ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ที่ ๐๐๔/๒๕๖๐
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(ห้องเรียนพิเศษนานาชาติ : International Program : IP)
ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
*********************************************
ด้ ว ยโรงเรี ย นสามั ค คี วิ ท ยาคม ได้ เปิ ด การเรี ย นการสอนในรู ป แบบห้ อ งเรี ย นพิ เศษนานาชาติ
(International Program) ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education
Hub) รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ภูมิ ภ าค (Education Hub) โดยมีวัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อพั ฒ นาและส่ งเสริม ผู้ เรียนเป็ นพลโลก รองรับ นักเรีย น
นานาชาติ และแนวปฏิ บั ติเกี่ย วกับ การรั บ นั กเรีย น สั งกัด สานั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับ นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จึงกาหนดแนวทางการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของห้องเรียนพิเศษพัฒ นาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค (ห้องเรียนพิเศษนานาชาติ : International Program) ตามโครงการพัฒนาประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าใน
ประเทศหรือต่างประเทศ หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่าใน
ประเทศหรือต่างประเทศ
๑.๒ ผลการเรียน
๑.๒.๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program)
๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๓ ภาคเรียนที่ ๑ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๔) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๑.๒.๒ แผนการเรียน.../๒

-๒๑.๒.๒ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (Multilingual Program)
๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๓ ภาคเรียนที่ ๑ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๔) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๑.๓ มีสัญชาติไทยและมีเลขประจาตัวประชาชน
๑.๔ เป็นโสด มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๑.๕ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๑.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๑.๗ นักเรียนต่างชาติต้องจบการศึกษาระดับเกรด ๙ หรือเทียบเท่าจากในประเทศหรือต่างประเทศ
๑.๘ นักเรียนทุกคนต้องผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
และนักเรียนจะต้องสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกาหนดในระเบียบการรับสมัครได้
๒. หลักฐานการรับสมัคร นักเรียนที่สมัครจะต้องแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่กรอกข้อความผ่านระบบการรับสมัครนักเรียนที่ เว็บไซต์
www.samakkhi.ac.th และติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ ใบ (ติดในใบสมัคร
และบัตรประจาตัวสอบให้เรียบร้อย)
๒.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑ : บ) ฉบับจริง หรือ Transcript ที่มีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (รวม ๕ ภาคเรียน)
๒.๓ ใบรับรองความประพฤติ ที่ลงนามรับรองโดยผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเดิม (รูปแบบตาม
แบบฟอร์มของโรงเรียนเดิม หรือสามารถดาวน์โหลดใบรับรองความประพฤติ ได้จากระบบการรับสมัคร
นักเรียนที่ เว็บไซต์ www.samakkhi.ac.th
๓. การสมัครสอบคัดเลือก มี ๒ วิธี ได้แก่
๓.๑. สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
๓.๑.๑ ศึกษาคู่มือการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยดาวน์โหลดจาก
ระบบการรับสมัครนักเรียนที่เว็บไซต์ www.samakkhi.ac.th
๓.๑.๒ กรอกใบสมัครสอบจากระบบการรับสมัครนักเรียนทางเว็บไซต์ของโรงเรียนที่
www.samakkhi.ac.th โดยกรอกข้อมูลในใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๔ ให้ครบถ้วน ภายใน
วันที่ ๑๗ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ระบบการรับสมัครจะปิดรับสมัคร ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น.
๓.๑.๓ หลังจากกรอกข้อมูลในใบสมัครจากระบบการรับสมัครนักเรียน พิมพ์ใบสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว ให้นาใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครสอบ ตามข้อ ๒ นามายื่นที่โรงเรียนด้วยตนเองตาม
วันที่ระบุไว้ในใบสมัคร ณ ห้องสันป่าแดง ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS
ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยจะถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสาคัญ ตามที่อยู่ดังนี้
ฝ่ายวิชาการ.../๓

