ประกาศโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4และปวช.1
ประจาปีการศึกษา 2561
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 เป็นโรงเรียนตามโครงการ หนึ่ง
อาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน มุ่งเน้นการจัดหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เลิศล้า
วิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีพลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และเพิ่มศักยภาพด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร มีความประสงค์รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1) ประจาปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1.ระดับการศึกษาที่รับสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.รับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป รับนักเรียนจากโรงเรียนทั่วไปทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการ
จานวน 280 คน ( 7 ห้องเรียน )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.รับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป และ ปวช.1 รับนักเรียนจากโรงเรียนทั่วไปทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการ
จานวน 200 คน ( 5 ห้องเรียน )
2.คุณสมบัติของผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2.ไม่จากัดอายุ
3.เป็นโสด
4.มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.เป็นผู้ซึ่งไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1.สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2.ไม่จากัดอายุ
3.เป็นโสด
4.มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.เป็นผู้ซึ่งไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
3.ระยะเวลาการรับสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ปวช.1

วัน/เดือน/ปี
25-28 มีนาคม 2561
25-28 มีนาคม 2561

เวลา
08.30 น.-16.30 น.
08.30 น.-16.30 น.

หมายเหตุ
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วัน/เดือน/ปี
31 มีนาคม 2561
1 เมษายน 2561

เวลา
09.00 น.-16.30 น.
09.00 น.-16.30 น.

หมายเหตุ

วัน/เดือน/ปี
4 เมษายน 2561
5 เมษายน 2561

เวลา
09.00 น.-16.30 น.
09.00 น.-16.30 น.

หมายเหตุ

วัน/เดือน/ปี
7 เมษายน 2561
8 เมษายน 2561

เวลา
09.00 น.-16.30 น.
09.00 น.-16.30 น.

หมายเหตุ

4.การสอบคัดเลือก
ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ ปวช.1
5.การประกาศผลสอบคัดเลือก
ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ ปวช.1
6.การรายงานตัว/มอบตัว
ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ปวช.1

7.หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครของโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
2.สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และ มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
3.สาเนาใบ ปพ.1 หรือใบประกาศนียบัตร หรือหลักฐานแสดงการจบหรือเทียบเท่า
จานวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 4 แผ่น
5. ใบรับรองความประพฤติ
6. สาเนาเกียรติบัตรที่แสดงความสามารถทางวิชาการ/กีฬา (ถ้ามี)
8. ติดต่อสอบถามรายละเอียดในการรับสมัคร
หมายเลขโทรศัพท์ 042-571253 ,042-571254 ,0610819419
ประกาศ ณ วันที่

5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายบรรจง ศรีประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

ตารางการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วัน

09.00-10.20 น.

เวลา
31มี.ค. (1)คณิตศาสตร์
2561
(2)วิทยาศาสตร์

พัก
10
นาที

10.30-12.00 น.
(3)ภาษาไทย
(4)สังคมศึกษา
(5)ภาษาอังกฤษ

ตารางการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วัน

09.00-10.20 น.

เวลา
1เม.ย (1)คณิตศาสตร์
2561
(2)วิทยาศาสตร์

พัก
10
นาที

10.30-12.00 น.
(3)ภาษาไทย
(4)สังคมศึกษา
(5)ภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4
โครงการห้องเรียนพิเศษ ห้องMEP , ห้องGiffted ) ประจาปีการศึกษา 2560
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 เป็นโรงเรียนตามโครงการ หนึ่ง
อาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน มุ่งเน้นการจัดหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม เลิศล้าวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีพลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการ
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษได้มีทางเลือกตามความถนัดและเพิ่มศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร มีความประสงค์รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง MEP) มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้อง Giffted) ประจาปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
**รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP รับนักเรียนจากโรงเรียนทั่วไปทั้งในและนอกจังหวัดนครพนม
จานวน 30 คน ( 1 ห้องเรียน )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
**รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Gifted Program) รับนักเรียนจากโรงเรียนทั่วไปทั้งในและนอก
จังหวัดนครพนม จานวน 36 คน ( 1 ห้องเรียน )
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 2.50
3.มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
4.มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1.สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ากว่า 2.75
3.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ากว่า 2.75
4.มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
5.มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6.ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
ระยะเวลาการรับสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.ห้องเรียนพิเศษ MEP จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 30 คน
รับสมัครวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก

วันที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศผล

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น.

