
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ปการศึกษา 2560 

ประเภทหองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  

........................................................................ 

 เพื่อใหการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2560 ประเภทหองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร – 

คณิตศาสตร ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเ ติมทุกฉบับ 

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 10/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การ

บริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 38/2559    

เรื่องแกไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 10/2559 และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ที่ 11/2559 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา         

พ.ศ. 2550 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง กระจายอํานาจการบริหารและการจัด

การศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2560 และประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2          

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงาน     

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ปการศึกษา 2560 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 จึง

กําหนดรายละเอียดการรับนักเรียน ดังน้ี    

 

1.  คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

     1.1  สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา  

           หรือกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 ปการศึกษา 2559 หรือเทียบเทา 

     1.2  เปนโสด 

     1.3  มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกันกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

     1.4  สุขภาพอนามัยสมบรูณแข็งแรง  

     1.5  ผูปกครองมีความพรอมทีจ่ะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
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2.  หลักฐานการสมัคร 

     2.1  ใบสมัครเขาศึกษาตอช้ันมธัยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2560 ประเภทหองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

           ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

     2.2  ทะเบียนบานของนักเรียน บิดา หรอืมารดา หรือผูปกครอง ฉบับจรงิ พรอมสําเนาเอกสาร 1 ชุด  

     2.3  หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 (ปพ.1) หรือเทียบเทา หรือหลักฐานที่แสดงวา  

           กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 (ใบรับรองการเปนนักเรียน) ปการศึกษา 2559 หรือเทียบเทา  

           ฉบับจริง พรอมสําเนาเอกสาร 1 ชุด   

     2.4  รูปถายแตงเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1 น้ิว  หรือ 1.5 น้ิว  จํานวน  3 รูป    

     2.5  หลักฐานอื่นๆ (ถาม)ี เชน การเปลี่ยนช่ือ สกุล สูติบัตร ฉบับจรงิพรอมสําเนาเอกสาร 1 ชุด 

     หมายเหตุ   สําเนาเอกสารของนักเรียนทุกแผน ผูปกครอง (บิดา หรือมารดา หรือผูปกครองที่นํานักเรียน 

                    มาสมคัร) ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

 

3.  กําหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก  ประกาศผล  และรายงานตัว 

 รับสมัคร       วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ 2560  

     เวลา 08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ   

     ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

 สอบคัดเลือก    วันที่ 5 มีนาคม 2560    

      เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

 ประกาศผล    วันที่ 10 มีนาคม 2560  

     เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

 รายงานตัว        วันที่ 10  มีนาคม 2560  

     เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

     (หากไมมารายงานตัว ตามวัน และเวลาท่ีกําหนด ถือวาสละสิทธิ)์ 

 มอบตัว    วันที่ 18 มีนาคม 2560 

     เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

     (หากไมมามอบตัว ตามวัน และเวลาท่ีกําหนด ถือวาสละสิทธิ)์ 

 

4.  จํานวนนักเรียนท่ีรับ 36 คน  
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5.  ตารางการสอบคัดเลือก  

     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ประเภทหองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร   

     สอบวันอาทิตยท่ี 5 มีนาคม 2560    
 

 
 

       

 

 

 

 

   

6.  คาใชจายของนักเรียนหองเรียนพิเศษ    

       นักเรียนหองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร มีคาใชจาย ดังน้ี 

  1) คาใชจายในโครงการฯ จํานวน 10,000 บาท / ภาคเรียน 

  2) คาใชจายในโครงการระดมทรัพยากรเชนเดียวกับนักเรยีนหองเรียนปกติ  

  

 

  ประกาศ ณ วันที่   6 กุมภาพันธ  พ.ศ.  2560 

   

                             

          

     (นายจิณณภัทร  พิบูลวิทิตธํารง) 

                                         ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

 
  

เวลา ขอสอบฉบับท่ี วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม  

09.00 – 12.00 น. 1 

คณิตศาสตร 

100 
ชีววิทยา 

เคม ี

ฟสิกส 


