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ประกาศโรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร 

ท่ี 1 / 2561 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 

------------------------------- 

 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2545 และประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร อําเภอเข่ืองใน จังหวัด

อุบลราชธานี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประจําปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ประเภทห้องเรียนท่ัวไป (2) ประเภท

ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยะภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

(Genius Individuals program : GIP) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพให้กับผู้เรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอย่างเต็มตามศักยภาพ สามารถนําความรู้

ไปใช้แข่งขันในระดับประเทศ ระดับสากลได้อย่างมีคุณภาพ และมีทักษะในการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี

ความสุข ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเภทห้องเรียนท่ัวไป 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
 

1.นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 

 นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนท่ีตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเข่ืองใน ตําบล              

เข่ืองใน ตําบลยางข้ีนก ตําบลท่าไห ตําบลสร้างถ่อ ตําบลหนองเหล่า และตําบลนาคําใหญ่  จํานวน  400 คน 
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2. นักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ 

 นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนท่ีตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน

เข่ืองในพิทยาคาร จะรับเท่ากับจํานวนท่ีรับไม่เต็มจํานวนของนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ โดยการสอบคัดเลือก

พร้อมกัน 

 

3. คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกําลังการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ของปีการศึกษา 

2560 

 2. โสด และไม่จํากัดอายุ 

 4. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

 5. ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การดูแล อบรม สั่งสอนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอด

การศึกษาอยู่ 

 6. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

 

3. หลักฐานการสมัคร 

 1. ใบสมัครตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด 

 2. เอกสารสําคัญแสดงการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหนังสือ

รับรองว่ากําลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 1 ฉบับ  (ฉบับจริงและฉบับสําเนา) 

3. สําเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (ฉบับจริงและฉบับสําเนา) 

4. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผ่นถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันท่ีสมัคร 

5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล และอ่ืนๆ (ถ้ามี) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 

6. ค่าคู่มือระเบียบการรับสมัครและค่าดําเนินการสอบ  100 บาท 

7. เอกสารแสดงผลการสอบ O - NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (หากไม่ตรงกับเวลาท่ีประกาศให้

นํามาแสดงในวันสอบวัดความรู้ความสามารถทางการเรียน) 

หมายเหตุ  โรงเรียนจะไม่คืนหลักฐานการสมัครท่ีเป็นสําเนา 
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4. กําหนดการรับสมัคร 

 เปิดรับสมัครในระหว่างวันท่ี  25 – 28 มีนาคม 2561  เวลา  08.30 – 16.30 น.  โดยไม่เว้น

วันหยุดราชการ   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร 

 

5.การสอบคัดเลือก  

 - สอบคัดเลือก  วันท่ี  31  มีนาคม 2561 

 - วิชาท่ีจัดสอบ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และ         

วิชาสังคมศึกษา เนื้อหาความรู้ระดับชั้นประถมศึกษา 4 - 6 

 - ผลคะแนนจากการสอบ O - NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (5 รายวิชาหลัก) 
 

6.วันประกาศผลสอบและรายงานตัว 

 วันท่ี 4 เมษายน  2561  เวลา  09.00 - 16.30 น. 

  (นักเรียนท่ีไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
 

7.วันมอบตัว  

 ภายในวันท่ี  7 เมษายน 2561  เวลา  09.00 - 16.30 น. 

  (ไม่มามอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์) 
 

8. หลักฐานประกอบการมอบตัว 

 1. สําเนาเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ต้องนําฉบับจริงมาแสดง

ด้วย   

 2. สําเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏชื่อนักเรียน  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  1 ฉบับ 

 3. สําเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏชื่อบิดา  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน 1 ฉบับ 

 4. สําเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏชื่อมารดา  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  1 ฉบับ 

 5. สําเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏชื่อผู้ปกครอง (กรณีท่ีไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา) พร้อมรับรองสําเนา

ถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 

 6. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน  2 แผ่น 

 7. ใบรับรองหมู่เลือด (ใช้เฉพาะกรณีท่ีนักเรียนยังไม่ทราบหมู่เลือด)  จํานวน 1 ฉบับ 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 โรงเรียนเดิม 

 รับนักเรียนท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร จํานวน 

320 คน 

 รับสมัคร  ระหว่างวันท่ี 5 - 16 กุมภาพันธ์  2561 ณ สํานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเข่ืองใน

พิทยาคาร 

 

 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอ่ืน  

 รับนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอ่ืน จํานวน 80 คนโดยการสอบคัดเลือกพร้อมกัน 

 รับสมัคร  ระหว่างวันท่ี 25 - 28  มีนาคม  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร 

 

3. คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของปีการศึกษา 2560 

     - เฉพาะนักเรียน ม. 3 เดิม (ปีการศึกษา 2560) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 2.00 

     - ผลการเรียนไม่ติด  0 , ร , มส. หรือ  มผ. 