มอบตัว

วันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น.(ถ้าไม่มารายงาน/มอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์ )
ตารางการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วัน

09.0010.00เวลา 10.00 น.
11.00 น.
4 มี.ค. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2560

11.0012.0012.00 น.
13.00 น.
ภาษาไทย+ พักเที่ยง
สังคมศึกษา

13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น.
ภาษาอังกฤษ

สัมภาษณ์
ภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Gifted Program) 1 ห้องเรียน จานวน 36 คน
รับสมัครวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก

วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น.

ประกาศผล

วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น.

รายงานตัว/มอบตัว วันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น.(ถ้าไม่มารายงาน/มอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์ )
ตารางการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วัน

09.00-10.00 น.

10.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.

เวลา
5 มี.ค.2560

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครของโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
2.สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และ มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
3.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน บิดา และ มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
4.สาเนาใบ ปพ.1 หรือใบประกาศนียบัตร หรือหลักฐานแสดงการจบหรือเทียบเท่า
จานวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 3 แผ่น (ติดใบสมัคร 1 แผ่น)
6. ใบรับรองความประพฤติ
7. สาเนาใบรับรองการเป็นนักเรียน 1 ฉบับ
8. สาเนาเกียรติบัตรที่แสดงความสามารถทางวิชาการ/กีฬา (ถ้ามี)
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

(นายบรรจง ศรีประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

ประกาศโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560
ห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program: MEP) หลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับและสอดคล้องกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาจึงกาหนดรายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program: MEP) หลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดเป็น
ห้องเรียนพิเศษ โดยผู้ปกครองสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนการศึกษาที่รัฐจัดให้ ภาค
เรียนละ 12,000 บาท มีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือ
กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1.4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
2.จานวนนักเรียนที่รับ
รับ 1 ห้องเรียน จานวน 30 คน
3.หลักฐานและค่าธรรมเนียมการสมัคร
3.1 ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
3.2 รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบโรงเรียน ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 แผ่น
3.3บัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
3.4สาเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมสาเนาถ่ายเอกสาร จานวน
อย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3.5เอกสารแสดงการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียนเท่า (ปพ.1) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร
จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง) หรือ เอกสารรับรองว่ากาลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่
แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป พร้อมฉบับถ่ายเอก สาร จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

3.6 ค่าคู่มือระเบียบการรับสมัครและการดาเนินการสอบ รวม 100 บาท
4.การสมัคร การสอบคัดเลือก และประกาศผล
จาหน่ายคู่มือและระเบียบการ

วันที่ 13 -17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องวิชาการ
วันที่ 20 -24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องทองกวาว

รับสมัคร

วันที่ 20 -24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ
ห้องประชุมทองกวาว ผู้สมัครต้องยื่นรับสมัครด้วยตัวเอง ภายในวันเวลาที่ระบุไว้ใน
ใบสมัครและแต่งกายให้เรียบร้อยในชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องวิชาการ

สอบคัดเลือก

วันที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถานที่ตามประกาศของโรงเรียน

วิชาที่สอบ

1.คณิตศาสตร์ 2.วิทยาศาสตร์ 3. ภาษาไทย+สังคมศึกษา
4.ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องทองกวาว

รายงานตัว/

วันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น.

มอบตัวพร้อมชาระเงิน

ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายบรรจง ศรีประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา)

กาหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560
ห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program: MEP) หลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
รายการ
วัน/เวลา
จาหน่ายคู่มือและระเบียบการรับสมัคร (ชุด วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่
ห้องวิชาการ

ละ 100 บาท)

รับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบคัดเลือก
วิชาที่สอบ
1.คณิตศาสตร์
2.วิทยาศาสตร์
3.ภาษาไทย+สังคมศึกษา
4.ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลสอบคัดเลือก

รายงานตัวและมอบตัว พร้อมชาระเงิน
สนับสนุนการศึกษา จานวน 12,000บาท

เวลา 08.30-16.30น.
วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560

ห้องประชุมทองกวาว

วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.30-16.30น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 4 มีนาคม 2560
เวลา 09.00-15.00น.

ห้องประชุมทองกวาว

วันที่ 9 มีนาคม 2560
เวลา 09.00-16.30น.

หน้าห้องประชุมทองกวาว

วันที่ 8 เมษายน 2560
เวลา 09.00-16.30น.

