
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนนางรอง 
 เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะและด้านกีฬา 
................................................... 

 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบาย  
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖6 ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และเพ่ือให้การดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ของโรงเรียนนางรอง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค คณะกรรมการ
รับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนดแนวปฏิบัติ 
และวิธีการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕66 ดังนี้ 

1. จำนวนการรับนักเรียน  
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ จำนวน 20 คน และด้านกีฬา จำนวน 20 คน 
รวม 40 คน 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
                1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า   
 2) เป็นโสด 
 3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
           4) สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง   
            5) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2) ซื่อสัตย์สุจริต   3) มีวินัย    4) ใฝ่เรียนรู้   5) อยู่อย่างพอเพียง    
6) มุง่มั่นในการทำงาน   7) รักความเป็นไทย   8) มีจิตสาธารณะ 
     2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
            1) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ มี 4 ด้าน ได้แก่ ศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล 
หรอืวงโยธวาทิต และนาฏศิลป์ โดยมีผลงานระดับชาติขึ้นไป หรือแฟ้มสะสมผลงาน 
            2) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา รับนักเรียน 2 ประเภท คือ  
   - ประเภทที ่1 มีผลงานระดับชาติขึน้ไป ไม่กำหนดชนิดกีฬา 
   - ประเภทที่ 2 มีผลงานต่ำกว่าระดับชาติ รับ 3 ด้าน ได้แก่ กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล 
และกรีฑา  

 



 

3. หลกัฐานการสมัคร 
     3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลและพิมพ์ออกตามรูปแบบของโรงเรียนนางรอง  
ที่เว็บไซต ์ http://www.nangrong.ac.th, http://www.nangrong.info และเพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นางรอง โดยเริ่มกรอกข้อมูลได้ตั้งแต ่6 มีนาคม พ.ศ. 2566 
         3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน รับรองสำเนาถูกต้อง  
          3.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา มารดา ฉบับเจ้าบ้าน (เฉพาะนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ) 
 3.4 สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย โดยแท้จริงฉบับเจ้าบ้าน                          
(เฉพาะนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ) 
          3.5 สำเนาหลักฐาน ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รับรองสำเนาถูกต้อง หรือใบรับรองผลการเรียน  
(ปพ.๗) ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้สมัคร (ฉบับจริง) 
          3.6 รูปถ่ายหน้าตรง (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) ขนาด 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้ว 
ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป 
     3.7 สำเนาเอกสารแสดงถึงความสามารถพิเศษในด้านที่ตนสมัครตามคุณสมบัติเฉพาะ ข้อ 2.2 (๑) (๒) 
 3.8 หากไม่มีเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้ใช้หนังสือรับรองความสามารถพิเศษลงนามโดยผู้บริหาร
สถานศึกษาแทนได้ 
 (นำฉบับจริงมาแสดงทุกรายการ) 
 

 

4. กำหนดการรับสมัคร 
รับสมัคร                11-12 มีนาคม 2566  เวลา 08.00 น.-16.30 น.        
(ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ 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. 

