
 

 

 

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนนางรอง 
 เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 25๖6 

 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบาย  
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖6 ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้ง
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และเพ่ือให้การดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียน
นางรอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค คณะกรรมการรับนักเรียน
ของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนดแนวปฏิบัติและวิธีการ 
รับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕66 ดังนี้ 

๑. การกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนางรอง 
      1.1 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบ 2 ประการดังต่อไปนี้ 
                 1) เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 1๑ โรงเรยีน ดังต่อไปนี้           
โรงเรียนมารีพิทักษ์ โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) โรงเรียนบ้านหนองรี (มิตรภาพที่ 225)  
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)         
โรงเรียนกมลลักษณ ์โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) และโรงเรียนตุลยาธร 
                 2) เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านร่วมกับ 
บิดา-มารดาหรือบิดา หรือมารดา หรือปู่ ย่า ตา ยาย ที่แท้จริง ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน ตามเขตพ้ืนที่กำหนดไม่น้อยกว่า  
2 ปี (ก่อน 1๖ พฤษภาคม 2564) ดังนี้ เขตเทศบาลเมืองนางรอง ๒๐ ชุมชน ตำบลนางรอง หมู่ที่ 3  
หมู่ที่ 4 หมู่ที ่5 หมู่ที ่14 และตำบลถนนหัก หมูท่ี่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 หมู่ที ่7 
           1.2 นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1.1  

๒. การกำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 25๖6  จำนวน 586 คน         
กำหนดสัดส่วนได้ดังนี้ 
            2.1 การรบันักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 36 คน ซึ่งเป็นนักเรียน 
ที่มีคุณสมบัติตามประกาศโรงเรียนนางรอง เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1  
ปีการศึกษา 25๖6 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
           2.2 การรบันักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) จำนวน 30 คน  
ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามประกาศโรงเรียนนางรอง เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) 
  2.3 การรบันักเรยีนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ จำนวน 40 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติ 
ตามประกาศโรงเรียนนางรอง เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
ประเภทห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ 

ฉบับร่าง 



 

       2.4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุม่ศิลปศึกษา จำนวน 20 คน กลุ่มพลศึกษา จำนวน 20 คน 
โดยพิจารณาคัดเลือกจากความสามารถพิเศษ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ตามประกาศโรงเรียนนางรอง 
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนทั่วไปที่มี
ความสามารถพิเศษ 
         2.5 การรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนทั่วไป จำนวน 440 คน กำหนดสัดส่วนดังนี้ 
        1) นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการร้อยละ 40 (176 คน) พิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครในข้อ 1.1 
โดยใช้คะแนนสอบที่ได้จากการสอบด้วยข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 100 
        2) นักเรียนทั่วไปรอ้ยละ 60 (264 คน) พิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครในข้อ 1.2 โดยใช้ 
คะแนนสอบที่ได้จากการสอบด้วยข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 100 

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
          3.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า   
          3.2 เป็นโสด 
          3.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
          3.4 สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง   
          3.5 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2) ซื่อสัตย์สุจริต   3) มีวินัย    4) ใฝ่เรียนรู้   5) อยู่อยา่งพอเพียง              
6) มุ่งม่ันในการทำงาน   7) รักความเป็นไทย   8) มีจิตสาธารณะ 
      3.6 คุณสมบัติเฉพาะตามประกาศโรงเรียนนางรอง เรื่อง การรับนักเรยีนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 25๖6 แต่ละประเภท 

4. วิธีการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 586 คน 
     4.1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 36 คน พิจารณาคัดเลือกจาก 
คะแนนสอบของผู้สมัคร ข้อ 1. โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนวัดความรู้ตามกรอบเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 วิชา ร้อยละ 100  
มีคุณสมบติัตามประกาศโรงเรียนนางรอง เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  
25๖6 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ 
          4.2 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) จำนวน 30 คน พิจารณาคัดเลือก
จากคะแนนสอบของผู้สมัคร ข้อ 1. โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนวัดความรูต้ามกรอบเนื้อหาของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 วิชา  
ร้อยละ 100 มีคุณสมบัติตามประกาศโรงเรียนนางรอง เรื่อง การรับนักเรยีนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 25๖6 ประเภทห้องเรยีนพเิศษ IEP (Intensive English Program) 
      4.3 นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ จำนวน 40 คน พิจารณาคัดเลือกจากคะแนนสอบ 
ของผู้สมัคร ข้อ 1. โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนวัดความรูต้ามกรอบเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ใน 5 วิชา ร้อยละ 100 มีคุณสมบัติ
ตามประกาศโรงเรียนนางรอง เรื่อง การรับนักเรยีนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 25๖6 
ประเภทห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
            4.4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ จำนวน 20 คน และด้านกีฬา จำนวน 20 คน 
พิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัคร ข้อ 1. โดยการคัดเลือกจากความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรี

ฉ๒ร่าง 



 

สากลหรอืวงโยธวาทิต นาฏศิลป์ และความสามารถพิเศษด้านกีฬา มีคุณสมบัติตามประกาศโรงเรียนนางรอง 
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ     
           4.5 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนทั่วไป จำนวน 440 คน กำหนดวธิีการคัดเลือก ดังนี้ 
            1) นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการร้อยละ 40 (176 คน) พิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครในข้อ     
1.1  โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนวัดความรู้ตามกรอบเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 วิชา รอ้ยละ 100 
            2) นักเรียนทัว่ไปร้อยละ 60 (264 คน) พิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครในข้อ 1.2 โดยใช้ข้อสอบ
ของโรงเรียนวัดความรู้ตามกรอบเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ใน 5 วิชา ร้อยละ 100 
 

5. หลักฐานการสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
    5.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลและพิมพ์ออกตามรูปแบบของโรงเรียนนางรอง ที่เว็บไซต์    
http://www.nangrong.ac.th, http://www.nangrong.info และเพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนนางรอง 
         5.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน รับรองสำเนาถูกต้อง  
          ๕.๓ สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา มารดา ฉบับเจ้าบ้าน (เฉพาะนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ) 
 5.4 สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย โดยแท้จริงฉบับเจ้าบ้าน                          
(เฉพาะนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ) 
          5.5 สำเนาหลักฐาน ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รับรองสำเนาถูกต้อง หรือใบรับรอง 
ผลการเรียน (ปพ.๗) ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้สมัคร (ฉบับจริง) 
          5.6 รูปถ่ายหน้าตรง (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) ขนาด 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป 
       5.7 สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล (ถ้าม)ี 
               (นำฉบับจริงมาแสดงทุกรายการ) 

6. กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
          6.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) 
และห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
      เปิดระบบกรอกข้อมูล         วันที ่4 กุมภาพันธ์ 2566 

      รับสมัคร   ๑4 - 18 กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 เวลา  ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://www.nangrong.ac.th, http:// www.nangrong.info และเพจงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนางรอง) 
      ส่งหลักฐานการสมัคร 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
                                                    (ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนนางรอง) 
      สอบคัดเลือก  4  มีนาคม  ๒๕๖6   เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  
      ประกาศผลสอบ  11 มีนาคม 2566  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
      รายงานตัว/มอบตัว  11 มีนาคม 2566  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
     (ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนนางรอง) 
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      6.2 ความสามารถพิเศษด้านศิลปะและด้านกีฬา 
              เปิดระบบกรอกข้อมูล        วันที่ 6 มีนาคม 2566 
     รับสมัคร              11 - 12 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://www.nangrong.ac.th, http://www.nangrong.info และเพจงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนางรอง) 

    ส่งหลักฐานการสมัคร  15 มีนาคม 2566  เวลา 08.00 น. - 09.00 น. 
(ณ ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ) 

    คัดเลือก   15 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. - 16.30 น. 
    ประกาศผลและรายงานตัว 16 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. - 12.00 น.        
    สอบวัดความรู้  25 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. - 16.30 น 

