ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กาหนดวันรับสมัคร วันสอบ วันมอบตัว
ประกาศโรงเรียนนางรองพิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2562
*******************************
เพื่อให้ เด็ กทุก คนได้ รั บ การศึ กษาอย่ างทั่ว ถึ ง
และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ.2545พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
โรงเรี ยนนางรองพิทยาคม มุ่งเน้ นการจั ดการเรี ยน
การสอน สนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาให้นักเรียน
มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนดี คนเก่ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
และอยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข เพื่ อ ให้ ก ารรั บ
นักเรียนปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามนโยบายและแนวปฏิบั ติเกี่ย วกับ การรั บ นั กเรี ย น
สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน
ประจาปีการศึกษา 2562 จึงกาหนดรายละเอียดในการ
รับสมัคร ดังต่อไปนี้

 รับสมัคร วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
งดรับสมัครในวันที่ 24 มี.ค.62 เนื่องจากมีการ
เลือกตั้ง
 สอบคัดเลือก วันที่ 5 เมษายน 2562
เวลา 09.00 – 11.30 น.
ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
 ยื่นคะแนน O-NET ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 ประกาศผล วันที่ 7 เมษายน 2562
 มอบตัว วันที่ 8 เมษายน 2562
เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม

จานวนนักเรียนที่รับ 240 คน
จานวน 6 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน
คุณสมบัติ
1) ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
1.1 สาเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตามหลั กสู ต รของกระทรวงศึก ษาธิ ก าร หรื อ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
2) สถานภาพโสด
3) มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
2) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว จานวน
2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3) ใบ ปพ. 1 (กรณี จ บการศึ ก ษา) หรื อ
ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม แสดงว่ากาลัง
เ รี ย น อ ยู่ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 6
ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่าและ
คะแนน o-net
4) สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครเข้าศึกษา
ต่อ และชื่อบิดา มารดา หรือชื่อผู้ปกครอง
ที่มิใช่บิดามารดาของผู้สมัคร
5) เอกสาร หลั ก ฐาน แสดงความสามารถ
พิเศษ (ถ้ามี) เช่น หนังสื อรับรอง เกียรติ
บัตร วุฒิบัตร แฟ้มสะสมงาน หรือเอกสาร
อื่นๆ สาหรับนักเรียนที่ต้องการสิทธิพิเศษ
อื่นๆ
6) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

รายวิชาที่จัดสอบ 4 รายวิชา ดังนี้
1) คณิตศาสตร์ 2) วิทยาศาสตร์
3) ภาษาไทย
4) ภาษาอังกฤษ
โดยคะแนนสอบทั้ง 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 70
และคะแนน O-NET ร้อยละ 30
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สมัครห้องเรียนกีฬา
จะทดสอบเฉพาะความสามารถทางกีฬา เท่านั้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คุณสมบัติ
1) สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2) เป็นโสด
3) มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

กาหนดวันรับสมัคร วันสอบ วันมอบตัว
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งดรับสมัครในวันที่ 24 มี.ค.62
เนื่องจากมีการเลือกตั้ง

รายวิชาที่จัดสอบ 4 รายวิชา ดังนี้
1) คณิตศาสตร์ 2) วิทยาศาสตร์
3) ภาษาไทย
4) ภาษาอังกฤษ
โดยคะแนนสอบทั้ง 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 70 และคะแนน O-NET ร้อยละ 30

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สมัครห้องเรียนกีฬา
จะทดสอบเฉพาะความสามารถทางกีฬา เท่านั้น

จานวนนักเรียนที่รับ 240 คน
จานวน 6 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน

การรับสมัครนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2562

หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
2) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3) ใบ ปพ.1 (กรณีจบการศึกษา) หรือใบรับรอง
จากโรงเรียนเดิม แสดงว่ากาลังเรียนอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หรือ
เทียบเท่า และ คะแนน o-net
4) สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
และชื่อบิดา มารดา หรือชื่อผู้ปกครองที่มิใช่
บิดามารดาของผู้สมัคร
5) เอกสาร หลักฐาน แสดงความสามารถพิเศษ
(ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรอง เกียรติบัตร
วุฒิบัตร หรือเอกสารต่างๆ สาหรับนักเรียนที่
ต้องการสิทธิพิเศษต่างๆ
6) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

รับสมัครและมอบตัว รอบที่ 2
ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 8 -10 เมษายน พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30
ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม

โรงเรียนนางรองพิทยาคม
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

โทร 044-631065
มือถือ 086 – 2208491

ใหม่ : ห้องเรียนปกติ และ ห้องเรียนกีฬา