5. การคัดเลือก ในการคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล หรือวงโยธวาทิต      
นาฏศิลป์ และกีฬา ในแต่ละด้านจะทำการทดสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้ 
     5.1 ศิลปะ 
                วาดภาพ 1 ภาพ บนกระดาษวาดภาพ ขนาด 15 x 22 นิ้ว ตามหัวข้อที่กำหนดให ้โดยใช้สี 
ชนิดใดก็ได้ตามความถนัด (หัวข้อเรื่องจะแจ้งให้ทราบในวันสอบ) วัสดุอุปกรณ์ให้ผู้สมัครเตรียมมาเอง 
     5.2 ดนตรีไทย  
           บรรเลงเพลงเดี่ยว โดยใช้เครื่องดนตรีไทยตามความถนัด 1 เพลง (ถ้าบรรเลงเพลงเดี่ยวไม่ได้ 
อนุโลม ให้ใช้เพลงที่มีอัตราจังหวะ 3 ชั้น เพลงโหมโรงหรือเพลงเถา) และปฏิบัติการใช้เครื่องดนตรีหลายชิ้น
โดยเลือกใช้เพลงตามความถนัด (ทั้งประเภทดนตรีไทย หรือดนตรีพื้นบ้าน) ถ้าบรรเลงพิณ แคน ปีใ่น 
จะพิจารณาเปน็พิเศษ  โดยให้ผู้สมัครเตรียมเครื่องดนตรีมาเองหรือประสานงานครูดนตรีไทย โรงเรียนนางรอง 
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 5.3 ดนตรีสากล หรือวงโยธวาทิต 
            บรรเลงเพลงบังคับ 1 เพลง (เพลงชาติไทยหรือเพลงสรรเสริญพระบารมี หรือเพลงสามัคคีชุมนุม)       
และเลือกบรรเลงเพลงตามความถนัด 2 เพลง  โดยให้ผู้สมัครเตรียมเครื่องดนตรีมาเองหรือประสานงานครู
ดนตรีสากล โรงเรียนนางรอง 
  5.4 นาฏศิลป ์
           รำนาฏศลิป์ไทยมาตรฐาน 1 เพลง (เลือกได้ตามความถนัด) เช่น รำแม่บท รำกฤดาภินิหาร  
รำฉยุฉาย ระบำเทพบันเทิง ระบำโบราณคดี รำศรนีวล ฯลฯ และรำนาฏศิลป์พืน้บ้าน 1 เพลง (ตามความถนัด)  
การแต่งกายในวันทดสอบภาคปฏิบัติให้สวมเสื้อนักเรียนนุ่งโจงกระเบนสีแดงหรือสีสุภาพ (นำมาเอง) 
  5.5 กีฬาฟุตบอล 
            ทดสอบ เดาะบอลในพ้ืนที่ 10 x 10 เมตร เตะบอล/ชิพบอล ระยะ 20 เมตร ลงในพ้ืนที่  
10 x 1 เมตร เลี้ยงบอลซิกแซ็ก-เปลี่ยนทิศทางระยะ 15 เมตร ลอดช่องกรวย 2 เมตร ระยะทาง 15 เมตร 
ความสามารถเฉพาะตัวในการเล่นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเกมการแข่งขัน รับ-ส่งบอล  
     5.6 กีฬาวอลเลย์บอล 
            ทดสอบการอันเดอร์เดี่ยว อันเดอร์คู ่เซตเดี่ยว เซตคู ่กระโดดตบ กระโดดบล็อก 
     5.7 กรฑีา 
            ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1) วิ่ง 50 เมตร  2) วิ่ง ชาย 1,000 เมตร และหญิง 800 เมตร  
3) ลุก-นั่ง เวลา 30 วินาที  4) กระโดดไกล  5) ดึงข้อ (ชาย) นับจำนวนครั้ง ห้อยตัว (หญิง) 1 นาที 
6) ทดสอบความสามารถโดยวิ่งจับเวลาตามระยะที่ถนัด 
     5.๘ กีฬาประเภทอ่ืน ๆ จะพิจารณาโดยใช้การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านกรีฑา ได้แก่ ชายวิ่ง 
1,000 เมตร หญิงวิ่ง 800 เมตร ลุก-นั่ง 30 วินาที ชายดึงข้อ 30 วินาที หญิงห้อยตัว 30 วินาที รวมกับ
ทักษะกีฬาประเภทที่มีความถนัด 

6. หลักฐานการมอบตัว   
         6.1 ใบมอบตัวที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และพิมพ์ตามรูปแบบของโรงเรียนนางรอง จากระบบรับสมัคร
นักเรียน เว็บไซต์ http://www.nangrong.ac.th, http:// www.nangrong.info และเพจงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนางรอง 
        6.2 สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ปรากฏชื่อนักเรียน รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
         6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ปรากฏชื่อบิดา หรือสูติบัตรที่ปรากฏชื่อบิดา รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ  
        6.4 สำเนาทะเบียนบา้น ที่ปรากฏชื่อมารดา หรือสูติบัตรที่ปรากฏชื่อมารดา รับรองสำเนาถูกต้อง  
1 ฉบับ  
        6.5 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบบั 
        6.6 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รบัรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ  
        6.7 รปูถ่ายหน้าตรง (แตง่เครื่องแบบนักเรียน) ขนาด 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ                     
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดใบมอบตัว) 
         6.8 สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ 
                 (นำฉบับจริงมาแสดงทุกรายการ) 
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7. ค่าใช้จ่ายและการเก็บเงินบำรุงการศึกษา  
    ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2   
          ค่าบำรุงการศกึษาท่ัวไป    2,150 บาท   1,100 บาท 
  ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ        2,060 บาท         - 
          รวม      4,210 บาท   1,100 บาท 
   
  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สอบถามได้ที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
อาคาร 1 โรงเรียนนางรอง ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 044-632-300  
   
  ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

      
      

     (นายมานัส  เวียงวิเศษ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง 
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