)            
ผู้ปกครองมาโรงเรียนด้วย          

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
1. นักเรียนที่จบ ม. 3 จากโรงเรียนเดิม  19 - 23 เมษายน 2564 

สมัคร ณ ห้องวิชาการ 
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม  2564             วันพฤหัสบดีที่  6  พฤษภาคม  2564             

ประกาศผลทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
 

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม  2564             
อาคารอเนกประสงค์(โดม)            
ผู้ปกครองมาโรงเรียนด้วย          

2. นักเรียนที่จบ ม. 3 จากโรงเรียนอื่น 24 – 28 เมษายน 2564 
รับสมัครทางเว็บไซต์ 

www.rwschool.ac.th 

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม  2564             วันพฤหัสบดีที่  6  พฤษภาคม  2564             
ประกาศผลทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 

 

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม  2564             
อาคารอเนกประสงค์(โดม)            
ผู้ปกครองมาโรงเรียนด้วย          

 

ขอระเบียบการสมัครเรียนได้ที่ กลุม่บริหารวิชาการ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร   
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 044-897109,089-8657586 

www.rwschool.ac.th 
 


