
 
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 
.........................................................                         

  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของส านักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบั
การรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนารีนุกูลจึงก าหนด
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
1. ประเภทและจ านวนรับนักเรียน 
              การรับนักเรียนห้องเรียนปกติจ านวน 12 ห้อง จ านวน 540 คน  แบ่งเป็นดังนี้ 
 1.1 รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนนารีนุกูล  จ านวน  480  คน 
 1.2 รับนักเรียนทั่วไป สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET  จ านวน    26  คน 
 1.3 รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ     จ านวน    24  คน 
 1.4 รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ     จ านวน    10  คน 
2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

   2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  
    1.  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า 
    2.  ไม่จ ากัดอายุและเป็นโสด 
    3.  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
    4.  มีความขยันหมั่นเพียร  มีความประพฤติดี  และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
    5.  ต้องเป็นนักเรียนที่มีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง รับผิดชอบในการอบรมดูแลและ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาอยู่ในโรงเรียน 
   2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
    1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนารีนุกูล 
   นักเรียนโรงเรียนนารีนุกูลที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ที่มี
ศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนให้เต็มแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยโรงเรียนก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
นักเรียน 
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    2.  นักเรียนท่ัวไป   
     รับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนได้ กรณีรับนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จากโรงเรียนเดิมไม่เต็มแผนการรับ 
   2.3. นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  
             นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ  ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอื่นที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านต่างๆ ตามที่โรงเรียนก าหนด   
   2.4.  นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ 
    รับนักเรียนตามเงื่อนไขพิเศษใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
       1. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดต้ัง 
โรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
       2. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
       3. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับ 
การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
       4. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียนนารีนุกูล 

   ทั้งนี้ นักเรียนและผู้ปกครองต้องยื่นขอรับสิทธ์ิเงื่อนไขพิเศษตามแบบฟอร์มของโรงเรียนพร้อมเอกสาร
ประกอบในวันรับสมัครเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา  หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ  ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
(ผู้สมัครท่ีจะได้รับการพิจารณาเข้าเรียน ประเภทนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษจะต้องสมัครเข้าเรียนประเภทใดประเภท
หน่ึง และมีผลการสอบคัดเลือก/สอบจัดชั้นเรียน) 
 

3. วิธีคัดเลือก 
  3.1 การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนารีนุกูล 
              พิจารณาจากนักเรียนที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
    1. ทดสอบความสามารถทางวิชาการ 5 วิชาหลัก คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย 
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ เนื้อหาอยู่ในกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  วันที่ 31 มีนาคม  2562  เวลา 09.00 น. จัดสอบโดยคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล  
ประจ าปีการศึกษา 2562  และประกาศผลการสอบคัดเลือกจากคะแนนรวมของคะแนนสอบ ร้อยละ 70 และคะแนน 
O-NET ร้อยละ 30 หากผ่านเกณฑ์ให้ถือว่าเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม  
    2.  มีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 (ยกเว้นเหตุสุดวิสัย) 
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  3.2 นักเรียนท่ัวไป 
    ทดสอบความสามารถทางวิชาการ 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  สังคมศึกษา 
และภาษาอังกฤษ เนื้อหาอยู่ในกรอบของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่ง
จัดสอบโดยคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนนารีนุกลู ประจ าปีการศึกษา 2562 และประกาศผลการสอบคัดเลือกจาก
คะแนนรวมของคะแนนสอบ ร้อยละ 70 และคะแนน O-NET  ร้อยละ 30 โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปนอ้ย 
  3.3 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
   โรงเรียนก าหนดรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ จ านวน 24 คน ดังนี ้
    3.3.1 ความสามารถพิเศษด้านคนตรี  
     1) ดนตรี     จ านวน  6  คน 
     2) นาฎศิลป์    จ านวน  3  คน 
     3) ศิลปกรรม    จ านวน  2  คน  

 3.3.2 ความสามารถพิเศษเกษตรกรรม  จ านวน  2  คน 
   3.3.3 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
    2)  ฟุตบอล (ชาย)   จ านวน  3  คน 
    3)  วอลเลย์บอล (ชาย,หญิง)  จ านวน  6  คน 
    4)  กรีฑา (หญิง)    จ านวน  2  คน 
         ข้อปฏิบัติส าหรับผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ 

1. ผู้สมัครรายงานตัวเข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษวันที่ 25 มีนาคม 2561 ระหว่าง 
เวลา 08.30 - 09.00 น.  ถ้ามาหลังจากเวลาน้ีถือว่าสละสิทธ์ิ 

2. ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษทุกคน ทุกประเภท เข้ารับการทดสอบวันที่ 25 มีนาคม 2562 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบมาเองในวัน
คัดเลือก 

3. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าสอบจัดช้ันเรียนในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ถ้าขาดสอบถือว่า 
สละสิทธ์ิ 

4. ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกทุกประเภทจะต้องเข้าร่วมฝึกทักษะและร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน 
ด้วยความเต็มใจและสม่ าเสมอ(การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด) 
   3.4 การคัดเลือกนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ 
        คณะกรรมการจะพิจาณาจากเอกสาร หลักฐาน ตามคุณสมบัติเฉพาะของนักเรียน ที่มีเงื่อนไข
พิเศษ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
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4.  การรับสมัคร 
 4.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนนารีนุกูล/นักเรียนท่ัวไป และนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ 
   จ าหน่ายระเบียบการรับสมัคร วันที่ 18 – 27  มีนาคม 2562  เวลา 08.30 - 16.30 น.  
                                 ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องศูนย์บริการ มสธ.                               
       รับสมัคร   วันที่ 22 - 27  มีนาคม  2562 
             (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม  2562)   
             สมัครโดยกรอกรายละเอียด online ผ่าน เว็ปไซต์  
       http://admission.narinukun.ac.th                
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 24 มีนาคม 2562 ณ ป้ายนิเทศหน้าอาคาร 1 และ   
                                                                         www.narinukun.ac.th 
   สอบคัดเลือก   วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.  
       ณ สถานที่ตามประกาศห้องสอบของโรงเรียน                                                          
   วิชาสอบ   1 คณิตศาสตร์  2. วิทยาศาสตร์  3. ภาษาไทย   
       4. สังคมศึกษา 5.ภาษาอังกฤษ                                   
   ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.  
       (ป้ายนิเทศหน้าอาคาร 1 ) และ www.narinukun.ac.th                                   
   รายงานตัว   วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.  
       ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล 
   การมอบตัว   วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.  
       ณ สถานที่ตามประกาศของโรงเรียน   
(ผู้สมัครท่ีจะได้รับการพิจารณาเข้าเรียน ประเภทนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษจะต้องสมัครเข้าเรียนประเภทใดประเภท
หน่ึง และมีผลการสอบคัดเลือก/สอบจัดชั้นเรียน) 
 4.2 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 จ าหน่ายระเบียบการรับสมัคร วันที่ 18 - 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30น. ไม่เว้น 
      วันหยุดราชการ 
 รับสมัคร    วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.  
            สมัครโดยกรอกรายละเอียด online ผ่าน เว็ปไซต์  
      http://admission.narinukun.ac.th                
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันที่ 29 มีนาคม 2562  ณ ป้ายนิเทศหน้าอาคาร 1 
      และ www.narinukun.ac.th       

 สอบคัดเลือก   วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สถานที่ 
      ตามประกาศของโรงเรียน 
 

http://admission.narinukun.ac.th/
http://www.narinukun.ac.th/
http://admission.narinukun.ac.th/
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 ประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ป้ายนิเทศหน้าอาคาร1 
      และ www.narinukun.ac.th   
(นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก ประเภทนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ จะต้องเข้าสอบจัดชั้นเรียนและผู้ไม่มาสอบ 
จัดชั้นเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 
 การสอบจัดชั้นเรียน   วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สถานที่ตามประกาศ 
      ของโรงเรียน 
 วิชาสอบ    1.คณิตศาสตร์  2.วิทยาศาสตร์  3.ภาษาไทย  4.สังคมศึกษา  
      5. ภาษาอังกฤษ  
 ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา09.00น. (ป้ายนิเทศหน้าอาคาร 1 ) 
      และ www.narinukun.ac.th 
 รายงานตัว    วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.  
      ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล 
 การมอบตัว    วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สถานที่ตาม 
      ประกาศของโรงเรียน 
 

 5. การสมัครสอบคัดเลือก  
  5.1 สมัครด้วยระบบ online ผ่าน เว็บไซต์ http://admission.narinukun.ac.th 
  5.2 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม จากคู่มือระเบียบการรับสมัคร  
 

  
6. การจัดชั้นเรียน 
 6.1 ห้องเรียนปกติ จัดนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 ทุกประเภทได้เรียนตาม
แผนการเรียนที่แจ้งความประสงค์ไว้ในวันสมัคร และการจัดช้ันเรียน/ห้องเรียน พิจารณาจากคะแนนการสอบคัดเลือก
หรือสอบจัดช้ันเรียน 
   ส าหรับห้องเรียนปกติ  โรงเรียนได้จัดเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพล
โลกและสู่ประชาคมอาเซีย่น ซึ่งโรงเรียนจัดโปรแกรมเสรมิพิเศษแบบเข้ม สอนโดยครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา โดย
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาท หรือ 2,000 บาท ต่อภาคเรียนดังนี้  

1. เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มกับชาวต่างชาติ  สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง 
2. เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มกับชาวต่างชาติ  สัปดาห์ละ 2-4 ช่ัวโมง 
3. เรียนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น กับชาวต่างชาติ สัปดาห์ละ 3-8 ช่ัวโมง 
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7. การมอบตัว 
 7.1 นักเรียนห้องเรียนปกติ 
  มอบตัววันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยมีบิดาหรือมารดาหรือญาติผู้ใหญ่เสมอ
เหมือนบิดา มารดา เป็นผู้มอบตัวนักเรียน 

 7.2 หลักฐานการมอบตัว 
  1. ใบมอบตัวตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
  2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) พร้อมส าเนาของนักเรียน 1 ชุด บิดา 1 ชุด  
และมารดา 1 ชุด 
                     3.ปพ.1:บ. ฉบับจริง พร้อมส าเนา 1 ชุด 
8. การปฐมนิเทศ 
 นักเรียนห้องเรียนปกติทุกคนรับการปฐมนิเทศ   วันท่ี  12  พฤษภาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 
เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่   11   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 
      
 
 
       (นายไพฑูรย์  ครองยุทธ)       
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล 
 
     
 
 