     มอบตัว     1 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. - 16.30 น. 
       6.3 นักเรียนในเขตพืน้ที่บริการและนักเรียนทั่วไป 
              เปิดระบบกรอกข้อมูล  วันที ่6 มีนาคม 2566 
    รบัสมัคร  11 - 15 มีนาคม 2566    เวลา 08.30 น. - 16.30 น.                                    
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://www.nangrong.ac.th, http:// www.nangrong.info และเพจงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนางรอง) 

   ส่งหลักฐานการสมัคร  11 - 15  มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
(ณ หอประชุมการเวกโรงเรียนนางรอง) 

   ตรวจคุณสมบัตินักเรียนทุกประเภท 
            16 - 18 มีนาคม 2566   เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 

(ณ หอประชุมการเวกโรงเรียนนางรอง) 
     สอบคัดเลือก         25 มีนาคม 2566         เวลา 09.00 น. - 16.30 น. 
     ประกาศผล  29 มีนาคม 2566         เวลา 09.00 น. - 16.30 น. 
          รายงานตัวและมอบตัว          1 เมษายน 2566          
                                               ประเภทนักเรียนทั่วไป      เวลา 09.00 น. -  12.00 น. 
                                               ประเภทในเขตพ้ืนที่บริการ  เวลา 13.00 น. -  16.30 น. 
 

7. วิชาทีส่อบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป 
 1.  คณิตศาสตร์      ๕๐  คะแนน   2.  วิทยาศาสตร์        ๕๐  คะแนน   
 3.  ภาษาอังกฤษ     4๐  คะแนน   4.  ภาษาไทย         30  คะแนน   
   5.  สังคมศึกษา       30  คะแนน 
        รวม  200  คะแนน 

8. ผลการคัดเลือก   
        เรียงตามลำดับคะแนนรวม หากคะแนนเท่ากัน  จะใช้คะแนนของวิชาลำดับที่ ๑ เรียงลงมาจนถึง 
วิชาลำดับสุดท้ายตัดสิน 
 

 
 
 

ฉ๔ร่าง 

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


 

9. หลักฐานการรายงานตัวและมอบตัว  
         9.1 ใบมอบตัวที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และพิมพ์ตามรูปแบบของโรงเรียนนางรอง จากระบบรับสมัคร
นักเรยีน เว็บไซต์ http://www.nangrong.ac.th, http://www.nangrong.info และเพจงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนางรอง 
        9.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อนักเรียน รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
        9.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา หรือสูติบัตรที่ปรากฏชื่อบิดา รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ  
        9.4 สำเนาทะเบียนบา้นที่ปรากฏชื่อมารดา หรือสูติบัตรที่ปรากฏชื่อมารดา รับรองสำเนาถูกต้อง  
1 ฉบับ  
        9.5 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง กรณีไม่ได้อยู่กบับิดา-มารดา รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบบั 
        9.6 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รบัรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ  
        9.7 รปูถ่ายหน้าตรง (แตง่เครื่องแบบนักเรียน) ขนาด 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ                     
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดใบมอบตัว) 
         9.8 สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ 
                 (นำฉบับจริงมาแสดงทุกรายการ) 
 

10. ค่าใช้จ่ายและการเก็บเงินบำรุงการศึกษา  
            10.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายละเอียดตามประกาศโรงเรียนนางรอง  
เรื่อง การรับนักเรยีนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 25๖6 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 
            10.2 ห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) รายละเอียดตามประกาศโรงเรยีน
นางรอง เรื่อง การรับนักเรยีนเขา้ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 25๖6 ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP 
(Intensive English Program) 
 10.3 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ  รายละเอียดตามประกาศโรงเรียนนางรอง  
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 25๖6 ประเภทห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ   
            10.4 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ นักเรยีนทั่วไป และนักเรียนความสามารถพิเศษ  
        ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

                    ค่าบำรุงการศกึษาทั่วไป    2,150 บาท   1,100 บาท 
            ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ                2,060 บาท        - 
                    รวม                 4,210 บาท   1,100 บาท 
                    (เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของโรงเรียนนางรอง) 
   
  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สอบถามได้ที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
อาคาร 1 โรงเรียนนางรอง ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท ์044-632-300  
    
   ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  
 
 
 

      (นายมานัส  เวียงวิเศษ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง 
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