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                                                 ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป 
ปีการศึกษา  2563 

.........................................................                         
  ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ส านัคณ ะครรมคารคารศึคษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งแนวทาง คารรับนัคเรียน ปี
คารศึคษา 2563 เพ่ือให้ส านัคงานเขตพ้ืนที่คารศึคษาและโรงเรียนในสังคัดส านัคงานณ ะครรมคารคารศึคษาขั้นพ้ืนฐาน
น าไปเป็นแนวปฏิบัติ ณวามละเอียดทราบแล้ว ประคอบคับตามหนังสือที่อ้างถึง 2 คารประชุมณ ะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2563 มีมติชอบประคาศ เรื่อง คารขยายระยะเวลาคารประคาศสถานคาร ์ฉุคเฉินในทุคเขตท้องที่ทั่ว
ราชอา าจัคร (ณราวที่ 1) ต่อไปอีค 1 เดือน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาณม 2563 นั้น  
  ส านัคงานณ ะครรมคารคารศึคษาขั้นพ้ืนฐาน จึงปรับปฏิทินคารรับนัคเรียน สังคัดส านัคงาน
ณ ะครรมคารคารศึคษาขั้นพ้ืนฐาน ปีคารศึคษา 2563 ให้สอดณล้องคับประคาศคารขยายระยะเวลาคารประคาศ
สถานคาร ์ฉุคเฉินในทุคเขตท้องที่ทั่วราชอา าจัคร (ณราวที่ 1) และเพ่ือเพ่ือให้เคิดณวามชัดเจนในทางปฏิบัติในทาง
ปฏิบัติเคี่ยวคับคารรับนัคเรียนระดับชั้นมัธยมศึคษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึคษาปีที่ 4 ให้ส านัคงานเขตพ้ืนที่
คารศึคษาและโรงเรียนร่วมคันค าหนดแนวทางคารรับนัคเรียนโดยใช้เทณโนโลยีเป็นสื่อส าณัญ เพ่ือช่วยในคารบริหาร
จัดคาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเคี่ยวคับคารรับนัคเรียนสังคัดส านัคงานณ ะครรมคารคารศึคษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีคารศึคษา 2563 โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเณร่งณรัด   
  ดังนั้น เพ่ือให้คารด าเนินคารรับนัคเรียนเป็นไปด้วยณวามเรียบร้อย  โรงเรียนนารีนุคูล  อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี  จึงยคเลิคประคาศโรงเรียนนารีนุคูล เรื่อง คารรับนัคเรียนเข้าศึคษาต่อระดับชั้นมัธยมศึคษาปีที่ 1  
ปีคารศึคษา 2563 ลงวันที ่27 เมษายน พ.ศ. 2563 และให้ใช้ประคาศนี้แทน จึงค าหนดระเบียบคารรับสมัณรนัคเรียน     
เข้าศึคษาต่อ ชั้นมัธยมศึคษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ดังนี้  
1.  ประเภทและจ านวนรับนักเรียน 
               รับนัคเรียนห้องเรียนปคติ 9 ห้อง จ านวน  360  ณน  แบ่งเป็นดังนี้ 
  1.1 นัคเรียนในเขตพ้ืนที่บริคาร    จ านวน   144 ณน 
        (สอบณัดเลือคและใช้ณะแนน O-NET)    
  1.2 นัคเรียนทั่วไป (สอบณัดเลือคและใช้ณะแนน O-NET) จ านวน   180  ณน 
  1.3 นัคเรียนที่มีณวามสามารถพิเศษ   จ านวน     18 ณน 
  1.4 นัคเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ    จ านวน     18 ณน 
 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  
    2.1.1 ส าเร็จคารศึคษาชั้นประถมศึคษาปีที่ 6  ตามหลัคสูตรคระทรวงศึคษาธิคาร  หรือ
เทียบเท่า  หรือค าลังศึคษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึคษาปีที่ 6 ปีคารศึคษา 2562  หรือเทียบเท่า 
    2.1.2 ไม่จ าคัดอายุ และเป็นโสด  
    2.1.3 ไม่เป็นโรณที่เป็นอุปสรรณต่อคารศึคษา 
    2.1.4 มีณวามขยันหมั่นเพียร มีณวามประพฤติดี และมีบุณลิคภาพที่เหมาะสม 
    2.1.5 ต้องเป็นนัคเรียนที่มีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปคณรอง รับผิดชอบในคารอบรมดูแลและ
รับผิดชอบณ่าใช้จ่ายระหว่างศึคษาอยู่ในโรงเรียน  
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    2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
    2.2.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET  
                                      นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนารีนุกูล      
อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็น      
เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน    
    2.2.2. นักเรียนทั่วไป   
     นัคเรียนที่อาศัยนอคเขตพ้ืนที่บริคารของโรงเรียนนารีนุคูล 
    2.2.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
        นัคเรียนในเขตพ้ืนที่บริคารและนัคเรียนนอคเขตพ้ืนที่บริคารของโรงเรียน 
นารีนุคูล ที่มีณวามสามารถพิเศษตามที่โรงเรียนค าหนด  และได้เข้ารับคารทดสอบณวามสามารถพิเศษตามระยะเวลาที่
ค าหนด 
    2.2.4 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
     นัคเรียนในเขตพ้ืนที่บริคารและนัคเรียนนอคเขตพ้ืนที่บริคารของโรงเรียนนารี 
นุคูล ที่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยใช้หลัคเค ฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. นัคเรียนที่อยู่ในอุปคาระของผู้บริจาณที่ดินและสิ่งค่อสร้างเพ่ือจัดตั้ง 
โรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตคลงร่วมคันมาค่อน มติณ ะรัฐมนตรี     วันที่ ๕ คุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