ห้องประชุมจามจุรี

หน้าห้องประชุมทองกวาว
สถานที่ตามประกาศของ
โรงเรียน
-www.nakaesa.ac.th

ขั้นตอนการรับสมัคร
1.ผู้สมัครจะต้องศึกษารายละเอียดในคู่มือสมัครเข้าเรียนอย่างละเอียดและรอบคอบ
2.เขียนใบสมัคร กรอกและลงรายการต่างๆในสมัครให้ครบทุกรายการ เฉพาะในส่วนที่ระบุให้ผู้สมัครกรอกข้อความหรือ
รายการให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและชัดเจน โดยยังไม่ลงชื่อส่วนล่างของใบสมัคร

3.ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ในใบสมัคร จานวน 1 รูป และอีก 2 รูป มอบให้กรรมการรับสมัครเพื่อติดในบัตรประจาตัว
สอบ ติดกาวให้แน่น รูปถ่ายจะต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงในเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา และต้อง
เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
4.การยื่นใบสมัคร
4.1ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ภายในวันเวลาที่กาหนดรับสมัครเท่านั้น
4.2ผู้สมัครมีความสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครให้ขอรับคาปรึกษาจากคณะกรรมการรับสมัครที่โต๊ะ “บริการให้
คาปรึกษา” ก่อนการยื่นใบสมัคร
4.3ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครต่อกรรมการตรวจหลักฐานแล้ว เพื่อให้กรรมการตรวจสอบ
หลักฐาน
4.4ผู้สมัครรับใบสมัครและหลักฐานคืนจากกรรมการตรวจหลักฐานแล้วนาใบสมัครไปยื่นต่อกรรมการที่โต๊ะ
“ลงทะเบียนการรับสมัคร” พร้อมรูปถ่าย 2 รูป
4.5ผู้สมัครรับบัตรประจาตัวสอบเพื่อนาไปแสดงต่อคณะกรรมการกากับห้องสอบ ผู้สมครจะต้องตรวจสอบจน
เป็นที่แน่ใจว่าในบัตรประจาตัวสอบมีเลขที่นั่งสอบถูกต้องอและการสมัครของตนครบทุกขั้นตอนแล้ว จึงออกจากสถานที่
รับสมัคร

อนึ่ง การแต่งการในวันสมัครและวันสอบ ผู้สมัครจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยในชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม ผู้สมัคร
ที่แต่งกายไม่เรียนร้อยจะตัดสิทธิ์ในการสมัครและการสอบ
การเข้าสอบ
ผู้สมัครจะต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลาเริ่มสอบ 15 นาทีเป็นอย่างน้อย เพื่อรับฟังประกาศของทางโรงเรียน
และแก้ไขปัญหาบางประการของตนเองก่อนเข้าสอบ ผู้ที่ไปถึงสนามสอบหลังสอบเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที จะไม่อนุญาต
ให้เข้าห้องสอบ การเข้าห้องสอบห้ามนาเอกสารหรืออุปกรณ์อื่นใดเข้าห้องสอบ ยกเว้นดินสอ 2B ปากกา ยางลบ และ
บัตรประจาตัวสอบเท่านั้น ผู้ที่ทาการทุจริตในการสอบหรือเอื้อเฟื้อให้ผู้อื่นกระทาการทุจริตในห้องสอบ คณะกรรมการ
ดาเนินการสอบคัดเลือกจะไม่พิจารณาผลการสอบหรือใช้สิทธิ์ในกรณีอื่นๆโดยเด็ดขาด และผู้ที่กระทาการคัดลอกข้อสอบ
ออกจากห้องสอบโดยวิธีการใดๆจะถูกตัดสิทธิ์ในการนาผลการสอบมาพิจารณา
การประกาศผลการสอบคัดเลือก