 2. โสด และไม่จํากัดอายุ 

 3. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

 4. ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การดูแล อบรม สั่งสอนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอด

การศึกษาอยู่ 

 5. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

 

4. หลักฐานการสมัคร 

 1. ใบสมัครตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด 

 2. สําเนาเอกสารสําคัญแสดงการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือ

หนังสือรับรองว่ากําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน 1 ฉบับ  (ฉบับจริงและฉบับสําเนา) 

3. สําเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (ฉบับจริงและฉบับสําเนา) 

4. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผ่น ถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันท่ีสมัคร 

5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล และอ่ืนๆ (ถ้ามี) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 
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6. ค่าคู่มือระเบียบการรับสมัครและค่าดําเนินการสอบ  100 บาท 

7. เอกสารแสดงผลการสอบ O - NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (หากไม่ตรงกับเวลาท่ีประกาศให้

นํามาแสดงในวันสอบวัดความรู้ความสามารถทางการเรียน) 

 

5.การสอบคัดเลือก 

 - สอบคัดเลือก  วันท่ี  1 เมษายน  2561 

 - วิชาท่ีจัดสอบได้แก่  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคม

ศึกษาฯ  เนื้อหาความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 3 

 - ผลคะแนนจากการสอบ O - NET  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (5 รายวิชาหลัก) 
 

6.วันประกาศผลสอบและรายงานตัว 

 วันท่ี 5 เมษายน  2561  เวลา  09.00 - 16.30 น. 

  (นักเรียนท่ีไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
 

7.วันมอบตัว  

 ภายในวันท่ี  8  เมษายน  2561  เวลา  09.00 - 16.30 น. 

  (ไม่มามอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์) 
 

8. หลักฐานประกอบการมอบตัว 

 1. สําเนาเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ต้องนําฉบับจริงมาแสดง

ด้วย   

 2. สําเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏชื่อนักเรียน  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  1 ฉบับ 

 3. สําเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏชื่อบิดา  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  1 ฉบับ 

 4. สําเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏชื่อมารดา  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  1 ฉบับ 

 5. สําเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏชื่อผู้ปกครอง (กรณีท่ีไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา) พร้อมรับรองสําเนา

ถูกต้อง จํานวน  1 ฉบับ 

 6. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน  2 แผ่น 

 7. ใบรับรองหมู่เลือด (ใช้เฉพาะกรณีท่ีนักเรียนยังไม่ทราบหมู่เลือด)  จํานวน 1 ฉบับ 
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ประเภทห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน 

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Genius Individuals program : GIP) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

1. จํานวนนักเรียนท่ีรับ 

 เปิดรับนักเรียน ชาย - หญิง จํานวน  2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ  36  คน  รวมจํานวน 72  คน  
 

2. คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 

 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไม่ต่ํากว่า 3.25                

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวชิาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน และภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ไม่ต่ํากว่า 3.50 

 3. โสด และไม่จํากัดอายุ 

 4. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

 5. ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนเข่ืองใน

พิทยาคาร และมีท่ีอยู่อาศัยซ่ึงสามารถเดินทางไปกลับโรงเรียนได้ตามเวลาท่ีกําหนด 

 6. มีความขยันหม่ันเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 

 

3. หลักฐานการสมัคร 

 1. ใบสมัครตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด 

 2. เอกสารสําคัญแสดงการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหนังสือ

รับรองว่ากําลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 1 ฉบับ  (ฉบับจริงและฉบับสําเนา) 

3. สําเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (ฉบับจริงและฉบับสําเนา) 

4. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 3 แผ่น ถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันท่ีสมัคร 

5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล และอ่ืนๆ (ถ้ามี) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 

6. ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา ตามแบบของโรงเรียนเข่ืองในพิทยาคากําหนด (สามารถดาวน์

โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี www.knpschool.ac.th ) 

7. ค่าคู่มือระเบียบการรับสมัครและค่าดําเนินการสอบ  100 บาท 

8. แฟ้มสะสมผลงาน (กรณีขอทุนการศึกษา)  นํามาพร้อมในวันมอบตัว 
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4. กําหนดการรับสมัคร 

 เปิดรับสมัครในระหว่างวันท่ี  24 - 28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  08.30 - 16.30 น.โดยไม่เว้น

วันหยุดราชการ  ณ  ห้องพรหมพิมาน  (อาคารพรหมวชิรญาณ)  โรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร 
 

 การสอบคัดเลือก 

  - สอบคัดเลือก  วันท่ี  10  มีนาคม  2561  เวลา  09.00 - 15.00 น. 