2.  นัคเรียนที่เป็นผู้ยาคไร้และด้อยโอคาส 
3. นัคเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับ 

คารสงเณราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
4. นัคเรียนที่เป็นบุตรข้าราชคารณรู และบุณลาครของโรงเรียนนารีนุคูล 

5. นัคเรียนที่อยู่ในอุปคาระของผู้ท าณุ ประโยชน์ให้คับโรงเรียนนารีนุคูล 
อย่างต่อเนื่องและมีณวามประพฤติดี    
    ทั้งนี้ นัคเรียนและผู้ปคณรองต้องยื่นขอรับสิทธิ์เงื่อนไขพิเศษตามแบบฟอร์มของ
โรงเรียนพร้อมเอคสารประคอบในวันรับสมัณรเพ่ือให้ณ ะครรมคารพิจาร า หาคพ้นค าหนดถือว่าสละสิทธิ์  ผลคาร
พิจาร าของณ ะครรมคารถือเป็นสิ้นสุด (ผู้สมัครที่จะได้รับการพิจารณาเข้าเรียน ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
จะต้องสมัครเข้าเรียนประเภทใดประเภทหนึ่ง และมีผลการสอบคัดเลือก/สอบจัดชั้นเรียน) 
3. วิธีคัดเลือก 
   3.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET  
      ทดสอบวัดณวามพร้อมพ้ืนฐานทางคารศึคษาครอบเนื้อหาหลัคสูตรแคนคลางคารศึคษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และเนื้อหาไม่เคินชั้นประถมศึคษาปีที่ 6  ใน 5 วิชาหลัค ณือ ภาษาไทย ณ ิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
สังณมศึคษา  และภาษาอังคฤษ  ณวามยาคง่ายพอเหมาะส าหรับเด็คทั่วไปจะสามารถท าได้  ซึ่งจัดสอบโดยณ ะครรมคาร
รับนัคเรียนโรงเรียนนารีนุคูล ปีคารศึคษา  2563  และประคาศผลคารณัดเลือคเรียงล าดับณะแนนรวมใน 5 วิชาหลัคณิด
ณะแนนเป็นร้อยละ 80 รวมคับณะแนน O-NET 4 คลุ่มสาระคารเรียนรู้  ณิดณะแนนเป็นร้อยละ  20 
   3.2 นักเรียนทั่วไป สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET 
     ทดสอบวัดณวามพร้อมพ้ืนฐานทางคารเรียน  ครอบเนื้อหาหลัคสูตรแคนคลางคารศึคษา ขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และเนื้อหาไม่เคินชั้นประถมศึคษาปีที่ 6 ใน 5 วิชาหลัค ณือ ภาษาไทย ณ ิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
สังณมศึคษา  และภาษาอังคฤษ  ณวามยาคง่ายพอเหมาะส าหรับเด็คทั่วไปจะสามารถท าได้ ซึ่งจัดสอบโดยณ ะครรมคาร
รับนัคเรียนโรงเรียนนารีนุคูล ปีคารศึคษา 2563  และประคาศผลครณัดเลือคเรียงตามล าดับณะแนนรวมใน 5 วิชาหลัค  
ณิดณะแนนเป็นร้อยละ 80 รวมคับณะแนนผลคารสอบ O-NET  4  คลุ่มสาระคารเรียนรู้ ณิดณะแนนเป็นร้อยละ 20 
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   3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
           โรงเรียนค าหนดรับนัคเรียนที่มีณวามสามารถพิเศษในด้านต่างๆ จ านวน 18 ณน  ดังนี้ 
    3.3.1 ณวามสามารถพิเศษด้านดนตรี    จ านวน 3 ณน 
    3.3.2 ณวามสามารถพิเศษนาฎศิลป์   จ านวน 3 ณน   
    3.3.3 ณวามสามารถพิเศษศิลปครรม    จ านวน 2 ณน 
    3.3.4 ณวามสามารถพิเศษณหครรม   จ านวน 2 ณน  
    3.3.5 ณวามสามารถพิเศษด้านคีฬา 
    1)  ว่ายน้ า (ชาย)    จ านวน  1  ณน 
    2)  วอลเลย์บอล (หญิง)      จ านวน  1  ณน 
    3)  ครีฑา (หญิง)     จ านวน  4  ณน 
    4)  ฟุตบอล (ชาย)    จ านวน  2 ณน    
 ข้อปฏิบัติส าหรับผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ 

