
เพือ่ใหเ้ด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอณาจักรไทย  พระราชบญัญัติการการศึกษาแหง่ชาติ พทุธศักราช 2542
แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พทุธศักราช   2545   และพระราชบญัญัติการศึกษาภาคบงัคับ พทุธสักราช 2545
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายกระทรวงมหาดไทย  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธ์ุ  โรงเรียนหนองหา้งพทิยา  จึงด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจ าป ี2564 ดังนี้

1.  คุณสมบติัของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร
1.1 ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1

1.1.1 คุณสมบติั
(1)  ส าเร็จชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

หรือก าลังอยู่ในชั้นประถมศึกษาปทีี่  6  ปกีารศึกษา  2563 หรือเทียบเท่า
(2)  ไม่จ ากัดอายุ
(3)  เปน็โสด

1.1.2 หลักฐานการสมัคร
(1)  ใบสมัคร
(2)  ส าเนาทะเบยีนบา้น (ของนักเรียน  บดิา และมารดา) จ านวน 2 ชุด
(3)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมปทีี่  6  หรือเทียบเท่า  หรือหลักฐานที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่  ในชั้นประถมศึกษาปทีี่  6  ปกีารศึกษา 2563 หรือ
เทียบเท่า

(4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ขนาด  1.5  นิ้ว  จ านวน  3  แผ่น
(5) หลักฐานอื่นตามที่โรงเรียนก าหนด

1.2 ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4

1.1.1 คุณสมบติั
(1)  ส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

หรือก าลังอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3  ปกีารศึกษา  2563 หรือเทียบเท่า
(2)  ไม่จ ากัดอายุ
(3)  เปน็โสด

ประกาศโรงเรยีนหนองหา้งพิทยา
เรื่อง  การรบันักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 1  และช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4
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1.1.2 หลักฐานการสมัคร
(1)  ใบสมัคร
(2)  ส าเนาทะเบยีนบา้น (ของนักเรียน  บดิา และมารดา) จ านวน 2 ชุด
(3)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมปทีี่  6  หรือเทียบเท่า  หรือหลักฐานที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่  ในชั้นประถมศึกษาปทีี่  6  ปกีารศึกษา 2563 หรือ
เทียบเท่า

(4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ขนาด  1.5  นิ้ว  จ านวน  3  แผ่น
(5) หลักฐานอื่นตามที่โรงเรียนก าหนด

2. ก าหนดวันรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผล  และรายงานตัวชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  1
2.1 รับสมัครวันที่  5-9 เมษายน  2564  เวลา  08.30-16.30 น. 
2.2 รายงานตัว/มอบตัว และช าระเงินการศึกษา 

- หลักสูตรปกติ วิทย์ฯ-คณิตฯ วันที่  7 พฤษภาคม  2564 เวลา  08.30-150.30 น.
- หลักสูตรพเิศษ E-sport football วันที่  7 พฤษภาคม  2564 เวลา  08.30-150.30 น.

(ทดสอบปฏิบติัคัดตัว 6-7 มีนาคม 2564 ประกาศผลการคัดตัว 12 มีนาคม 2564)
2.3 สอบชิงทุน วันที่  10  พฤษภาคม  2564  เวลา 10.00 - 12.00 น.
2.4 ประกาศผลสอบชิงทุน  วันที่ 11  พฤษภาคม  2564

3. ก าหนดวันรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผล  และรายงานตัวชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  4 
3.1 รับสมัครวันที่  5-9 เมษายน  2564  เวลา  08.30-16.30 น. 
3.2 รายงานตัว/มอบตัว และช าระเงินการศึกษา 

- หลักสูตรปกติ วิทย์ฯ-คณิตฯ วันที่  7 พฤษภาคม  2564 เวลา  08.30-150.30 น.
- หลักสูตรพเิศษ E-sport football วันที่  7 พฤษภาคม  2564 เวลา  08.30-150.30 น.

(ทดสอบปฏิบติัคัดตัว 6-7 มีนาคม 2564 ประกาศผลการคัดตัว 12 มีนาคม 2564)
3.3 สอบชิงทุน วันที่  10  พฤษภาคม  2564  เวลา 10.00 - 12.00 น.
3.4 ประกาศผลสอบชิงทุน  วันที่ 11  พฤษภาคม  2564

จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่ 18 กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2564

   รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง
    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหา้งพทิยา

(นายศิริชัย  ปริุสาย)