  - วิชาท่ีจัดสอบได้แก่  วิชาความถนัดทางการเรียน  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์        

และวิชาภาษาอังกฤษเนื้อหาความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 – 6 
 

 ประกาศผลสอบ 

  วันท่ี 15 มีนาคม  2561  เวลา  09.00 - 15.00 น. 
 

  รายงานตัวและมอบตัว พร้อมชําระเงิน 

  ภายในวันท่ี  18  มีนาคม  2561  เวลา  09.00 - 16.00 น. 

  (ไม่มารายงานตัวและมอบตัว พร้อมชําระเงินตามเวลาท่ีกําหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
 

5. หลักฐานประกอบการมอบตัว 

 1. สําเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏชื่อนักเรียน  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  1 ฉบับ 

 2. สําเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏชื่อบิดา  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน   1 ฉบับ 

 3. สําเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏชื่อมารดา  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  1 ฉบับ 

 4. สําเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏชื่อผู้ปกครอง (กรณีท่ีไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา) พร้อมรับรองสําเนา

ถูกต้อง จํานวน  1 ฉบับ 

 5. สําเนาเอกสารระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  1  ฉบับ 

ต้องนําฉบับจริงมาแสดงด้วย   
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

1. จํานวนนักเรียนท่ีรับ 

 เปิดรับนักเรียน ชาย - หญิง จํานวน  1 ห้องเรียน  จํานวน 36  คน  
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2. คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 

 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3      

ภาคเรียนท่ี 1 ไม่ต่ํากว่า 3.00  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน และ

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ไม่ตํากว่า 3.00 

 3. โสด และไม่จํากัดอายุ 

 4. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

 5. ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนเข่ืองใน

พิทยาคาร และมีท่ีอยู่อาศัยซ่ึงสามารถเดินทางไปกลับโรงเรียนได้ตามเวลาท่ีกําหนด 

 6. มีความขยันหม่ันเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
 

3. หลักฐานการสมัคร 

 1. ใบสมัครตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด 

 2. เอกสารสําคัญแสดงการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหนังสือ

รับรองว่ากําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน 1 ฉบับ  (ฉบับจริงและฉบับสําเนา) 

3. สําเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (ฉบับจริงและฉบับสําเนา) 

4. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 3 แผ่นถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันท่ีสมัคร 

5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล และอ่ืนๆ (ถ้ามี) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 

6. ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา ตามแบบของโรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร กําหนด (สามารถ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี www.knpschool.ac.th ) 

7. ค่าคู่มือระเบียบการรับสมัครและค่าดําเนินการสอบ  100 บาท 

8. แฟ้มสะสมผลงาน (กรณีขอทุนการศึกษา)  นํามาพร้อมในวันมอบตัว 

 

4. กําหนดการรับสมัคร 

 เปิดรับสมัครในระหว่างวันท่ี  24 - 28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  08.30 - 16.30 น.โดยไม่เว้น

วันหยุดราชการ   ณ  ห้องพรหมพิมาน  (อาคารพรหมวชิรญาณ)  โรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร 

 การสอบคัดเลือก 

  - สอบคัดเลือก  วันท่ี  11  มีนาคม  2561  เวลา  09.00 - 15.00 น. 

  - วิชาท่ีจัดสอบได้แก่  วิชาความถนัดทางการเรียน  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์        

และวิชาภาษาอังกฤษ  เนื้อหาความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 3 
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 ประกาศผลสอบ 

  วันท่ี 16  มีนาคม  2561  เวลา  09.00 - 15.00 น. 
 

  รายงานตัวและมอบตัว พร้อมชําระเงิน 

  ภายในวันท่ี  18  มีนาคม  2561  เวลา  09.00 - 16.00 น. 

  (ไม่มารายงานตัวและมอบตัว พร้อมชําระเงินตามเวลาท่ีกําหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
 

5. หลักฐานประกอบการมอบตัว 

 1. สําเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏชื่อนักเรียน  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  1 ฉบับ 

 2. สําเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏชื่อบิดา  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน   1 ฉบับ 

 3. สําเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏชื่อมารดา  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  1 ฉบับ 

 4. สําเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏชื่อผู้ปกครอง (กรณีท่ีไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา) พร้อมรับรองสําเนา

ถูกต้อง จํานวน  1 ฉบับ 

 5. สําเนาเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  1  ฉบับ 

ต้องนําฉบับจริงมาแสดงด้วย   
 

  โปรดอ่านประกาศโรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร  ฉบับนี้อย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยหรือ

ต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมในการสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   

ปีการศึกษา 2561 สอบถามได้ท่ีห้องสํานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคารเรียนสร้อยฟ้าในเวลาราชการ หรือ

โทร 0-4539-1105 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี  26  มกราคม  พ.ศ.  2561 

 

 

       

                (นายไพฑูรย์  ครองยุทธ) 

        ผู้อํานวยการโรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร


