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          สมัคร ม.1                สมัครม.4 

โรงเรียนนำงรองพิทยำคม  
กำรรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  

และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
******************************* 

 โรงเรียนนางรองพิทยาคม ด าเนินการเปิดรับ
สมัครนักเรียนช้ันม.1 และ ม.4 ประจ าปีการศึกษา 
2564 โดยมรีายละเอียดในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

1. แผนกำรเรียน เปิดสอน 3 แผนกำรเรียน 
ประกอบด้วย 
 แผนห้องเรียนหอ้งทั่วไป  
 แผนห้องเรียนหอ้ง SEP (Special English 

Program) 
 แผนห้องเรียนกีฬำ 

2. วันเวลำและวิธีกำรสมัคร ช้ัน ม.1 และ ม.4 
2.1 สมัครผ่ำนระบบออนไลน ์

 วันที่ 20 – 28 เม.ย. 2564 

 ให้นักเรียนน าเอกสารต่างๆ มายื่นในวัน 
รับรายงานตัว 

 หากสมัครระบบออนไลน์แล้ว ไม่ต้องยื่น
ใบสมครด้วยตนเองอีก 

 สามารถตรวจสอบรายช่ือการสมัครทาง 
www.nrpsc.ac.th และทางเฟสบุคโรงเรียนนางรอง
พิทยาคม ได้ต้ังแต่วันท่ี 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 

 น ำเอกสำรประกอบกำรสมัคร มำยื่นใน
วันรับรำยงำนตัว  
 

2.2 สมัครด้วยตนเอง 

 ยื่นใบสมัครระหว่างวันท่ี 24 - 28 เม.ย.
2564 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ โรงเรียน
นางรองพิทยาคม (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

 ให้นักเรียนน าเอกสารมายื่นในวันสมัครให้
ครบถ้วน (หากไม่ครบถ้วน ให้น ามายื่นในวันรับ
รายงานตัว) 

3. จ ำนวนนักเรียนท่ีรับ 
3.1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 รับจ ำนวน 240 คน 
แบ่งเป็น 
 แผนห้องเรียนห้องท่ัวไป จ านวน  160 คน 
 แผนห้องเรียนห้อง SEP (Special English 
Program) จ านวน 40  คน  
 แผนห้องเรียนกีฬา จ านวน 40  คน 

3.2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 รับจ ำนวน 240 คน 
แบ่งเป็น 
 แผนห้องเรียนห้องท่ัวไป จ านวน  160 คน 
 แผนห้องเรียนห้อง SEP (Special English 
Program) จ านวน 40  คน  
 แผนห้องเรียนกีฬา จ านวน 40  คน 

4. กำรสอบ (เพ่ือจัดห้องเรียน) วิธีกำรสอบ
และกำรประกำศผลสอบ 

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์สอบและห้องสอบ 
ช้ันม.1 และ ม.4 วันท่ี 29 เม.ย. 2564 ทาง 
www.nrpsc.ac.th และทางเฟสบุคโรงเรียนนางรอง
พิทยาคม และมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. วันรำยงำนตัวและวันรับมอบตัว 

5.1 วันรำยงำนตัว 
ให้นักเรียนน าเอกสารและหลักฐานประกอบการ

สมัครมาให้ครบถ้วน  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วันท่ี 5 พ.ค. 2564  

เวลา 08.00 น. – 12.00 น. 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 วันท่ี 6 พ.ค. 2564  

เวลา 08.00 น. – 12.00 น. 
5.2 วันรับมอบตัว 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วันท่ี 8 พ.ค. 2564  

เวลา 08.00 น. – 12.00 น. 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 วันท่ี 9 พ.ค. 2564  

เวลา 08.00 น. – 12.00 น. 
หลักฐำนกำรสมัคร 
1) ใบสมัครของโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
2) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  1.5  นิ้ว จ านวน  2 รูป  
3) ปพ.1 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม   
4) ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ และ
ช่ือบิดา มารดา หรือช่ือผู้ปกครองท่ีมิใช่บิดามารดาของ
ผู้สมัคร 
5) ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 
 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/เส้ือกีฬา) 
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทดสอบ

ทักษะทางด้านกีฬาท่ีถนัด 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  
1) ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563  หรือเทียบเท่า   

2) สถานภาพโสด 
3) มี คุณลักษณะอันพึ งประสง ค์ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 

รำยวิชำที่จัดสอบข้อเขียน ระดับชั้น ม.1และ ม.4 
จ ำนวน 5 รำยวิชำ ดังนี้  

1) คณิตศาสตร์    2) วิทยาศาสตร์ 3) ภาษาไทย 
4) ภาษาอังกฤษ 5) สังคมศึกษาฯ  
วิธีกำรคิดคะแนนรวม 
- คะแนนสอบท้ัง 5 วิชา คิดเป็นร้อยละ 80 
- คะแนนจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม ร้อยละ 20 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 
 

คุณสมบัติ 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ปีการศึกษา 2563
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า  

2) สถานภาพโสด 
3) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
  

รำยละเอียดวันสอบ วิธีกำรสอบ 
สอบวันที่ 2 พ.ค. 2564 เวลำ 09.00 น. – 12.00 น. 
 แผนห้องเรียนห้องท่ัวไป 

- 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/เส้ือกีฬา) 
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทดสอบ

ทักษะทางด้านกีฬาท่ีถนัด 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  


