
 
ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

เรื่อง  ระเบียบการรบัสมัครนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔  
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖3 (ฉบับปรบัก าหนดการ) 

………………………………………………………………………………………….……………..... 

  เพื่อให้การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 ของ
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาคและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖3  โรงเรียนจึงก าหนดรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ดังน้ี 

ช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ ๑ 
๑. ค าจ ากัดความประเภทการรับนักเรียน  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

๑.๑ นักเรียนทั่วไป  หมายถึง นักเรียนท่ีอาศัยอยู่นอกเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนนครนายกวิทยาคม  
 ๑.๒ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  หมายถึง  
 1.2.1 นักเรียนท่ีมีช่ือในทะเบียนบ้านท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับถึงวันท่ี  
๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖3  และต้องอาศัยอยู่จริงกับ บิดา  มารดา  ปู่ ย่า ตา ยาย ท่ีเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน  โดยให้เจ้า
บ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา ปู ย่า ตา ยาย ท่ีเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน  
แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นท่ี ให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการรับ
นักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 
 1.2.2 นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
 1.3 เขตพื้นทีบ่รกิารโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

ต าบล หมู่บ้านเขตพื้นทีบ่รกิาร ต าบล หมู่บ้านเขตพื้นทีบ่รกิาร 
นครนายก ในเขตเทศบาลเมืองนครนายกท้ังหมด สาริกา ๖ , ๗ , ๘ , ๙ 
ท่าช้าง ๑ , ๑๓ เฉพาะในเขตเทศบาลเมืองนครนายก ศรีนาวา ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ 
พรหมณ ี ๑๐ เฉพาะในเขตเทศบาลเมืองนครนายก เขาพระ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ 
บ้านใหญ ่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ วังกระโจม ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ 

๒. จ านวนนักเรียนที่รบั 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ประเภทห้องเรียนปกติ  จ านวน ๔๐๐  คน  จ าแนกเป็น 

ประเภท การสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET 
1. นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 240 
2. นักเรียนท่ัวไป 160 

รวม ๔๐๐ 
๓. คณุสมบตัิของผู้สมคัร 

๓.๑ ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษา
อยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕62 หรือเทียบเท่า                       

๓.๒ เป็นโสด 
๓.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
3.4 นักเรียนยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทาง www.nakorn.ac.th 

http://www.nakorn.ac.th/
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๔.  หลักฐานการสมคัร ให้น ามาในวันสอบ  

๔.๑ ใบสมัคร ท่ีพิมพ์จากการสมัครระบบออนไลน์ 
๔.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง   ๑ ชุด  
๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด  
4.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  มารดา ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด หากไม่มีส าเนาทะเบียน

บ้านบิดา มารดา ให้ใช้หลักฐานใบสูติบัตรท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครแทน  
4.5. กรณีสมัครประเภทนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ หากเจ้าบ้านไม่ใช่บิดา มารดา ต้องถ่ายเอกสารทะเบียนบ้าน

ของเจ้าบ้านท่ีนักเรียนมีช่ืออยู ่มาด้วย และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด 
๔.6 ใบแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ถ่ายเอกสารมาด้วย ๑ ชุด 

๕  วันและเวลาการรบันกัเรยีน ประเภทสอบคดัเลอืกและใช้คะแนน O-NET 
 ๕.๑ นักเรียนในเขตพืน้ทีบ่รกิาร 
 ๕.๒ นกัเรียนทั่วไป 

รายการ วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ 
รับสมัคร 3-12 พฤษภาคม ๒๕๖3  ตลอด 24 ช่ัวโมง www.nakorn.ac.th 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 25 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ช่ัวโมง www.nakorn.ac.th 
สอบคัดเลือก 6 มิถุนายน ๒๕๖3   08.30-12.00 น. อาคารหลักเมือง,สักทอง,เฉลิมพระเกียรต์ิ 
ประกาศผล 10 มิถุนายน ๒๕๖3  ๐๙.๐๐-16.30 น. บอร์ดบริหารวิชาการ www.nakorn.ac.th 
รายงานตัวและมอบตัว 12-13 มิถุนายน ๒๕๖3   ๐๙.๐๐-16.30 น. โดมอเนกประสงค์ โรงอาหาร อาคารพลศึกษา 

๖. วัน เวลา และวิชาที่สอบคดัเลอืก 

วันสอบ เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ อุปกรณ์ในการสอบ 

6 มิถุนายน ๒๕๖3 

๐8.30 – ๑๐.3๐ น. 
คณิตศาสตร์   ๑. หลักฐานการสมัคร 1 ชุด 
วิทยาศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรต์ิ ๒. ดินสอด า ๒B  

