
ระเบียบการรับนกัเรียนโรงเรียนผดงุนารี ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๑ ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 
----------------------------------------------------------------------------- 

     ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดนโยบาย 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรบันักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกาศ 
ณ วันที่ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๒, หนังสือ สพฐ. ด่วนที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๕๔๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓,  
สพฐ.ประชุมทางไกลช้ีแจงแนวทางวันสอบคัดเลือกนักเรียน ปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.,  
หนังสือ สพม. เขต ๒๖ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๕๖/ว๑๓๓๓  ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ และหนังสือ สพม.เขต ๒๖  
ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๒๕๖/ว๑๓๙๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา ก าหนดแนวปฏิบัติการรับนกัเรียนของส านักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๖ และ 
ให้คณะกรรมการการรับนกัเรียนระดบัโรงเรียนได้ก าหนดเขตพื้นที่บรกิาร สัดส่วน และวิธีการรับนักเรียนโดยผ่าน 
การเห็นชอบของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖  โรงเรียนผดงุนารี ได้ก าหนดระเบียบการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีการสอบคัดเลือกและคะแนนสอบ O-NET เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มอีัตราการแข่งขันสงู  
โรงเรียนผดุงนารี จึงประกาศรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี ้
 

๑. ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ (จ านวน  ๒๑๖ คน) 
คุณสมบัติ ๑. ต้องเป็นนักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ และมีช่ือในทะเบียนบ้าน 
                        ในเขตพื้นที่บริการ ก่อนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  และต้องอาศัยอยู่กับบิดา หรอื มารดา 
     หรือปู่ หรือย่า หรือตา หรอืยาย 
  ๒. เป็นโสด 

   ๓. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี มีบุคลกิภาพเหมาะสม และสามารถ 
    อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 

   ๔. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผูป้กครองตลอดเวลาการศึกษา 
เขตพ้ืนท่ีบริการ 

   ๑. ต าบลตลาด  ทุกชุมชน 
            ๒. ต าบลเกิง้   ทุกหมูบ่้าน 
   ๓. ต าบลแก่งเลงิจาน ทุกหมูบ่้าน   
   ๔. ต าบลแวงน่าง  ทุกหมูบ่้าน 

                     ๕. ต าบลเขวา            หมู่ที่  ๑๑  บ้านหม้อ          หมู่ที่  ๑๒  บ้านติ้ว   
                                                    หมู่ที่  ๑๙  บ้านสันติสุข            หมู่ที่  ๑๔  บ้านติ้วเหนือพัฒนา  

๒. ประเภทนักเรียนท่ัวไป   
 ๒.๑ ประเภทนักเรียนท่ัวไป รับจ านวน ๔๖๘ คน 

      คุณสมบัติ   ๑. ส าเรจ็การศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
    ๒. เป็นโสด 

     ๓. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี มีบุคลกิภาพเหมาะสม  
   และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได ้

     ๔. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผูป้กครองตลอดเวลาการศึกษา 
       ๒.๒ ประเภทนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ (จ านวน  ๓๖  คน) 
        คุณสมบัติ ๑. ส าเรจ็การศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
    ๒. เป็นโสด 
    ๓. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี มีบุคลกิภาพเหมาะสม  
                                             และสามารถอยูร่่วมกบัผู้อื่นได ้
    ๔. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผูป้กครองตลอดเวลาการศึกษา 

   ๕. เป็นนักเรียนทีม่ีคุณสมบัติและมีความสามารถตรงตามที่โรงเรียน 
    ก าหนดไว้ท้ายประกาศ 



๒ 
 

หลักฐานการรับสมัคร ๑. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมส าเนาเอกสาร  
      (น าฉบับตัวจริงไปด้วย) 

    ๒. เอกสารแสดงการศึกษา ปพ.๑,ป (น าฉบับตัวจริงไปด้วย) 
    ๓. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
    ๔. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนช่ือสกลุ, วุฒิบัตร, เกยีรติบัตร, โล่ ฯลฯ 
          หมายเหตุ  ใบสมัครรบัได้ที่จุดรับสมัคร (ฟร)ี   

 

ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ และประเภทนักเรียนท่ัวไป   
     รับสมัคร     วันที่ ๓–๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
    เปิดรบัสมัคร ๒ ช่องทางคือ การสมัครผ่านออนไลน์ และการสมัครด้วยตนเอง 
     สถานท่ีรับสมัคร  โรงเรียนผดุงนาร ีกรณีสมัครด้วยตนเอง วันละ ๑๐๐ คนต่อวัน 
     สอบคัดเลือก  วันที่  ๖  มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
     สถานท่ีสอบ   โรงเรียนผดุงนารี  (ดูรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบ/ห้องสอบที่เว็บไซตโ์รงเรียนผดุงนารี  
                                          ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
    ประกาศผล   วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๓ 
    รายงานตัว/มอบตัว  วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓   
 

ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 
      รับสมัคร     วันที่ ๓–๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

เปิดรบัสมัคร ๒ ช่องทางคือ การสมัครผ่านออนไลน์ และการสมัครด้วยตนเอง    
      สถานท่ีรับสมัคร  โรงเรียนผดุงนาร ีกรณีสมัครด้วยตนเอง วันละ ๑๐๐ คนต่อวัน  
      สอบ/คัดเลือก   วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป   
      สถานท่ีสอบ/คัดเลือก โรงเรียนผดุงนารี โดยการทดสอบภาคปฏิบัต ิ
                                          (ดูรายช่ือผู้มสีิทธ์ิคัดเลอืกได้ที่เว็บไชต์โรงเรียนผดุงนารี ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
      ประกาศผล    วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  
      สอบจัดห้องเรียน  วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน   
      สถานท่ีสอบ  โรงเรียนผดุงนารี    
      รายงานตัว/มอบตัว  วันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนผดงุนาร ี
 

      วิชาท่ีสอบ   ฉบับที่ ๑ วิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร ์
    ฉบับที่ ๒ วิชา ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ, ภาษาอังกฤษ 
    

ตารางสอบวันเสาร์ท่ี  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 
 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ ๑๐.๓๕-๑๒.๐๐ 
ฉบับที่ ๑  

วิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร ์
ฉบับที่ ๒  

วิชาภาษาไทย,สังคมศึกษาฯ,ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 



ระเบียบการรับนกัเรียนโรงเรียนผดงุนารี ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ประเภทนักเรียนทั่วไป 

......................................................... 
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดนโยบาย 

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรบันักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกาศ 
ณ วันที่ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๒, หนังสือ สพฐ. ด่วนที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๕๔๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓,  
สพฐ.ประชุมทางไกลช้ีแจงแนวทางวันสอบคัดเลือกนักเรียน ปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.,  
หนังสือ สพม. เขต ๒๖ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๕๖/ว๑๓๓๓  ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ และหนังสือ สพม.เขต ๒๖  
ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๒๕๖/ว๑๓๙๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา ก าหนดแนวปฏิบัติการรับนกัเรียนของส านักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๖ และ 
ให้คณะกรรมการการรับนกัเรียนระดบัโรงเรียนได้ก าหนดเขตพื้นที่บรกิาร สัดส่วน และวิธีการรับนักเรียนโดยผ่าน 
การเห็นชอบของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖  โรงเรียนผดงุนารี ได้ก าหนดระเบียบการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีการสอบคัดเลือกและคะแนนสอบ O-NET เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มอีัตราการแข่งขันสงู  
โรงเรียนผดุงนารี จึงประกาศรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี ้
 

คุณสมบัติ  ๑. ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
๒. เป็นโสด 

         ๓. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี มีบุคลกิภาพเหมาะสม  
    และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นได้ 

    ๔. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผูป้กครองตลอดเวลาการศึกษา 
 
 รับสมัคร  วันที่ ๓–๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
    เปิดรบัสมัคร ๒ ช่องทางคือ การสมัครผ่านออนไลน์ และการสมัครด้วยตนเอง 
          สถานท่ีรับสมัคร  โรงเรียนผดุงนาร ีกรณีสมัครด้วยตนเอง วันละ ๑๐๐ คนต่อวัน 
      สอบคัดเลือก  วันที่  ๗  มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน   
      สถานท่ีสอบ  โรงเรียนผดุงนารี  (ดูรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบ/ห้องสอบที่เว็บไซตโ์รงเรียนผดุงนารี  
                                          ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
     ประกาศผล  วันที่ ๑๑  มิถุนายน ๒๕๖๓ 
     รายงานตัว/มอบตัว วันที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๓   
 

หลักฐานการรับสมัคร ๑. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (น าฉบับตัวจริงไปด้วย) 
   ๒. เอกสารแสดงการศึกษา ปพ.๑ (น าฉบบัตัวจรงิไปด้วย) 
   ๓. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
   ๔. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนช่ือสกลุ ฯลฯ 
   ๕. ใบสมัครรบัได้ ณ จุดรับสมัคร (ฟรี) 

 สอบคัดเลือก  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนผดงุนาร ี  

สถานท่ีสอบ  โรงเรียนผดุงนารี  
(ดูรายช่ือผูม้ีสทิธ์ิสอบ/ห้องสอบทางเว็บไซต์โรงเรียนผดุงนาร ี