- ๓ ฝ่ายวิชาการ (งานรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
๑๕๙ ถนนบรรพปราการ
ตาบล เวียง
อาเภอ เมือง
จังหวัด เชียงราย
๕๗๐๐๐
เมื่อกรรมการได้รับหลักฐานและตรวจสอบเบื้องต้น (นักเรียนมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง)
ระบบจะแจ้งให้ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อผู้สมัครในบัตรประจาตัวสอบให้
เรียบร้อย นามาเป็นหลักฐานในวันสอบคัดเลือกต่อไป
๓.๒. สมัครด้วยตนเอง
ให้นักเรียนเตรียมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๒ (ยกเว้นใบสมัคร ให้ไปกรอกข้อมูลและพิมพ์ที่
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม) มาทาการสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมสันป่าแดง ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ)
๔. เงื่อนไขการสมัคร
๔.๑ กรณีที่ตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานการรับสมัครไม่ครบถ้วน หรือมีร่องรอยการปลอมแปลงแก้ไข
เอกสาร จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
๔.๒ กรณีที่มีการตรวจพบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง หรือ นักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบหรือมีร่องรอย
การปลอมแปลงแก้ไขเอกสาร ภายหลังจากที่ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกหรือหลังประกาศผลแล้ว นักเรียนจะ
ถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(ห้องเรียนพิเศษนานาชาติ : International Program) ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๔.๓ หลังจากนักเรียนยื่นใบสมัครและได้บัตรประจาตัวสอบแล้ว ให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้ารับการ
สัมภาษณ์จากคณะกรรมการ จึงจะถือว่าการสมัครครบทุกขั้นตอน อนึ่งการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนมีการให้คะแนนเพื่อนาไปรวมกับคะแนนการสอบคัดเลือก ส่วนการสัมภาษณ์ผู้ปกครองเพื่อตรวจสอบ
ความพร้อมและความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
(International Program : IP) ถ้านักเรียนและผู้ปกครองไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education
Hub) โปรแกรมนานาชาติจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (International Program :
IP)
๔.๔ หากนักเรียนได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนในโครงการพัฒนาประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (International Program [IP]) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมแล้ว จะไม่สามารถ
ย้ายไปเรียนในโครงการปกติได้

๕. ประกาศรายชื่อ.../๔

- ๔ ๕. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และประกาศรายชื่อผ่านระบบการรับสมัครนักเรียน
ทีเ่ ว็บไซต์ www.samakkhi.ac.th
๖. การสอบคัดเลือก
นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกคนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อยและ
นาบัตรประจาตัวสอบ มาสอบด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๖.๑ สอบคัดเลือก วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๕ น. เป็นต้นไป
เวลา ๐๗.๔๕ น. ให้นักเรียนผู้เข้าสอบทุกคนเข้าแถวทาพิธีเคารพธงชาติและรับฟังคาชี้แจง
๖.๒ สถานที่สอบ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๖.๓ วิชาที่สอบ
๖.๓.๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science and Mathematics
Program)
๑) สอบวิชาความรู้พื้นฐาน ๕ รายวิชา ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา กรอบเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในการทดสอบความรู้
พื้นฐานมีข้อสอบ ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครสามารถเลือกภาษาของข้อสอบได้ *
ยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษเท่านั้น
๒) สอบวิชาความรู้เฉพาะทาง (เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษ) จานวน ๓ รายวิชา
ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กรอบเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
๖.๓.๒ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (Multilingual Program)
๑) ทดสอบวิชาความรู้พื้นฐาน ๕ รายวิชา ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา กรอบเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในการทดสอบความรู้
พื้นฐานมีข้อสอบ ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครสามารถเลือกภาษาของข้อสอบได้ *
ยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษเท่านั้น
๒) ทดสอบความรู้เฉพาะทาง (เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษ) วิชาภาษาอังกฤษ กรอบ
เนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
ตารางสอบเป็นไปตามที่โรงเรียนกาหนด
๖.๔ การเตรียมตัวสอบคัดเลือก ในการสอบนักเรียนต้องเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ ดังนี้
๑. บัตรประจาตัวสอบ
๒. ดินสอ ๒ B ขึ้นไป
๓. ปากกาลูกลื่นสีดาหรือสีน้าเงิน
๔. ยางลบดินสอ
๕. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียน
๖.๕ เกณฑ์การสอบคัดเลือก
กรณีนักเรียนสอบได้ลาดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันมากกว่า ๑ คน ซึ่งทาให้เกินจานวนที่รับเข้า
เรียน โรงเรียนจะพิจารณาจากคะแนนรวมในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และหากคะแนนรวม ๒
รายวิชานี้เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ตามลาดับ
๗. จานวนนักเรียนที่จะรับเข้าเรียน
จานวน ๒๕ คน
๘. การประกาศผล.../๕

