รับสมัครนักเรียน
ประจำปีกำรศึกษำ 2564

โรงเรียนนำงรองพิทยำคม
กำรรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประจำปีกำรศึกษำ 2564
*******************************
โรงเรียนนางรองพิทยาคม ดาเนินการเปิดรับ
สมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ประจาปีการศึกษา
2564 โดยมีรายละเอียดในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
1. แผนกำรเรียน เปิดสอน 3 แผนกำรเรียน
ประกอบด้วย
 แผนห้องเรียนห้องทั่วไป
 แผนห้องเรียนห้อง SEP (Special English
Program)
 แผนห้องเรียนกีฬำ

2. วันเวลำและวิธีกำรสมัคร ชั้น ม.1 และ ม.4

โรงเรียนนำงรองพิทยำคม
อำเภอนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบุรีรัมย์

สอบถำมเพิ่มเติม
โทร 044-631065 09-3342-2683
www.nrpsc.ac.th

สมัคร ม.1

สมัครม.4

2.1 สมัครผ่ำนระบบออนไลน์
 วันที่ 20 – 28 เม.ย. 2564
 ให้นักเรียนนาเอกสารต่างๆ มายื่นในวัน
รับรายงานตัว
 หากสมัครระบบออนไลน์แล้ว ไม่ต้องยื่น
ใบสมครด้วยตนเองอีก
 สามารถตรวจสอบรายชื่อการสมัครทาง
www.nrpsc.ac.th และทางเฟสบุคโรงเรียนนางรอง
พิทยาคม ได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 นำเอกสำรประกอบกำรสมัคร มำยื่นใน
วันรับรำยงำนตัว

2.2 สมัครด้วยตนเอง
 ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 24 - 28 เม.ย.
2564 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ โรงเรียน
นางรองพิทยาคม (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 ให้นักเรียนนาเอกสารมายื่นในวันสมัครให้
ครบถ้วน (หากไม่ครบถ้วน ให้นามายื่นในวันรับ
รายงานตัว)

3. จำนวนนักเรียนที่รับ
3.1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 รับจำนวน 240 คน
แบ่งเป็น
 แผนห้องเรียนห้องทั่วไป จานวน 160 คน
 แผนห้องเรียนห้อง SEP (Special English
Program) จานวน 40 คน
 แผนห้องเรียนกีฬา จานวน 40 คน
3.2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 รับจำนวน 240 คน
แบ่งเป็น
 แผนห้องเรียนห้องทั่วไป จานวน 160 คน
 แผนห้องเรียนห้อง SEP (Special English
Program) จานวน 40 คน
 แผนห้องเรียนกีฬา จานวน 40 คน

4. กำรสอบ (เพื่อจัดห้องเรียน) วิธีกำรสอบ
และกำรประกำศผลสอบ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ
ชั้นม.1 และ ม.4 วันที่ 29 เม.ย. 2564 ทาง
www.nrpsc.ac.th และทางเฟสบุคโรงเรียนนางรอง
พิทยาคม และมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รำยละเอียดวันสอบ วิธีกำรสอบ
สอบวันที่ 1 พ.ค. 2564 เวลำ 09.00 น. – 12.00 น.
 แผนห้องเรียนห้องทั่วไป
- สอบข้อเขียน 09.00 น. – 12.00 น.
 แผนห้องเรียนห้อง SEP (Special English
Program)
- สอบข้อเขียน 09.00 น. – 12.00 น.
- สอบสัมภาษณ์ เริ่ม 13.00 น.เป็นต้นไป
 แผนห้องเรียนกีฬา
- นักเรียนแต่งกายด้วยชุดกีฬา (กางเกง
วอร์ม/ รองเท้าผ้าใบ/เสื้อกีฬา)
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทดสอบ
ทักษะทางด้านกีฬาที่ถนัด เริ่ม 09.00 น.-12.00 น.
- สอบสัมภาษณ์ เริ่ม 13.00 น.เป็นต้นไป
ประกำศผลสอบ
ภำยในวันที่ 4 พฤษภำคม 2564
ทาง www.nrpsc.ac.th และทางเฟสบุคโรงเรียน
นางรองพิทยาคม

รำยละเอียดวันสอบ วิธีกำรสอบ
สอบวันที่ 2 พ.ค. 2564 เวลำ 09.00 น. – 12.00 น.
 แผนห้องเรียนห้องทั่วไป
- สอบข้อเขียน 09.00 น. – 12.00 น.
 แผนห้องเรียนห้อง SEP (Special English
Program)
- สอบข้อเขียน 09.00 น. – 12.00 น.
- สอบสัมภาษณ์ เริ่ม 13.00 น.เป็นต้นไป
 แผนห้องเรียนกีฬา
- นักเรียนแต่งกายด้วยชุดกีฬา (กางเกง
วอร์ม/ รองเท้าผ้าใบ/เสื้อกีฬา)
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทดสอบ
ทักษะทางด้านกีฬาที่ถนัด เริ่ม 09.00 น.-12.00 น.
- สอบสัมภาษณ์ เริ่ม 13.00 น.เป็นต้นไป
ประกำศผลสอบ
ภำยในวันที่ 4 พฤษภำคม 2564
ทาง www.nrpsc.ac.th และทางเฟสบุคโรงเรียน
นางรองพิทยาคม

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

1) สาเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
ตามหลั ก สูต รของกระทรวงศึ กษาธิ การ หรื อ
เทียบเท่า หรือ กาลังศึกษาอยู่ ชั้น ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า
2) สถานภาพโสด
3) มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

1) สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ปีการศึกษา 2563
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า
2) สถานภาพโสด
3) มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

รำยวิชำที่จัดสอบข้อเขียน ระดับชั้น ม.1และ ม.4
จำนวน 5 รำยวิชำ ดังนี้
1) คณิตศาสตร์ 2) วิทยาศาสตร์ 3) ภาษาไทย
4) ภาษาอังกฤษ 5) สังคมศึกษาฯ
วิธีกำรคิดคะแนนรวม
- คะแนนสอบทั้ง 5 วิชา คิดเป็นร้อยละ 80
- คะแนนจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ร้อยละ 20
5. วันรำยงำนตัวและวันรับมอบตัว
5.1 วันรำยงำนตัว
ให้นักเรียนนาเอกสารและหลักฐานประกอบการ
สมัครมาให้ครบถ้วน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 5 พ.ค. 2564
เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 6 พ.ค. 2564
เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
5.2 วันรับมอบตัว
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 8 พ.ค. 2564
เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 9 พ.ค. 2564
เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
หลักฐำนกำรสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
2) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป
3) ปพ.1 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
4) สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ และ
ชื่อบิดา มารดา หรือชื่อผู้ปกครองที่มิใช่บิดามารดาของ
ผู้สมัคร
5) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