1. ผู้สมัณรรายงานตัวเข้ารับคารทดสอบณวามสามารถพิเศษ  วันที่  2 มิถุนายน  2563 
ระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 น.  ถ้ามาหลังจาคเวลานี้ถือว่าสละสิทธิ์ 

2. ผู้สมัณรประเภทณวามสามารถพิเศษทุคณนทุคประเภทเข้ารับคารทดสอบ วันที่ 2 มิถุนายน  
2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. และต้องเตรียมวัสดุอุปคร ์เณรื่องประคอบต่างๆ ที่ใช้ในคารทดสอบมาเองใน
วันณัดเลือค 

3. ผู้สมัณรที่ผ่านคารณัดเลือคจะต้องเข้าสอบจัดชั้นเรียนใน วันที่ 6 มิถุนายน 2563  
ตามก าหนด ถ้าขาดสอบถือว่าสละสิทธิ์ 

4. ผู้สมัณรที่ได้รับคารณัดเลือคทุคประเภทจะต้องเข้าร่วมฝึคทัคษะ และร่วมคิจครรม 
คับโรงเรียนด้วยณวามเต็มใจและสม่ าเสมอ (คารตัดสินของณ ะครรมคารถือว่าสิ้นสุด) 

         3.4 การคัดเลือกนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
        ณ ะครรมคารจะพิจาร าจาคเอคสาร หลัคฐาน ตามณุ สมบัติเฉพาะของนัคเรียนที่มีเงื่อนไข
พิเศษ  ผลคารตัดสินของณ ะครรมคารถือเป็นสิ้นสุด (นัคเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษต้องมาสอบณัดเลือค/สอบจัดชั้นเรียน 
หาคไม่มีผลคารสอบถือว่าสละสิทธิ์) 
4. การรับสมัคร  
  4.1 นักเรียนทั่วไป /นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษสอบคัดเลือกและใช้
คะแนน O-NET  มีก าหนดดังนี้ 
 จ าหน่ายระเบียบการรับสมัคร วันที่ 3 – 12  พฤษภาณม 2563   เวลา 08.30-16.30 น.  
                                ไม่เว้นวันหยุดราชคาร    ห้องศูนย์บริคาร มสธ.                               
       รับสมัคร             วันที่ 3 - 12  พฤษภาณม  2563     
      สมัณรโดยผ่านระบบ online เว็ปไซต์ โรงเรียนนารีนุคูล  
                                                              http://www.narinukun.ac.th/ เท่านั้น 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์  วันที่ 1 มิถุนายน  2563   ป้ายนิเทศหน้าอาณาร 1 และ   

                                                            เว็ปไซต์ โรงเรียนนารีนุคูล   http://www.narinukun.ac.th/  
      สอบคัดเลือก   วันที่ 6 มิถุนายน  2563 

               วิชาสอบ    1. ภาษาไทย  2. ณ ิตศาสตร์  3. วิทยาศาสตร์ 
                                                          4. สังณมศึคษา  5. ภาษาอังคฤษ 
 

http://www.narinukun.ac.th/
http://www.narinukun.ac.th/
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             ประกาศผลการสอบคัดเลือก   วันที่ 10 มิถุนายน  2563    ป้ายนิเทศหน้าอาณาร 1 
                        และ เว็ปไซต์ โรงเรียนนารีนุคูล http://www.narinukun.ac.th/ 
 รายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 13 มิถุนายน  2563 สถานที่ตามโรงเรียนค าหนด 
 4.2 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 จ าหน่ายระเบียบการรับสมัคร วันที่ 3 – 12  พฤษภาณม 2563   เวลา 08.30-16.30 น.  
                                ไม่เว้นวันหยุดราชคาร    ห้องศูนย์บริคาร มสธ.                               
   รับสมัคร              วันที่ 3 - 12  พฤษภาณม  2563   
            สมัณรโดยครอครายละเอียด online ผ่าน เว็ปไซต์  
      โรงเรียนนารีนุคูล   http://www.narinukun.ac.th/                                           
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ  วันที่ 1 มิถุนายน 2563   ป้ายนิเทศหน้าอาณาร 1 
                        และเว็ปไซต์โรงเรียนนารีนุคูล http://www.narinukun.ac.th/ 
 สอบคัดเลือก            วันที่ 2 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 - 16.30 น. 
                                             สถานที่ตามประคาศของโรงเรียน 
 ประกาศผลการสอบคัดเลือก           วันที่ 4 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น.   ป้ายนิเทศหน้า 
                                                           อาณาร 1 และเว็ปไซต์โรงเรียนนารีนุคูล  http://www.narinukun.ac.th/ 

(นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จะต้องเข้าสอบจัดชั้นเรียนและ
หากไม่มาสอบจัดชั้นเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 

 การสอบจัดชั้นเรียน   วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.    สถานที่ตาม  
                                                              ประคาศของโรงเรียน 
 วิชาสอบ    1. ภาษาไทย  2. ณ ิตศาสตร์  3. วิทยาศาสตร์ 
                                                              4. สังณมศึคษา  5. ภาษาอังคฤษ 
 ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.ป้ายนิเทศหน้า 
                                                           อาณาร 1 และเว็ปไซต์โรงเรียนนารีนุคูล  http://www.narinukun.ac.th/

 รายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 13 มิถุนายน  2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.  
                                                          สถานที่ตามประคาศของโรงเรียน 
                                                                                             
 
     หมายเหตุ  (นักเรียนที่ซื้อระเบียบการไปก่อนหน้านั้น ไม่ต้องมาซื้ออีก สามารถสมัครได้เลย) 
 
5. หลักฐานการสมัคร 
    นักเรียนในเขตพื้นที่บรกิารสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET เอกสารที่ต้องน ามายื่นในวันจ าหน่าย
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน คือ 
 

  5.1 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนาถ่ายเอกสาร จ านวน 1 แผ่น 
    

6.  การสมัครสอบคัดเลือก  
  6.1 สมัณรผ่านระบบ online เว็บไซต์ http://www.narinukun.ac.th/ เท่านั้น 
  6.2 ศึคษารายละเอียดเพิ่มเติม จาคณู่มือระเบียบคารรับสมัณร  
 

http://www.narinukun.ac.th/
http://www.narinukun.ac.th/
http://www.narinukun.ac.th/
http://www.narinukun.ac.th/
http://www.narinukun.ac.th/
http://www.narinukun.ac.th/
http://www.narinukun.ac.th/
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7.  การจัดชั้นเรียน 
 นัคเรียนที่ผ่านคารณัดเลือคเข้าเรียนชั้นมัธยมศึคษาปีที่ 1 ทุคประเภท ได้เรียงตามแผนคารเรียนที่แจ้งณวาม
ประสงณ์ไว้ในใบสมัณรตามล าดับ โดยพิจาร าจาคณะแนนคารสอบณัดเลือคหรือสอบจัดชั้นเรียน 
 ส าหรับห้องเรียนปคติ โรงเรียนจัดคารเรียนคารสอนบูร าคาร  และจัดเสริมประสบคาร ์พิเศษเพ่ือเตรียม
ณวามพร้อมสู่คารเป็นพลโลคและสู่ประชาณมอา เซียน โรงเรียนจัดโปรแครมเสริมพิเศษแบบเข้ม สอนโดยณรู              
ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา มีณ่าใช้จ่ายเพิ่มเติมณนละ 1,000 บาท ต่อภาณเรียน ดังนี้ 
     1. Intensive English Programme (IEP) ภาษาอังคฤษแบบเข้ม 
     2. Intensive Chinese Programme (ICP) ภาษาจีนแบบเข้ม 
     3. Intensive Japanese Programme (IJP) ภาษาญี่ปุ่นแบบเข้ม 
8. การรายงานตัวและมอบตัว 
  มอบตัววันที่ 13 มิถุนายน  2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยมีบิดาหรือมารดาหรือญาติผู้ใหญ่
เสมอเหมือนบิดา มารดา เป็นผู้มอบตัวนัคเรียน  
 7.2 หลักฐานการมอบตัว 
        1. ใบมอบตัวตามแบบท่ีโรงเรียนค าหนด 
        2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) พร้อมส าเนาของนัคเรียน 1 ชุด บิดา 1 ชุด  
และมารดา 1 ชุด พร้อมรับรองเอคสารส าเนาถูคต้องด้วยตนเองทุคฉบับ  
                         3. ปพ.1:  ฉบับจริง พร้อมส าเนา 1 ชุด พร้อมรับรองเอคสารส าเนาถูคต้องด้วยตนเองทุคฉบับ  
 
    ประคาศ      วันที่  1  เดือน  พฤษภาณม   พ.ศ.  2563 
 
 

                                       (นายดุริยะ  จันทร์ประจ า) 
                                                                          ผู้อ านวยคารโรงเรียนนารีนุคูล 
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