
1 

 
    
 
 
 

ประกาศ 
โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 

เร่ือง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 
................................................... 

 เพ่ือให้การดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2566  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  2560  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.  2550  นโยบายของ
ร ัฐบาลและความต้องการของประชาชน  นโยบายและแนวปฏิบั ต ิการร ับนักเร ียน  ส ังก ัดสำนักงาน        
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ปี  2566  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  จึงประกาศรับนักเร ียน                                         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566  ดังนี้ 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการรับสมคัร 
 1.1  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
  1.1.1  คุณสมบตั ิ

   (1)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือ
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2565  หรือเทียบเท่า 
   (2)  ไม่จำกัดอายุ 
   (3)  เป็นโสด 
  1.1.2  หลักฐานการสมัคร 
   (1)  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 
   (2)  สำเนาทะเบียนบ้าน  (แบบ  ทร.14) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดาและมารดา 
   (3)  หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่าหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษา 
 อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2565  หรือเทียบเท่า 

   (4)  รูปถ่ายขนาด  
2
11   นิ้ว  หนา้ตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ถ่ายไว้แล้วไม่เกิน 6  เดือน   

 จำนวน  3  แผ่น 
       (5)  สูติบัตร (ใบเกิด) 
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 1.2  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
  1.2.1  คุณสมบัติ 
   (1)  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือ 
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2565  หรือเทียบเท่า 
   (2)  ไม่จำกัดอายุ 
   (3)  เป็นโสด 
  1.2.2  หลักฐานการสมัคร 
   (1)  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 
   (2)  สำเนาทะเบียนบ้าน  (แบบ  ทร.14)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน  บิดาและมารดา 
   (3)  หลักฐานการจบชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่าหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2565  หรือเทียบเท่า 

   (4)  รูปถ่ายขนาด  
2
11   นิ้ว  หนา้ตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ถ่ายไว้แล้วไม่เกิน 6  เดือน 

จำนวน  3  แผ่น 
   (5)  สูติบัตร (ใบเกิด) 
 

2.  กำหนดรับสมัคร  สอบจัดชั้นเรียน  ประกาศผล  และมอบตัว 
 2.1   ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
  2.1.1  จำนวนที่รับ  120  คน  
  2.1.2  รับสมัคร  วันที่  11-15 มีนาคม  2566  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
ณ บริเวณโดม โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  
   2.1.3  สอบจัดชั้นเรียน  วันที่  25  มีนาคม  2566  เวลา  08.30 – 14.30  น.  ที่โรงเรียนนิคมน้ำอูน
เจริญวิทยา โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานทางการเรียนของโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ประกอบด้วย 
เนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาบังคับ  (ป.4 – ป.6)  ในรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ     
  2.1.4  ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  29  มีนาคม  2566  ทีห่น้าห้องวิชาการ 
โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 
  2.1.5  มอบตัวนักเรียน  วันที่  1 เมษายน  2566  ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญ
วิทยา  เวลา  09.00 – 16.30 น.   นักเรียนต้องนำผู้ปกครองและนำหลักฐาน  มาในวันมอบตัวด้วย   
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    การมอบตัว  ประกอบด้วย 
(1)  หนังสือมอบตัว  (โรงเรียนจัดให้) 
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน  (แบบ  ทร.14)  ฉบับจริง  และสำเนา 1 ฉบับของตนเอง   

(ของบิดา – มารดาด้วย) 
(3) ปพ.1  ประกาศนียบัตร  หรือหลักฐานการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ฉบับจริง  

และสำเนา จำนวน 1  ฉบับ   
        

 2.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  2.2.1  จำนวนที่รับ  120  คน 
  2.2.2  รับสมัคร  วันที่  11-15  มีนาคม  2566  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ 
บริเวณโดม โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  
   2.2.3  สอบจัดชั้นเรียน  วันที่  26 มีนาคม  2566  เวลา  08.30 – 14.30  น.  ที่โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญ
วิทยา โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานทางการเรียนของโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ประกอบด้วย 
เนื้อหา ของหลักสูตรการศึกษาบังคับ  (ม.1 – ม.3)  ในรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ     
  2.2.4  ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  29 มีนาคม  2566   ทีห่น้าห้องวิชาการ โรงเรียนนิคมน้ำอูน
เจริญวิทยา 
  2.2.5  มอบตัวนักเรียน  วันที่  2 เมษายน  2566    ที่ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา   
เวลา  09.00 -16.30 น.  นักเรียนต้องนำผู้ปกครองและนำหลักฐาน  มาในวันมอบตัวด้วย   
    
    การมอบตัว  ประกอบด้วย 

(1)  หนังสือมอบตัว  (โรงเรียนจัดให้) 
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน  (แบบ  ทร.14)  ฉบับจริง  และสำเนา 1 ฉบับของตนเอง  (ของ

บิดา – มารดาด้วย) 
(3) ปพ.1  ประกาศนียบัตร  หรือหลักฐานการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ฉบับจริง  

และสำเนาจำนวน 1  ฉบับ   
  2.2.6  เปิดเรียน  ประชุมผู้ปกครอง/แจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน  
วันที่  15  พฤษภาคม  2566 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 
 

       
  (นายเมืองไทย  ผลาจันทร์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 