10.35 - 12.00 น. 
ภาษาไทย อาคารหลักเมือง 3. ยางลบดินสอ 

สังคมศึกษา อาคารสักทอง 4. ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า 
ภาษาอังกฤษ  5. กบเหลาดินสอ 

หมายเหตุ :  นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม 

๗. เกณฑพ์ิจารณาในการรับนกัเรียน 
 คะแนนส่วนท่ี ๑ คะแนนจากแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
โดยน าผลรวมคะแนนทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 7๐  คะแนนส่วนท่ี ๒ ผลรวมคะแนน O-NET ทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 3๐ 
การคิดคะแนน โดยน าคะแนนส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒  มารวมกัน แล้วเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 

กรณี นักเรียนท่ีได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย ให้พิจารณาจากคะแนนสอบรายวิชา คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ตามล าดับ 

8. เงื่อนไขและขอ้ก าหนดการรับนักเรียน 
 8.๑ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องผ่านการด าเนินการตามข้ันตอนท่ีก าหนดในข้อ ๕ คือ  สมัครสอบ        
สอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัว  ตามวัน เวลาท่ีก าหนด  หากด าเนินการไม่ครบทุกข้ันตอนถือว่าสละสิทธิ์ 
 8.2 นักเรียนต้องน าเอกสารการสมัครสอบ ตามข้อ 4 (เรียงเอกสารตามประกาศ ข้อ 4.1-4.6) มายื่นในวันสอบ  
ท่ี 6 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสอบของตนเอง 

8.3 ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกจากทางโรงเรียนแล้วหากโรงเรียนตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อความหรือเอกสาร ใด ๆ 
เป็นเท็จ  หรือปลอมแปลงเอกสาร  โรงเรียนจะคัดช่ือออกจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
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ช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ ๔ 

๑. ค าจ ากัดความประเภทการรับนักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ปกีารศึกษา  ๒๕๖3 
๑.๑ นักเรียนเดิม หมายถึง นักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕62 
๑.๒ นกัเรียนทั่วไป  หมายถึง นักเรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนอื่นและนักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

๒. จ านวนนักเรียนที่รบั 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประเภทห้องเรียนปกติ  จ านวน ๔4๐  คน  จ าแนกเป็น 

ประเภท จ านวน (คน) 
๑. วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (IEP) 40 
๒. วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 160 
๓. ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 160 
๔. ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน   ๔๐ 
๕. ภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา   ๔๐ 

รวม ๔๔๐ 

๓. คณุสมบตัิของผู้สมคัร  
๓.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า   

หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕62 หรือเทียบเท่า 
 ๓.๒ มีความประพฤติดีโดยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี 

๓.๓ เป็นโสด 
๓.๔ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
3.4 นักเรียนยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทาง www.nakorn.ac.th 

๔.  หลักฐานการสมคัร ให้น ามาในวันสอบ 
๔.๑ ใบสมัคร ท่ีพิมพ์จากการสมัครระบบออนไลน์ 
๔.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง   ๑ ชุด  
๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด  
4.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  มารดา ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด หากไม่มีส าเนาทะเบียน

บ้านบิดา มารดา ให้ใช้หลักฐานใบสูติบัตรท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครแทน  
 ๔.5 ใบแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ถ่ายเอกสารมาด้วย ๑ ชุด 

๕. ก าหนดวันเวลาการรับนกัเรียน 
๕.๑ นักเรียนเดิม (โควตา)นกัเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปกีารศกึษา 2562 

รายการ วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ 
รับสมัคร 7 กุมภาพันธ์  ๒๕๖3   ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หอประชุมศรีนคร 
ประกาศผล 6 มีนาคม  ๒๕๖3   ๐๙.๐๐-16.30 น. บอร์ดบริหารวิชาการ www.nakorn.ac.th 
รายงานตัว 2 มิถุนายน ๒๕๖3   ๐๙.๐๐-16.30 น. โดมอเนกประสงค์ โรงอาหาร อาคารพลศึกษา 
มอบตัว 14-15 มิถุนายน ๒๕๖3   ๐๙.๐๐-16.30 น. โดมอเนกประสงค์ โรงอาหาร อาคารพลศึกษา 

๕.๒ นกัเรียนทั่วไป นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ จากโรงเรียนอืน่และโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

รายการ วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ 
รับสมัคร 3-12 พฤษภาคม ๒๕๖3  ตลอด 24 ช่ัวโมง www.nakorn.ac.th 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 25 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ช่ัวโมง www.nakorn.ac.th 
สอบคัดเลือก 7 มิถุนายน ๒๕๖3   08.30-12.00 น. อาคารหลักเมือง,สักทอง 
ประกาศผล 11 มิถุนายน ๒๕๖3  ๐๙.๐๐-16.30 น. บอร์ดบริหารวิชาการ www.nakorn.ac.th 
รายงานตัวและมอบตัว 14-15 มิถุนายน ๒๕๖3   ๐๙.๐๐-16.30 น. โดมอเนกประสงค์ โรงอาหาร อาคารพลศึกษา 

http://www.nakorn.ac.th/
http://www.nakorn.ac.th/
http://www.nakorn.ac.th/
http://www.nakorn.ac.th/
http://www.nakorn.ac.th/