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หน้าห้อง
ประชุมทองกวาว อาคาร 3ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนทุกคนดูท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนด้วยเพื่อดาเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ตามที่กาหนดหรือเงื่อนไขท้ายประกาศ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาหนดไว้เดิมในระเบียบการหรือคู่มือการ
สมัครเรียน
**หากผู้เข้าสอบได้คะแนนรวมเท่ากันเกิน 1 คน ในลาดับสุดท้ายของการรับนักเรียนเข้าเรียน โรงเรียนจะ
พิจารณาจากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามลาดับ เป็นเกณฑ์ตัดสินผลการสอบคัดเลือก
ในลาดับสุดท้าย
การมอบตัวเข้าเรียน
ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในโครงการห้องเรียนพิเศษ (Mini English
Program: MEP) หลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จะต้องให้ผู้ปกครองซึ่งเป็นบิดา หรือมารดา
หรือญาติผู้ใหญ่ที่เสมอบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้อุปการะ ปกครองดูแลนักเรียนแทนบิดามารดา นานักเรียนไปมอบตัว ใน
วันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30น. ณ สถานที่ตามประกาศของโรงเรียน
หากบิดาหรือมารดาหรือญาติผู้ใหญ่ที่เสมอบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้อุปการะ ปกครองดูแลนักเรียนแทนบิดา
มารดา ไม่นานักเรียนมารายงานตัวตามกาหนด โรงเรียนจะไม่รับมอบตัว และถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนเป็นนักเรียน
ของโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา หลักสูตร MEP
การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
โรงเรียนจะจัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เพื่อแนะนาบุคลากร เพื่อน สถานที่ แนวปฏิบัติ กฏระเบียบของ
โรงเรียน รวมทั้งวิธีการศึกษาเล่าเรียนและวัดผลประเมินผลเพื่อให้นักเรียนสาเร็จการศึกษาตามเวลาที่กาหนด (วัน
เวลา และสถานที่ ตามประกาศของโรงเรียน)

ประกาศโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2560
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Giffted Program)หลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
..............................................................................................................

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และ
สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาจึงกาหนดรายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Giffted Program) โดยผู้ปกครองสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพิ่มเติมจาก
เงินอุดหนุนการศึกษาที่รัฐจัดให้ ภาคเรียนละ 12,000 บาท มีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
1.2มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ไม่ต่ากว่า 2.75
1.3มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1.4มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.5ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
2.จานวนนักเรียนที่รับ
รับ 1 ห้องเรียน จานวน 36 คน
3.หลักฐานและค่าธรรมเนียมการสมัคร
3.1 ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
3.2 รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบโรงเรียน ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 แผ่น
3.3บัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
3.4สาเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมสาเนาถ่ายเอกสาร จานวนอย่างละ 1
ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3.5เอกสารแสดงการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียนเท่า (ปพ.1) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร จานวน
1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง) หรือ เอกสารรับรองว่ากาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ที่แสดงผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป พร้อมฉบับถ่ายเอก สาร จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3.6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2559 ไม่ต้องใช้หลักฐานข้อ3.33.6 ให้ใช้บัตรประจาตัวนักเรียนในการสมัคร
3.7 ค่าคู่มือระเบียบการรับสมัครและการดาเนินการสอบ รวม 100 บาท

4.การสมัคร การสอบคัดเลือก และประกาศผล
จาหน่ายคู่มือและระเบียบการ

วันที่ 13 -17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องวิชาการ
วันที่ 20 -24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องทองกวาว

รับสมัคร

วันที่ 20 -24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ
ห้องประชุมทองกวาว ผู้สมัครต้องยื่นรับสมัครด้วยตัวเอง ภายในวันเวลาที่ระบุไว้ใน
ใบสมัครและแต่งกายให้เรียบร้อยในชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องวิชาการ

สอบคัดเลือก

วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สถานที่ตามประกาศของโรงเรียน

วิชาที่สอบ

1.คณิตศาสตร์ 2.วิทยาศาสตร์ 3.ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องทองกวาว
รายงานตัว/

วันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น.

มอบตัวพร้อมชาระเงิน

ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

(นายบรรจง ศรีประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา)

กาหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2560
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ( Giffted Program) หลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
รายการ
วัน/เวลา
จาหน่ายคู่มือและระเบียบการรับสมัคร (ชุด วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560
ละ 100 บาท)
เวลา 08.30-16.30น.
วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560
รับสมัคร

วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่
ห้องวิชาการ
ห้องประชุมทองกวาว
ห้องประชุมทองกวาว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบคัดเลือก
วิชาที่สอบ
1.คณิตศาสตร์
2.วิทยาศาสตร์
3.ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลสอบคัดเลือก

รายงานตัวและมอบตัว พร้อมชาระเงิน
สนับสนุนการศึกษา จานวน 12,000บาท

เวลา 08.30-16.30น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 5 มีนาคม 2560
เวลา 09.00-12.00น.

หน้าห้องประชุมทองกวาว
สถานที่ตามประกาศของ
โรงเรียน
-www.nakaesa.ac.th

วันที่ 10 มีนาคม 2560
เวลา 09.00-16.30น.

หน้าห้องประชุมทองกวาว

วันที่ 8 เมษายน 2560
เวลา 09.00-16.30 น.