- ๕ ๘. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และทีเ่ ว็บไซต์ www.samakkhi.ac.th
๙. การรายงานตัวและมอบตัว
๙.๑ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน รายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครองของนักเรียน
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๒๐ น. นักเรียนรายงานตัว และรับเอกสารการมอบตัว
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ผู้ปกครองประชุมฟังคาชี้แจงกับทางโรงเรียน
เวลา ๐๙.๔๐ – ๑๑.๓๐ น. ผู้ปกครองนานักเรียนมอบตัวตามลาดับ
๙.๒ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกสารอง รายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครองของนักเรียน
เพื่อใช้สิทธิ์แทนนักเรียนที่สละสิทธิ์ตามลาดับ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสันป่าแดง ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๑๐. เอกสารการรายงานตัวและมอบตัว มีดังนี้
๑๐.๑ เอกสารการรายงานตัวและมอบตัวของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม (โดยกรอกข้อมูลจากระบบ
การมอบตัวนักเรียนที่เว็บไซต์ www.samakkhi.ac.th ประกอบด้วย
๑๐.๑.๑ ใบมอบตัว เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ออกมา ๑ ชุด
๑๐.๑.๒ ใบชาระเงิน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้พิมพ์ออกมาเพื่อเขียนจานวนเงินที่
จะชาระตามแผนการเรียนที่สอบคัดเลือกได้ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษพัฒนา
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (ห้องเรียนพิเศษนานาชาติ : International Program) ตาม
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จานวนเงินตามประกาศของทางโรงเรียน นาใบชาระเงินพร้อมเงินสด ไปจ่าย
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ นับแต่วันประกาศผลสอบ ถึงก่อนวัน
มอบตัว แล้วนาสาเนาใบโอนเงินของธนาคารมายื่นให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันมอบตัว เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
๑๐.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑ : บ) หรือ Transcript หรือหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน
ที่ออกโดยโรงเรียนที่เรียนอยู่ปัจจุบัน
๑๐.๓ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง และฉบับถ่ายสาเนา ๑ ฉบับ (ของบิดา มารดา และนักเรียน)
๑๐.๔ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ รูป

ถ้านักเรียนไม่มา.../๖

- ๖ ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัว ตามวัน เวลา ดังกล่าว และถ้าผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไม่ถูกต้องตามที่โรงเรียนกาหนด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจะถือว่าสละสิทธิ์และพ้นสภาพการเข้าเป็นนักเรียน
ในโครงการห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (ห้องเรียนพิเศษนานาชาติ :
International Program : IP) ตามโครงการพั ฒ นาประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาในภู มิ ภ าค
(Education Hub) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายธวัช ชุมชอบ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
กาหนดการรับนักเรียน
****************************************
กาหนดการ การรับนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (ห้องเรียนพิเศษนานาชาติ :
International Program) ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education
Hub) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒. การรับสมัคร
๒.๑ สมัครทางอินเทอร์เน็ต
ที่ เว็บไซต์ www.samakkhi.ac.th วันที่ ๑๗ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒.๒ สมัครด้วยตนเอง
ที่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๓. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๔. สอบคัดเลือก
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
๕. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๖. การรายงานตัวและมอบตัว
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.
๗. ดูรายละเอียดได้ที่ ระบบการรับสมัครนักเรียนที่
เว็บไซต์ของโรงเรียน www.samakkhi.ac.th
*************************************************************