-๔- 

๖. วัน เวลา และวิชาที่สอบคดัเลอืก 

วันสอบ เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ อุปกรณ์ในการสอบ 

7 มิถุนายน ๒๕๖3   

๐8.30 – ๑๐.3๐ น. 
คณิตศาสตร์  

อาคารหลักเมือง 
อาคารสักทอง 

๑. หลักฐานการสมัคร 1 ชุด 
วิทยาศาสตร ์ ๒. ดินสอด า ๒B  

10.35 - 12.00 น. 
ภาษาไทย 3. ยางลบดินสอ 

สังคมศึกษา 4. ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า 
ภาษาอังกฤษ 5. กบเหลาดินสอ 

หมายเหตุ :  นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม 

๗. เกณฑพ์ิจารณาในการรับนกัเรียน 
 ๗.๑ นักเรียนเดิม (โควตา) ส าหรับนกัเรียนจบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

พิจารณาคดัเลอืกแยกแผนการเรียน ดังนี ้
      แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ช้ัน ม.๑      

ช้ัน ม.๒ และ ช้ัน ม.๓ ภาคเรียนท่ี ๑) ไม่น้อยกว่า 3.00 และต้องมีระดับผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.75 

      แผนการเรียนทีเ่นน้ภาษาองักฤษ-คณติศาสตร ์นักเรียนต้องมี ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน  
(ช้ัน ม.๑ ช้ัน ม.๒ และ ช้ัน ม.๓ ภาคเรียนท่ี ๑) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐          

      แผนการเรียนทีเ่นน้ภาษาองักฤษ-สังคมศกึษา , แผนการเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน  นักเรียน 
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ช้ัน ม.๑ ช้ัน ม.๒ และ ช้ัน ม.๓ ภาคเรียนท่ี ๑) ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 

๗.๒ นกัเรียนทั่วไป เกณฑ์การพิจารณาจาก 
 คะแนนส่วนท่ี ๑ คะแนนจากแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ โดยน าผลรวมคะแนนทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 7๐  คะแนนส่วนท่ี ๒ ผลรวมคะแนน O-NET ทุกรายวิชา     
คิดเป็นร้อยละ 3๐ การคิดคะแนน โดยน าคะแนนส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒  มารวมกัน แล้วเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 

กรณี นักเรียนท่ีได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย ให้พิจารณาจากคะแนนสอบรายวิชา คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ตามล าดับ 

๘. เงื่อนไขและขอ้ก าหนดการรับนักเรียน 
๘.๑ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน  จะต้องด าเนินการตามข้ันตอนท่ีก าหนดข้อ ๕ คือ สมัครสอบ  สอบคัดเลือก

รายงานตัว และมอบตัว  ตามวัน เวลาท่ีก าหนด  หากด าเนินการไม่ครบทุกข้ันตอนถือว่าสละสิทธิ์ 
 8.2 นักเรียนต้องน าเอกสารการสมัครสอบ ตามข้อ 4 (เรียงเอกสารตามประกาศ ข้อ 4.1-4.5) มายื่นในวันสอบ  
ท่ี 7 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสอบของตนเอง 

๘.3 ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกจากทางโรงเรียนแล้วหากโรงเรียนตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อความหรือเอกสารใด ๆ 
เป็นเท็จ  หรือปลอมแปลงเอกสาร  โรงเรียนจะคัดช่ือออกจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  1  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

         (นายพงษ์มิตร  สิทธินอก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

 
 
 
 
 



 
ข้อมูลการช าระเงินโครงการระดมทรัพยากร (เงินบ ารุงการศึกษา) 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 
 

ชั้น  ม.1 จ านวนที่ต้องช าระ ชั้น  ม.4 จ านวนที่ต้องช าระ 
ม.1/1-1/10(ปกติ) 2,640 ม.4/1-4/4 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์) 2,640 
ม.1/11 (พิเศษ EP) 24,540 ม.4/5 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (IEP) 10,790 
ม.1/12 (พิเศษวิทยฯ์) 10,140 ม.4/6-4/9 (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร)์ 2,640 

  ม.4/10 (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) 4,390 
  ม.4/11 (ภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา) 4,390 
  ม.4/12 (พิเศษวิทยาศาสตร์ฯ) 10,140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 


