
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนนางรอง 
เรื่อง รับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖5 

ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
........................................................... 

ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบาย         
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖5 ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง         
เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้เข้าถึงโรงเรียนคุณภาพระดับอำเภอ และได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพตามโครงการยกระดับโรงเรียนคุณภาพระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์           
และเทคโนโลยี เพ่ือให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม              
และเสมอภาค โรงเรียนนางรองจึงกำหนดแนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 
2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ดังนี้ 

๑. จำนวนการรับ  
         นักเรียนทั่วไป จำนวน 36 คน  

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
          2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖4 หรือเทียบเท่า 
          2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  
ไมต่่ำกว่า ๓.๐๐ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า  2.75 
          2.3 เป็นโสด 
     2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
     2.5 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
     2.6 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2) ซื่อสัตย์สุจริต   3) มีวินัย    4) ใฝ่เรียนรู้   5) อยู่อย่างพอเพียง              
6) มุ่งมั่นในการทำงาน   7) รักความเป็นไทย   8) มีจิตสาธารณะ 
      2.7 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามที่โรงเรียนกำหนดตลอดระยะเวลา 
ที่ศึกษาอยู่ 

 



3. หลักฐานการรับสมัคร 
     3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลและพิมพ์ออกตามรูปแบบของโรงเรียนนางรอง ที่เว็บไซต์    
http://www.nangrong.ac.th โดยเริ่มกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
   3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน รับรองสำเนาถูกต้อง  
 3.3 สำเนาหลักฐาน ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รับรองสำเนาถูกต้อง หรือใบรับรอง 
ผลการเรียน (ปพ.๗) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่แสดงถึงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 
ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ และผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซ่ึงติดรปูถ่ายของผูส้มัคร (ฉบับจริง)(กรณีเปิดเป็นภาคการศึกษาให้ใช้ผลการเรียน  
5 ภาคเรียน)  
 3.4 รูปถ่ายหน้าตรง (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) ขนาด 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป 
 3.5 สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
 (นำฉบับจริงมาแสดงทุกรายการ) 

4. กำหนดการรับสมัคร   
  รับสมัคร  ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ 2565 เวลา  ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
              (ไม่เว้นวันหยุดราชการทางเว็บไซต์ www.nangrong.ac.th หรือ nangrong.info) 
  ส่งหลักฐาน  1 – 3 มีนาคม 2565  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
     (ณ ห้องประชุมสมาคม โรงเรียนนางรอง) 
  สอบคัดเลือก  6 มีนาคม 2565   เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  
  ประกาศผลสอบ  12 มีนาคม 2565  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
  รายงานตัว/มอบตัว 12 มีนาคม 2565  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
5. วิชาที่สอบคัดเลือก 
 1.  คณิตศาสตร์      ๕๐  คะแนน   2.  วิทยาศาสตร์        ๕๐  คะแนน   
 3.  ภาษาอังกฤษ     4๐  คะแนน   4.  ภาษาไทย         30  คะแนน   
 5.  สังคมศึกษา       30  คะแนน 
 รวม        200 คะแนน 

6. ผลการคัดเลือก   
     เรียงตามลำดับคะแนนรวม หากคะแนนเท่ากัน จะใช้คะแนนของวิชาลำดับที่ ๑ เรียงลงมาจนถึง
ลำดับสุดท้ายตัดสิน 

7. หลักฐานการมอบตัว 
 7.1 ใบมอบตัวที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และพิมพ์ตามรูปแบบของโรงเรียนนางรอง จากระบบ 
รับสมัครนักเรียน  
     7.2 สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ปรากฏชื่อนักเรียน รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
      7.3 สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ปรากฏชื่อบิดา หรือสูติบัตรที่ปรากฏชื่อบิดา รับรองสำเนาถูกต้อง  
1 ฉบับ  
     7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ปรากฏชื่อมารดา หรือสูติบัตรที่ปรากฏชื่อมารดา รับรองสำเนาถูกต้อง  
1 ฉบับ  

http://www.nangrong.ac.th/


     7.5 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
        7.6 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (นำส่งภายหลัง  
หากไม่จบการศึกษา ถือว่าหมดสิทธิ์) 
     7.7 รูปถ่ายหน้าตรง (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) ขนาด 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ                     
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดใบมอบตัว) 
 7.8 สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ 
          (นำฉบับจริงมาแสดงทุกรายการ) 

๘. ค่าใช้จ่ายและการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 
                                      ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2 
              ๘.๑ ค่าบำรุงการศึกษา   14,1๐๐  บาท   13,100  บาท 
              8.3 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ      1,900  บาท          - 
                    รวมทั้งสิ้น   ๑6,000  บาท   13,100  บาท 
             (เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศโรงเรียนนางรอง) 

  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สอบถามได้ที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
อาคาร 1 โรงเรียนนางรอง ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 044-632-300  

  ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

      (นายมานัส  เวียงวิเศษ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง 

 
        
 


