
 
  
 
 

ประกาศโรงเรียนข่าวิทยาคม 
เร่ือง    การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปกีารศึกษา  ๒๕๖๓ 
        เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ทุกฉบับ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนนาข่าวิทยาคมจึงก าหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ดังต่อไปนี้ 

   ก. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   
๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
    ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

     หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศกึษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
    ๑.๒ เป็นโสด 
    ๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย 
๒. หลักฐานการสมัคร 
    ๒.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มของโรงเรียนนาข่าวิทยาคม  ชุดละ  ๑๐  บาท 
    ๒.๒ หลักฐานการส าเร็จการศึกษา   พร้อมส าเนา  ที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ  
          หรือใบรับรองท่ีแสดงว่าก าลังศึกษา  อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
    ๒.๓ ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา  ๑  ฉบับ ที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
    ๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบ) 
    ๒.๕ ผลคะแนน O-NET ชัน้ประถมศึกษาปีที่  ๖   
๓. ก าหนดการรับสมัคร วันสอบจัดชั้นเรียน และวันประกาศผล 

๓.๑  รบัสมัครวันที่  ๒๓ - ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓   ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 

๓.๒  สอบจัดชั้นเรียน  วันที่  ๒๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
           เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  น. ณ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 

               ๓.๓  ประกาศผลสอบ  วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                           เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 
               ๓.๔ รายงานตัวและมอบตัว  วันที่  ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                           เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 

- ๒ - 
    ข. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   

 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
     ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

           หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  หรือเทียบเท่า 



     ๑.๒ เป็นโสด 
     ๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย 
๒. หลักฐานการสมัคร 
     ๒.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มของโรงเรียนนาข่าวิทยาคม  (ชุดละ  ๑๐  บาท) 
     ๒.๒ หลักฐานการผ่านชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๓  พร้อมส าเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองถูกต้องทุกฉบับ   
หรือใบรับรองที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
     ๒.๓ ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา ๑  ฉบับ ที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
     ๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบ) 
     ๒.๕ ใบรับรองความประพฤติ 
     ๒.๖ ผลคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
๓. ก าหนดการรับสมัคร วันสอบจัดชั้นเรียน และวันประกาศผล 

๓.๑ รับสมัครวันที่  ๒๓-๒๗ มีนาคม  พ.ศ.   ๒๕๖๓ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 

๓.๒ สอบจัดชั้นเรียน   วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
            เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  น. ณ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 

               ๓.๓ ประกาศผลสอบ  วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                           เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 
               ๓.๔  รายงานตัวและมอบตัว  วันที่  ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                           เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 

๔. วิชาที่ใช้สอบจัดชั้นเรียน คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
            วิชาละ  ๒๐  ข้อ รวม  ๑๐๐  ข้อ โดยค านวณคะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบโรงเรียนร้อยละ ๗๐ และ 
จากคะแนน O-NET ร้อยละ ๓๐ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ    ณ    วันที่   ๒๕    เดือน   กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
                                                      
 
 
  
 
 

 
        ลงชื่อ 

 (นายอวยชัย  ปัจจัยมงคล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนาข่าวิทยาคม 