                                ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
ประกาศผล  วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  
รายงานตัว/มอบตัว วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนผดงุนาร ี
วิชาท่ีสอบ  ฉบับที่ ๑ วิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร ์

    ฉบับที่ ๒ วิชา ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ, ภาษาอังกฤษ 



๒ 
  

๑. แผนการเรียนท่ีโรงเรียนผดุงนารี เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๓   
 ๑.๑ โครงการห้องเรียนเครือข่ายสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  

   ๑. แผนการเรียนคณิตศาสตร-์วิทยาศาสตร ์  ห้อง ๑-๕ จ านวน ๕ ห้อง 
    เปิดหลกัสูตรโครงการห้องเรียนเครอืข่ายฯ ดังนี้ 

๑) ห้อง ม.๔/๕ก หลักสูตร วิทย์-เตรียมวิศวกรรมศาสตร์  

       ๒) ห้อง ม.๔/๕ข หลักสูตร วิทย์-นวัตกรรมการจัดการเกษตร 
   ๒. แผนการเรียนคณิตศาสตร-์ภาษา (ศิลป์ค านวณ) ห้อง ๖  จ านวน ๑ ห้อง 
        เปิดหลักสูตรโครงการห้องเรียนเครือข่ายฯ ดังนี้ 
       ๑) ห้อง ม.๔/๖   หลักสูตร ธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ 
   ๓. แผนการเรียนภาษา-สังคม  (ศิลป์สงัคม)  ห้อง ๗-๑๐ จ านวน ๔ ห้อง 
        เปิดหลักสูตรโครงการห้องเรียนเครือข่ายฯ ดังนี้ 
       ๑) ห้อง ม.๔/๑๐ หลักสูตร การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Seven) 
  ๑.๒ โครงการ ๑ ห้องเรียน ๒ ใบประกาศ และโครงการหอ้งเรียนเครือข่ายสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
   ๑.๒.๑ จัดการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค หรือทีเ่รียกว่า 
            ทวิศึกษา นักเรียนที่เรียนโครงการนี้ จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จะได้รับวุฒากรศึกษา 

         มัธยมศึกษาปีที่ ๖ และวุฒิ ปชว. เพิ่มอีก ๑ วุฒิ โดยนักเรียนที่เรียนตามโครงการนี ้
         จะต้องไปเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค ในวันศุกร์และวันเสาร ์
         หรือที่วิทยาลัยก าหนด 

     ๑. แผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาเวียดนาม 
(ศิลปจ์ีน/ ปวช. และ ศิลปเ์วียดนาม/ปวช.)  ห้อง ๑๒  จ านวน ๑ ห้อง 
 ๒. แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น-ภาษาเกาหล ี    
(ศิลปญ์ี่ปุ่น/ ปวช. และ ศิลปเ์กาหลี/ปวช.)  ห้อง ๑๓  จ านวน ๑ ห้อง 

   ๑.๒.๒ โครงการหอ้งเรียนเครือข่ายสถาบันการจัดการปญัญาภิวัฒน์ ซึ่งมีหลักสูตร ดังนี ้
     ๑. แผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาเวียดนาม 

(ศิลปจ์ีน/ ปวช. และ ศิลปเ์วียดนาม/ปวช.)  ห้อง ๑๒  จ านวน ๑ ห้อง 
      เปิดหลักสูตรโครงการห้องเรียนเครือข่ายฯ ดังนี้  
                         ๑) ห้อง ม.๔/๑๒ก ข หลักสูตร ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ  

 ๒. แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น-ภาษาเกาหล ี    
(ศิลปญ์ี่ปุ่น/ ปวช. และ ศิลปเ์กาหลี/ปวช.)  ห้อง ๑๓  จ านวน ๑ ห้อง 

       เปิดหลกัสูตรโครงการห้องเรียนเครือข่ายฯ ดังนี้ 
               ๑) ห้อง ม.๔/๑๓ก หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ   

  ๑.๓ แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส (ศิลป์ฝรั่งเศส)  ห้อง ๑๑  จ านวน ๑ ห้อง 
  ๑.๔ แผนการเรียนดนตร-ีการงาน (ดนตร-ีการงาน)  ห้อง ๑๔  จ านวน ๑ ห้อง 
    

ตารางสอบวันอาทิตย์ท่ี  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ ๑๐.๓๕-๑๒.๐๐ 
ฉบับที่ ๑  

วิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร ์
ฉบับที่ ๒  

วิชาภาษาไทย,สังคมศึกษาฯ,ภาษาอังกฤษ 
   

 
 


