
 
ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4 

(เพิ่มเติม) 
************************************************************************ 

ด้วยโรงเรียนนครนายกวิทยาคม รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4 เพิ่มเติม 
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖4 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จึงก าหนด
รายละเอียดในการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP) ปีการศึกษา ๒๕๖4 เพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
     ๑.๒ มีผลการเรียนเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-6 ต้ังแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป 
     ๑.๓ เป็นโสด 
     ๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
     ๑.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกาศ ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2554    

2. หลักฐานการสมัคร ดังนี้ 
     2.๑ ใบสมัคร รับท่ีห้องบริหารวิชาการ อาคารศรีนคร  (ต้องมีรูปนักเรียน) 

2.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนา
ถูกต้อง  ๑ ชุด  

2.๓ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด  
2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  มารดา ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด หากไม่มีส าเนาทะเบียน

บ้านบิดา มารดา ให้ใช้หลักฐานใบสูติบัตรของผู้สมัครที่มีเลขประจ าตัวประชาชนของบิดา และมารดา แทน  

๓. ก าหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 

      รายการ วัน เดือน ปี เวลา สถานท่ี 
รับสมัคร 24-25 พฤษภาคม ๒๕๖4 09.00 - ๑6.3๐ น. ห้องบริหารวิชาการ อาคารศรีนคร  
สอบคัดเลือก 27 พฤษภาคม ๒๕๖4 08.30 - ๑๒.๐๐ น. อาคารนาครส่ า 
ประกาศผล 28 พฤษภาคม ๒๕๖4 09.00 - ๑๖.๓๐ น. www.nakorn.ac.th   
รายงานตัวและมอบตัว 29 พฤษภาคม ๒๕๖4 13.00-16.00 น. ห้องประชุมนครนายกวิทยาคม 

4. เกณฑ์พิจารณาในการรับนักเรียน 
 คะแนนจากแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์ โดยน าคะแนนมารวมกัน แล้วเรียงคะแนนจาก
มากไปน้อย 

กรณี นักเรียนท่ีได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย ให้พิจารณาจากคะแนนสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ และ   
การสอบสัมภาษณ์ ตามล าดับ  

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


5. เง่ือนไขและข้อก าหนดการรับนักเรียน  
 5.๑ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องผ่านการด าเนินการตามขั้นตอนท่ีก าหนดในข้อ 3 คือ สมัครสอบ       
สอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลา ท่ีก าหนด หากด าเนินการไม่ครบทุกขั้นตอนถือว่าสละสิทธิ์ 

5.2 ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกจากทางโรงเรียนแล้วหากโรงเรียนตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อความหรือเอกสาร ใด ๆ 
เป็นเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสาร โรงเรียนจะคัดช่ือออกจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  24 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

(นายพงษ์มิตร  สิทธินอก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ที่ ศธ 04316.20/ว144                              โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
                                                                                      อ าเภอเมืองนครนายก   
                     จังหวัดนครนายก 26000 

         3 มีนาคม 2564 

เรื่อง   รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและจ่ายเงินโครงการระดมทรัพยากร (เงินบ ารุงการศึกษา) 

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน 

  ด้วยในปีการศึกษา 2564 รัฐบาลได้มีนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ  เพ่ือให้นักเรียนทุกคน  มีโอกาสได้รับ      
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน รัฐบาลมีมติให้ช่วยเหลือ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา           
คุณภาพ น้ัน 
  ในส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจ าเป็น โดยโรงเรียนจัดการศึกษาเกินเกณฑ์มาตรฐานของ กระทรวงศึกษาธิการ         
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหนังสือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน     
พ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่  20 ตุลาคม  2554  ดังน้ี 

โครงการระดมทรัพยากร (เงินบ ารุงการศึกษา) 
ปีการศึกษา  2564 

ที ่ รายการที่จัดเก็บ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ 600 600 
2 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 600 600 
3 ค่าจ้างบคุลากรที่ปฏิบัติงานสถานศึกษา 650 650 
4 ค่าไฟฟ้าส าหรับห้องเรียนที่มีเครื่องปรับอากาศ 750 750 
5 ค่าประกันอุบัติเหตุ 

1. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000  บาท  
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ครั้งละไม่เกิน 10,000  บาท   
3. ค่าชดเชยผู้ป่วยนอก (ค่าเดินทาง) ต่อครั้ง 300 บาท  
   3.1 กรณีเดินทางรักษาท่ีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ท่ีไม่ได้รักษาโดยแพทย์  ต่อครั้ง  100  บาท   
4. ค่าชดเชยผู้ป่วย (ค่าเฝ้าไข้)  นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 
    100  คืน/ปี    คืนละ 500 บาท  
5.  นักเรียนไม่ต้องท าประกันเพ่ิมกรณีท ากิจกรรมต่างๆ ภายนอกโรงเรียน 

190 - 

7 ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน   เฉพาะ ม.1, ม.4 200 - 
8 ค่าคู่มือนักเรียน               เฉพาะ ม.1. ม.4 50 - 
 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ   
1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3-4-5-6 
7,500 7,500 

2 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3 22,500 22,500 
  

ที ่ รายการที่จัดเก็บ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
3 ห้องเรียนพิเศษ  Intensive English Program (IEP)   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
8,000 8,000 

4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6 1,000 1,000 
5 ห้องเรียนศิลป-์สังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6 1,000 1,000 

 

 



รายละเอียดการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

ระดับ ม.1 จ านวนเงิน ระดับ ม.4 จ านวนเงิน 
1/1-1/10 2,290 4/1-4/2 3,040 

1/11  (พิเศษ EP) 24,190 4/3-4/4 2,290 
1/12 (พิเศษวิทย์ฯ) 9,790 4/5 (IEP) 10,440 

  4/6-4/9 2,290 
  4/10 (จีน) 4,040 
  4/11 (สังคม) 4,040 
  4/12 (วิทย์) 9,790 

  ในวันรายงานตัว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4  จะได้รับใบแจ้งการช าระเงินบ ารงุการศึกษา น าไปช าระเงินที่ 
ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา หรือช าระเงินผ่านระบบ  Krungthai NEXT (จ่ายบิล  81855) ภายในเวลา 23.00 น ของ วันมอบตัว           
(มิฉะน้ันถือว่าการมอบตัวไม่สมบูรณ์) นักเรียนจะได้รับใบเสร็จรับเงิน ภายในวันที่ 24 มิถุนายน  2564 กับครูที่ปรึกษา  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
         ขอแสดงความนับถือ 

         
 

           (นายพงษ์มิตร สิทธินอก) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม  

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณฯ 
โทร. 037-321-511  
มือถือ  099-089-824-8 
 


