
       ประกาศโรงเรียนเนินสง่าวิทยา 
      เร่ือง การรับสมัครนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนเนนิสง่าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ก าหนดให้มีการรับสมัครนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ เพื่อให้การด าเนินการรับสมัคร
นักเรียนเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้เหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง
และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนเนินสง่าวิทยาจึงก าหนดการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รับจ านวน ๑๖๐ คน 

          ๑.๑ รับสมัคร (สมัครด้วยเอง หรือเว็บไซต์ 
โรงเรียนเนนิสง่าวิทยา) 

วันท่ี ๒๔ – ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวนัหยุดราชการ 
ณ ใต้ถุนอาคาร ๒๐๐ ปี นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 

          ๑.๒ สอบวัดความรู้พื้นฐาน วันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
สอบวัดความรู้พื้นฐาน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
๕ วิชาหลัก คือ  
๑. วิชาภาษาไทย              ๒. วิชาคณิตศาสตร์            
๓. วิชาวิทยาศาสตร์          ๔. วิชาสังคมศึกษา  
๕. วิชาภาษาอังกฤษ  

          ๑.๓ ประกาศผลสอบ วันท่ี ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

          ๑.๔ รายงานตัวและมอบตัว วันท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
          ๑. จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  
          ๒. อายุไม่เกิน ๑๕ ปี 
          ๓. เป็นโสด 
          ๔. ความประพฤติเรียบร้อยไม่ติดส่ิงเสพติด 

หลักฐานการสมัคร 
         ๑. ส าเนา ปพ.๑ หรือ ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗) 
         ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียนของนักเรียน บิดา มารดา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
         ๓. รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๑ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียนถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 
         ๔. นักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย(ชุดนักเรียน ป.๖ เดิม) 



๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับจ านวน ๑๒๐ คน 

          ๒.๑ รับสมัคร (สมัครด้วยเอง หรือเว็บไซต์ 
โรงเรียนเนนิสง่าวิทยา) 

วันท่ี ๒๔ – ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวนัหยุดราชการ 
ณ ใต้ถุนอาคาร ๒๐๐ ปี นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 

          ๒.๒ สอบวัดความรู้พื้นฐาน วันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
สอบวัดความรู้พื้นฐาน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
๕ วิชาหลัก คือ  
๑. วิชาภาษาไทย              ๒. วิชาคณิตศาสตร์            
๓. วิชาวิทยาศาสตร์          ๔. วิชาสังคมศึกษา  
๕. วิชาภาษาอังกฤษ  

          ๒.๓ ประกาศผลสอบ วันท่ี ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

          ๒.๔ รายงานตัวและมอบตัว วันท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
          ๑. จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือเทียบเท่า  
          ๒. เป็นโสด 
          ๓. ความประพฤติเรียบร้อยไม่ติดส่ิงเสพติด 

หลักฐานการสมัคร 
          ๑. ส าเนา ปพ.๑ หรือ ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗) 
          ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียนของนักเรยีน บิดา มารดา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
          ๓. รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๑ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียนถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 
          ๔. นักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย (ชุดนักเรียน ม.๓ เดิม) 

๓. การรายงานตัวและมอบตัว 
         ๓.๑ การรายงานตัว นักเรียนท่ีมีรายช่ือต้องมารายงานตัว ตามวัน เวลา ท่ีก าหนด   
ณ หอประชุมโรงเรียนเนินสง่าวิทยา 
         ๓.๒ ผู้ปกครองต้องน านักเรียนมามอบตัว ตามวัน เวลาท่ีก าหนด พร้อมเตรียมหลักฐาน 
การมอบตัวดังนี้ (แต่งกายชุดนักเรียน ชุด ป.๖ เดิม หรือ ม.๓ เดิม) 
 ๓.๒.๑ ใบมอบตัว กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน (ได้รับจากโรงเรียนในวันท่ีมามอบตัว) 
    ๓.๒.๒ รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๑ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียนถ่ายไว้ไม่เกนิ ๖ เดือน) 
 ๓.๒.๓ ส าเนาแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ ๑ ชุด 
 ๓.๒.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน บิดา มารดา  
   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ ๑ ชุด 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
                             
 
                                                           (นายเกียรติ  ปะหุสี) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินสง่าวิทยา 


