
 
 

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา  
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
…………………………………………… 

               

 เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่องการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙                   
เรื่อง  การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙               
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ                   
ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙   กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่องการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            
และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ .ศ. ๒๕๕๐  นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  และประกาศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐   โรงเรียนนนทรีวิทยา จึงได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับนักเรียน         
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไว้ดังนี้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๑. จ านวนที่รับ  เข้าเรียน  ๔๓๖  คน  ดังนี้ 
   ๑.๑ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์     จ านวน    ๓๖  คน 
   ๑.๒ ห้องเรียนทั่วไป         จ านวน  ๔๐๐  คน 

                 จ าแนกเป็น 
                   ๑.๒.๑  นักเรยีนความสามารถพิเศษ (ดนตรี ๘ คน  กีฬา ๑๒ คน) จ านวน    ๒๐  คน  
                    ๑.๒.๒  นักเรยีนทั่วไป      จ านวน  ๓๘๐  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒ 

 

   ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
       ๒.๑  คุณสมบัติ 
                    ๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า              
หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  หรือเทียบเท่า 
                    ๒)  เป็นโสด 
           ๒.๒  หลักฐานการสมัคร 
                    ๑)  ใบแจ้งความจ านงสมัครเข้าเรียน โดยเข้าเว็บไซต์  http://www.bangkok2.org  หรือ 
www.nonsi.ac.th  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบแสดงความจ านง เพื่อน าไปยื่นสมัคร ณ โรงเรียนที่ได้          
แจ้งความจ านงไว้ 
                    ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้น าฉบับจริงไปแสดง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ชุด) 
                    ๓)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า
ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ใบรับรองการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๕๙  (ให้น าฉบับจริงไปแสดง พร้อมส าเนา
เอกสาร ๑ ชดุ) 
                    ๔)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใช้เฉพาะการยื่นสมัครสอบคัดเลือก
ประเภทห้องเรียนปกติ (ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ) หากไม่มีหลักฐานผลการสอบ O-NET ก็สามารถยื่นสมัครได้ แต่จะไม่มี
คะแนนในส่วนที่ค านวณคะแนนจาก O-NET 
 ๕)  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว หรอื ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
                    ๖)  หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี)  เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เป็นต้น (ให้น าฉบับจริงไปแสดง 
พร้อมส าเนาเอกสาร  ๑  ชุด) 
 

 ๒.๓  การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
  ๑) นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย  ๒ ปีการศึกษา ( ป.๔ – ป.๕) ไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
  ๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
  ๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า   ๓.๐๐  
 

              ๒.๔  การรับนักเรียนความสามารถพิเศษ  จ านวน   ๒๐  คน 
  ๑) ความสามารถด้านดนตรี จ านวน   ๘  คน 
  ๒) ความสามารถด้านกีฬา  จ านวน  ๑๒  คน 
  ๓) ต้องมีใบรับรองความสามารถพิเศษจากสถานศึกษาไปแสดงในวันสมัคร 
 

 ๒.๕  การรับนักเรียนทั่วไป     จ านวน  ๓๘๐  คน 
               ๑) นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  
          คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  
  (๑) นักเรียนจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทีอ่ยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ได้แก ่ 
       - เขตยานนาวา   
       - เขตสาทร (เฉพาะแขวงทุ่งมหาเมฆ)   



 

 

๓ 

 

                - เขตบางคอแหลม (เฉพาะแขวงบางคอแหลม)  
     - เขตคลองเตย (เฉพาะแขวงคลองเตย)  
 (๒) นักเรียนจะต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้าน 
 (๓) นักเรียนจะต้องมีหลักฐานการอยู่อาศัยชัดเจน อย่างน้อย ๒ ปี  นับถึง วันที่  ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๐   
  กรณีนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
รับนักเรียนของโรงเรียน 
 ๒)  นักเรียนทั่วไป (นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ และนักเรียนที่ขาดคุณสมบัติ ตาม ข้อ ๑) 

             (นกัเรียนทั้ง ข้อ๑) และ ข้อ๒) จะสอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนนนทรีวิทยา โดยผลการสอบนักเรียน
ในเขตพ้ืนที่บริการทุกคนก่อน จึงพิจารณาผลการสอบของนักเรียนนอกพ้ืนที่บริการ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

๑. ประเภทและจ านวนที่รับ เข้าเรียน จ านวน  ๓๑๖  คน 
๑.๑ ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   รับจ านวน  ๓๖  คน 
๑.๒ ห้องเรียนทั่วไป  รับจ านวน  ๒๘๐  คน  จ าแนกเป็น 

         -   นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม (โรงเรียนนนทรีวิทยา)  จ านวน  ๒๒๔ คน 
         -   นักเรียนทั่วไป        จ านวน  ๕๖   คน  

๑) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์      จ านวน  ๘๐  คน 
๒) แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ    จ านวน  ๔๐  คน  
๓) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส   จ านวน  ๔๐  คน 
๔) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น       จ านวน  ๔๐  คน 
๕) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน         จ านวน  ๔๐  คน 
๖) แผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก                            จ านวน  ๔๐  คน 

 ๒.  คุณสมบัตแิละหลักฐานการสมัคร 
 ๒.๑ คุณสมบัต ิ
                       ๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ 
ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  หรือ เทียบเท่า 
                       ๒)  เป็นโสด 

               ๒.๒ หลักฐานการสมัคร 
                       ๑) ใบสมัคร 
                       ๒) ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้น าตัวจริงไปแสดง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ชุด) 
                       ๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า (ให้น าตัวจริงไปแสดง พร้อม
ส าเนาเอกสาร ๑ ชุด)     



 

 

๔ 

 

                        ๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใช้เฉพาะการยื่นสมัครสอบ
คัดเลือกประเภทห้องเรียนปกติ (ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ) หากไม่มีหลักฐานผลการสอบ O-NET ก็สามารถยื่นสมัครได้ แต่
จะไม่มีคะแนนในส่วนที่ค านวณคะแนนจาก O-NET 
     ๕)  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
                        ๖)  หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี)  เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เป็นต้น (ให้น าฉบับจริงไป
แสดง พร้อมส าเนาเอกสาร  ๑  ชุด) 

 ๒.๓ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 ๑) นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐  
 ๒) นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐ 
 ๓) นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์   ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐  
 ๒.๔ การรับนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เดิม (โรงเรียนนนทรีวิทยา) จ านวน  ๒๒๔  คน 
    ๑) มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
    ๒) หากผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ต่ ากว่า ๒.๐๐ แต่สูงกว่า ๑.๕๐  โรงเรียนนนทรีวิทยา 
จะพิจารณาจากการสอบโดยแบบทดสอบของโรงเรียนนนทรีวิทยา 
    ๓) นักเรียนมีผลคะแนนความประพฤติ ไม่ต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน 
  ๔)  มีผลการเรียนตามเกณฑ์ของแต่ละแผนการเรียน โดยคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียน             

 ๒.๕ การรับนักเรียนทั่วไป จ านวน  ๕๖  คน 
  โดยใช้คะแนนการสอบคัดเลือกของโรงเรียนนนทรีวิทยา ร้อยละ ๘๐  และใช้คะแนน  O-NET  
ร้อยละ  ๒๐ 
ก าหนดวันรับสมัคร คัดเลือก สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว  
     ๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
         ๑.๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   

รับสมัคร วันที่  ๒๐–๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา 

สอบคัดเลือก   วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.       ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา  

ประกาศผล          วันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
และรายงานตัว 

 
เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.   ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา 
(หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 

มอบตัว  วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.    
ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา 
(หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 



 

 

๕ 

 

         ๑.๒  ประเภทนักเรียนทั่วไป  
รับสมัคร วันที่  ๒๗ – ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา 

สอบคัดเลือก  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.      
ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา  

ประกาศผล             วันที่  ๑๒  เมษายน   ๒๕๖๐ 
และรายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.     

ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา 
(หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 

มอบตัว   
 
 

 

วันที่  ๑๙  เมษายน   ๒๕๖๐  
เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.  
ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา  
(หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 

          ๑.๓  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
รับสมัคร วันที่  วันที่  ๒๗ – ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา 

สอบคัดเลือก  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.       ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา  

ประกาศผล           วันที่  ๑๒  เมษายน   ๒๕๖๐ 
และรายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.    ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา 

(หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
มอบตัว   วันที่  ๑๙  เมษายน   ๒๕๖๐  

เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.     ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา  
(หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 

                    ๑.๔ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี และกีฬา 
รับสมัคร วันที่  วันที่  ๒๗ – ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๐  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา 

สอบคัดเลือก  วันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.      
ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา  



 

 

๖ 

 

ประกาศผล           วันที่  ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๐ 
และรายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.     

ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา 
(หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 

มอบตัว   วันที่  ๑๙  เมษายน   ๒๕๖๐  
เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.  
ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา  
(หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 

     ๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
         ๒.๑ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เดิม (จากโรงเรียนนนทรีวิทยา) 
         การรับสมัครและประกาศผลให้เป็นไปตามก าหนดการของโรงเรียน 
  ประกาศผลการคัดเลือก วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์   วันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๐  
เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา 
(หากไม่มารายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์ ถือว่าสละสิทธิ์) 

มอบตัว   วันที่  ๒๐  เมษายน ๒๕๖๐  
เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา 
(หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 

          ๒.๒ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   
รับสมัคร วันที่  ๒๐–๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา 

สอบคัดเลือก   วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๐  
เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา  

ประกาศผล            วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
และรายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.   

ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา 
 
มอบตัว 
 

(หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐  
เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.  
ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา 
(หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 

 



 

 

๗ 

 

 
           ๒.๓  นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือก (นักเรียนทั่วไป) 

รับสมัคร วันที่  ๒๗ – ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐   
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา 

สอบคัดเลือก 
และคะแนนO-net   

วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา  

ประกาศผล                วันที ่ ๖  เมษายน  ๒๕๖๐ 
และรายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.  

ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา 
 (หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
มอบตัว   
 
 

วันที่ ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐  
เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.  
ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา  
(หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 

 ๒.๔  การใช้คะแนน  O-NET 
        ๒.๔.๑  นักเรียนต้องน ำผลคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ไปยื่นประกอบกำรสมัครเข้ำเรียน 

        ๒.๔.๒  ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ให้อนุโลมใช้ในปีกำรศึกษำ 
ที่นักเรียนมีอยู่ 
        ๒.๔.๓  ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ หรือปีอ่ืนๆ ให้ถือว่ำ คะแนน 
O-NET  เป็นศูนย์ 

ประกำศ  ณ  วันที่  ๓  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

              ว่ำที่ร้อยตรี 
                (ทวีศักดิ์   ยศถำ) 
       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนนทรีวิทยา        