ห้องประชุมจามจุรี

ขั้นตอนการรับสมัคร
1.ผู้สมัครจะต้องศึกษารายละเอียดในคู่มือสมัครเข้าเรียนอย่างละเอียดและรอบคอบ
2.เขียนใบสมัคร กรอกและลงรายการต่างๆในสมัครให้ครบทุกรายการ เฉพาะในส่วนที่ระบุให้ผู้สมัครกรอกข้อความหรือ
รายการให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและชัดเจน โดยยังไม่ลงชื่อส่วนล่างของใบสมัคร
3.ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ในใบสมัคร จานวน 1 รูป และอีก 2 รูป มอบให้กรรมการรับสมัครเพื่อติดในบัตรประจาตัว
สอบ ติดกาวให้แน่น รูปถ่ายจะต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงในเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา และต้อง
เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
4.การยื่นใบสมัคร
4.1ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ภายในวันเวลาที่กาหนดรับสมัครเท่านั้น

4.2ผู้สมัครมีความสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครให้ขอรับคาปรึกษาจากคณะกรรมการรับสมัครที่โต๊ะ “บริการให้
คาปรึกษา” ก่อนการยื่นใบสมัคร
4.3ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครต่อกรรมการตรวจหลักฐานแล้ว เพื่อให้กรรมการตรวจสอบ
หลักฐาน
4.4ผู้สมัครรับใบสมัครและหลักฐานคืนจากกรรมการตรวจหลักฐานแล้วนาใบสมัครไปยื่นต่อกรรมการที่โต๊ะ
“ลงทะเบียนการรับสมัคร” พร้อมรูปถ่าย 2 รูป
4.5ผู้สมัครรับบัตรประจาตัวสอบเพื่อนาไปแสดงต่อคณะกรรมการกากับห้องสอบ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบจน
เป็นที่แน่ใจว่าในบัตรประจาตัวสอบมีเลขที่นั่งสอบถูกต้อง และการสมัครของตนครบทุกขั้นตอนแล้ว จึงออกจากสถานที่
รับสมัคร
อนึ่ง การแต่งการในวันสมัครและวันสอบ ผู้สมัครจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยในชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม ผู้สมัคร
ที่แต่งกายไม่เรียนร้อยจะตัดสิทธิ์ในการสมัครและการสอบ
การเข้าสอบ
ผู้สมัครจะต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลาเริ่มสอบ 15 นาทีเป็นอย่างน้อย เพื่อรับฟังประกาศของทางโรงเรียน
และแก้ไขปัญหาบางประการของตนเองก่อนเข้าสอบ ผู้ที่ไปถึงสนามสอบหลังสอบเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที จะไม่อนุญาต
ให้เข้าห้องสอบ การเข้าห้องสอบห้ามนาเอกสารหรืออุปกรณ์อื่นใดเข้าห้องสอบ ยกเว้นดินสอ 2B ปากกา ยางลบ และ
บัตรประจาตัวสอบเท่านั้น ผู้ที่ทาการทุจริตในการสอบหรือเอื้อเฟื้อให้ผู้อื่นกระทาการทุจริตในห้องสอบ คณะกรรมการ
ดาเนินการสอบคัดเลือกจะไม่พิจารณาผลการสอบหรือใช้สิทธิ์ในกรณีอื่นๆโดยเด็ดขาด และผู้ที่กระทาการคัดลอกข้อสอบ
ออกจากห้องสอบโดยวิธีการใดๆจะถูกตัดสิทธิ์ในการนาผลการสอบมาพิจารณา
การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หน้าห้อง
ประชุมทองกวาว อาคาร 3ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนทุกคนดูท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนด้วยเพื่อดาเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ตามที่กาหนดหรือเงื่อนไขท้ายประกาศ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาหนดไว้เดิมในระเบียบการหรือคู่มือการ
สมัครเรียน

