
 
ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ 4 ปีการศึกษา ๒๕๖5 เพิ่มเติม 

 
  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    
และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพิ่มเติม  
โดยก าหนดรายละเอียดในการสมัคร ตามท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  11  มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายพงษ์มิตร  สิทธินอก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
(English Program: EP) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖5 
************************************************************************ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    ๑.๑  ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลัง
ศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕64 
    ๑.๒ มีผลการเรียนเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
ต้ังแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป 
    ๑.๓  เป็นโสด 
    ๑.๔  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
    ๑.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2554    

๒. หลักฐานในการสมัคร 
    ๒.๑  ใบสมัครของโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
    ๒.2  รูปถ่ายในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน 2 ใบ ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน 
    2.3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ท่ีแสดงผลการเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
และใบรับรองจากโรงเรียนเดิมท่ีแสดงว่า ก าลังเรียนอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕64 หรือเทียบเท่า 
ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง   ๑ ชุด  
 2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด  
 2.5 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 14-16 มีนาคม ๒๕๖5 ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ส านักงานวิชาการ อาคารศรีนคร 
สอบคัดเลือก 17 มีนาคม ๒๕๖5 09.00 – ๑5.0๐ น. ส านักงานวิชาการ อาคารศรีนคร 
ประกาศผล 18 มีนาคม ๒๕๖5                                                                                                                                                                                                                                                                    09.00 - ๑๖.๓๐ น. ป้ายส านักงานวิชาการ อาคารศรีนคร 
รายงานตัวและมอบตัว 18 มีนาคม ๒๕๖5                                                                                                                                                                                                                                                                    ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ส านักงานวิชาการ อาคารศรีนคร 

๔. วัน เวลา และวิชาที่สอบคัดเลือก 

วันท่ี เวลา วิชาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ ส่ิงท่ีต้องน ามาในวันสอบ 

17  มีนาคม  ๒๕๖5 
08.30 – ๑๐.00 น. ภาษาอังกฤษ อาคารศรีนคร ๑. บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ 

๒. ดินสอด า ๒B  ยางลบ    
    ปากกาด าหรือน้ าเงิน 

๑๐-15 – ๑๒.๐๐ น. สัมภาษณ์ อาคารศรีนคร 

5. สิ่งที่ต้องน ามาในวันมอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.๑ คือ ใบ ปพ.๑  (เอกสารการจบหลักสูตรระดับประถมศึกษาปีที่ ๖)          
    ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ชุด 
 
 ติดต่อสอบถาม โทร 037-314667 , 089-9194322 
 



โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖5 

************************************************************************ 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลัง
ศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕64 
    ๑.๒ มีผลการเรียนเฉล่ียรวมของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ภาคเรียนท่ี 1 ไม่ต่ ากว่า 3.00 (เกรดเฉล่ียรวม 5 ภาคเรียน) 
    ๑.๓ มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕   
    ๑.๔ มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕   
    ๑.๕ เป็นโสด 
    ๑.๖ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 1.7 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
    ๑.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2554    

๒. หลักฐานในการสมัคร 
    ๒.๑  ใบสมัครของโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
    ๒.2  รูปถ่ายในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน 2 ใบ ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน 
 ๒.3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  ท่ีแสดงผลการเรียนในระดับช้ัน ม.๑ - ม.3 ภาคเรียนท่ี 1 และ
ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมท่ีแสดงว่าก าลังเรียนอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕64 หรือเทียบเท่า ถ่าย
เอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด 
 2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด  
 2.5 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 14-16 มีนาคม ๒๕๖5 ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ส านักงานวิชาการ อาคารศรีนคร 
สอบคัดเลือก 17 มีนาคม ๒๕๖5 09.00 – ๑5.0๐ น. ส านักงานวิชาการ อาคารศรีนคร 
ประกาศผล 18 มีนาคม ๒๕๖5                                                                                                                                                                                                                                                                    09.00 - ๑๖.๓๐ น. ป้ายส านักงานวิชาการ อาคารศรีนคร 
รายงานตัวและมอบตัว 18 มีนาคม ๒๕๖5                                                                                                                                                                                                                                                                    ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ส านักงานวิชาการ อาคารศรีนคร 

๔. วัน เวลา และวิชาที่สอบคัดเลือก 
วันท่ี เวลา วิชาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ ส่ิงท่ีต้องน ามาในวันสอบ 

17 มีนาคม ๒๕๖5 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. คณิตศาสตร์ 

อาคารศรีนคร 
๑. บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ 
๒. ดินสอด า ๒B  ยางลบ    
    ปากกาด าหรือน้ าเงิน 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. วิทยาศาสตร์ 

๖. สิ่งที่ต้องน ามาในวันมอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.๔ คือ ใบ ปพ.๑  (เอกสารการจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓)  
    ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ชุด 

 ติดต่อสอบถาม โทร 037-314667 , 089-9194322 