**หากผู้เข้าสอบได้คะแนนรวมเท่ากันเกิน 1 คน ในลาดับสุดท้ายของการรับนักเรียนเข้าเรียน โรงเรียนจะ
พิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลาดับ เป็นเกณฑ์ตัดสินผลการสอบคัดเลือก
ในลาดับสุดท้าย
การมอบตัวเข้าเรียน
ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
(Giffted Program) หลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จะต้องให้ผู้ปกครองซึ่งเป็นบิดา หรือมารดา หรือญาติ
ผู้ใหญ่ที่เสมอบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้อุปการะ ปกครองดูแลนักเรียนแทนบิดามารดา นานักเรียนไปมอบตัว ในวันที่ 8
เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30น. ณ สถานที่ตามประกาศของโรงเรียน
หากบิดาหรือมารดาหรือญาติผู้ใหญ่ที่เสมอบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้อุปการะ ปกครองดูแลนักเรียนแทนบิดา
มารดา ไม่นานักเรียนมารายงานตัวตามกาหนด โรงเรียนจะไม่รับมอบตัว และถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนเป็นนักเรียน
ของโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา หลักสูตรห้องวิทยาศาสตร์ (Giffted Program)
การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
โรงเรียนจะจัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เพื่อแนะนาบุคลากร เพื่อน สถานที่ แนวปฏิบัติ กฏระเบียบของ
โรงเรียน รวมทั้งวิธีการศึกษาเล่าเรียนและวัดผลประเมินผลเพื่อให้นักเรียนสาเร็จการศึกษาตามเวลาที่กาหนด (วัน
เวลา และสถานที่ ตามประกาศของโรงเรียน)

ประกาศโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4
โครงการห้องเรียนพิเศษ (ห้อง MEP) (ห้อง IEP) (ห้องGiffted )
ประจาปีการศึกษา 2561
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 เป็นโรงเรียนตามโครงการ หนึ่ง
อาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน มุ่งเน้นการจัดหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม เลิศล้าวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีพลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการ
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษได้มีทางเลือกตามความถนัดและเพิ่มศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร มีความประสงค์รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง MEP, IEP) มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้อง Giffted, IEP) ประจาปีการศึกษา 2561 ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
**รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program: MEP) รับนักเรียนจากโรงเรียนทั่วไปทั้งในและนอก
จังหวัดนครพนม จานวน 30 คน ( 1 ห้องเรียน )
**รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Intensive English Program :IEP) รับนักเรียนจากโรงเรียนทั่วไปทั้งในและนอก
จังหวัดนครพนม จานวน 72 คน ( 2 ห้องเรียน )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
**รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Gifted Program) รับนักเรียนจากโรงเรียนทั่วไปทั้งในและนอก
จังหวัดนครพนม จานวน 36 คน ( 1 ห้องเรียน )
**รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Intensive English Program :IEP) รับนักเรียนจากโรงเรียนทั่วไปทั้งในและนอก
จังหวัดนครพนม จานวน 72 คน ( 2 ห้องเรียน )
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00
3.มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
4.มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1.สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า

2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ากว่า 3.00
3.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ากว่า 3.00
4.มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
5.มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6.ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
ระยะเวลาการรับสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.ห้องเรียนพิเศษ MEP 1 ห้องเรียน จานวน 30 คน
2.ห้องเรียนพิเศษ IEP 2 ห้องเรียน จานวน 72 คน
รับสมัครวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก

วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศผล

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

รายงานตัว

วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.(ถ้าไม่มารายงาน ถือว่าสละสิทธิ์ )

มอบตัว

วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
ตารางการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วัน

09.0010.00เวลา 10.00 น.
11.00 น.
11 มี.ค. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2561

11.0012.0012.00 น.
13.00 น.
ภาษาไทย+ พักเที่ยง
สังคมศึกษา

13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น.
ภาษาอังกฤษ

สัมภาษณ์
ภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Gifted Program) 1 ห้องเรียน จานวน 36 คน
2.ห้องเรียนพิเศษ (Intensive English Program: IEP) 2 ห้องเรียน จานวน 72 คน
รับสมัครวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก

วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

ประกาศผล

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

รายงานตัว

วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.(ถ้าไม่มารายงาน ถือว่าสละสิทธิ์ )

มอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
ตารางการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วัน

09.00-10.00 น.

เวลา
11 มี.ค.2561

คณิตศาสตร์

10.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครของโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
2.สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และ มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
3.สาเนาใบ ปพ.1 หรือใบรับรองการเป็นนักเรียนที่ระบุผลการเรียนเฉลี่ยตามวิชาที่ระบุในคุณสมบัติ จานวน 1
ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 3 แผ่น (ติดใบสมัคร 1 แผ่น)
5. ใบรับรองความประพฤติ
6. สาเนาเกียรติบัตรที่แสดงความสามารถทางวิชาการ/กีฬา (ถ้ามี)

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(นายบรรจง ศรีประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

