ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ที่ ๐๐9/๒๕๖๒
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
******************************************************
ด้วยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้ดาเนินการรับนักเรียนเข้าเป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อ ง นโยบายและ
แนวปฏิ บั ติเกี่ย วกับ การรับ นั กเรีย นสั งกัดส านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ปี การศึกษา ๒๕๖๒
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๓๖ โรงเรีย นสามั ค คี วิ ท ยาคม จั งหวัด เชี ย งราย จึ งก าหนดวิ ธีก ารและ
แนวปฏิ บั ติ ในการด าเนิ น การ การรั บ นั ก เรี ย นเข้ า เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๔ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. แผนการเรียนที่รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มี ๖ แผนการเรียน ดังนี้
๑.๑ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
๑.๒ แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
๑.๓ แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส
๑.๔ แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น
๑.๕ แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
๑.๖ แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
นักเรียนมีสิทธิ์สมัครรับการคัดเลือกได้ไม่เกิน ๒ แผนการเรียน
๒. วิธีการที่จะรับ มีวิธีการ ๒ วิธีการ ดังนี้
๒.๑ วิธีการที่ ๑ รับนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก
๒.๒ วิธีการที่ ๒ รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
นักเรียนมีสิทธิ์สมัครรับการคัดเลือกได้ทั้ง ๒ วิธีการ
๓. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร นักเรียนที่สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๓.๑ วิธีการที่ ๑ รับนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก นักเรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
2. เป็นโสด
3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน

-2๓.2 วิธีการที่ 2 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ นักเรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
2. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 นั กเรีย นที่อยู่ในอุปการะของผู้บ ริจาคที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง เพื่อจัดตั้งโรงเรียน
ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่
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2.2 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
2.3 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการ
สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
2.4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
3. เป็นโสด
4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี
5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
การพิจารณาตัดสินคุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
ในกรณีที่มีปัญหาคุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนจะเป็น
ผู้พิจารณาตัดสิน โดยคานึงถึงความเป็นธรรม ความถูกต้อง ความยุติธรรม โปร่งใส และเพื่อประโยชน์ของนักเรียน
ผู้สมัครเป็นสาคัญ การตัดสินของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด
๔. หลักฐานการรับสมัคร ทั้ง 2 วิธีการ นักเรียนที่สมัครจะต้องแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
4.๑ ใบสมัครของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่กรอกข้อความและติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ติดในใบสมัครและบัตรประจาตัวสอบให้เรียบร้อย)
๔.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑ : บ) ฉบับจริง ที่มีผลการเรียน ๕ ภาคเรียน ตั้งแต่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
๔.๓ เอกสารผลคะแนน O – NET ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ หรื อ ปี ก ารศึ ก ษาที่ จ บของนั ก เรี ย น
น ามายื่ น ที่ โรงเรี ย นสามั ค คี วิ ท ยาคม ในวั น ที่ รับ สมั ค รระหว่ า งวั น ที่ ๒6 – ๒๗ มี น าคม
๒๕๖๒ (นั กเรี ย นที่ ยื่ น ใบสมั ครในระหว่างวัน ที่ 22 – 25 มีน าคม 2562 ให้ น าเอกสาร
ผลคะแนน O – NET มายื่นระหว่างวันที่ ๒6 – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สถานที่รับสมัคร)
๔.๔ เอกสารหลักฐานการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (วิธีการที่ 2)
4.5 ใบรับรองความประพฤติที่ออกโดยโรงเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในปัจจุบัน หรือจากโรงเรียนที่
เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5. การสมัครสอบคัดเลือก มีวิธีการดังนี้
5.๑ การกรอกใบสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
5.๑.๑ ศึกษาคู่มือการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลด
จากเว็บไซต์ www.admission.samakkhi.ac.th

-35.๑.๒ กรอกใบสมัครสอบจากระบบการรับสมัครนักเรียนทางเว็บไซต์ของโรงเรียนที่
www.admission.samakkhi.ac.th โดยกรอกข้อมูลในใบสมัครสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อชั้น ม.4 ให้ครบถ้วน ระหว่างวันที่ ๑๘ – 26 มีนาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้
ระบบการรับสมัครจะเปิดให้กรอกใบสมัคร ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ น. และปิดระบบ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น.
5.๑.๓ หลังจากกรอกข้อมูลในใบสมัครจากระบบการรับสมัครนักเรียน เรียบร้อยแล้ว ให้
พิมพ์ใบสมัครสอบ ตรวจสอบวัน เวลาการรับสมัครที่ระบุไว้ในใบสมัคร พร้อมเตรียม
เอกสารหลักฐานตามข้อ 4
5.๑.๔ นาใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครสอบ ตามข้อ 4 มายื่นที่โรงเรียนด้วย
ตนเองตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในใบสมัครเท่านั้น
5.๒ การยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน
ให้นักเรียนนาใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครสอบ ตามข้อ 4 นามายื่นด้วยตนเอง ตาม
วันที่ระบุไว้ในใบสมัคร ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ ๒2 – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ งดรับสมัครวันที่ 24
มีนาคม 2562)
๖. เงื่อนไขการสมัคร
๖.๑ กรณีที่ตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานการรับสมัครไม่ครบถ้วน หรือมีร่องรอยการปลอมแปลง
แก้ไขเอกสาร จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
๖.๒ กรณีที่มีการตรวจพบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง หรือนักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบ หรือมีร่องรอย
การปลอมแปลงแก้ไขเอกสาร ภายหลังจากที่ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกหรือหลังประกาศผล
แล้ว นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
๗. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และที่เว็บไซต์ www.admission.samakkhi.ac.th
๘. วิธีการคัดเลือกนักเรียน
๘.๑ วิธีการที่ ๑ รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบคัดเลือก ใช้ข้อสอบของโรงเรียน
คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ และคะแนน O - NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐
๘.๒ วิธี ก ารที่ ๒ รั บ นั กเรีย นที่ มีเงื่อนไขพิ เศษ โดยวิธีการสอบคัด เลื อ ก ใช้ข้อ สอบของโรงเรีย น
คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ และคะแนน O - NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐ และมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
1. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดตั้งโรงเรียน
ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่
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2. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
3. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการ
สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
4. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

-49. การสอบคัดเลือก
นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกคนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย และนาบัตรประจาตัว
สอบ มาสอบด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
9.๑ สอบคัดเลือก วันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๔๕ น. เป็นต้นไป
เวลา ๐๗.๔๕ น. ให้นักเรียนผู้เข้าสอบทุกคนเข้าแถวทาพิธีเคารพธงชาติและรับฟังคาชี้แจง
9.๒ สถานที่สอบ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
9.๓ วิชาที่สอบ
9.๓.๑ ทุกแผนการเรียนสอบวิชาความรู้พื้นฐาน จานวน ๕ รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ตามกรอบเนื้อหาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9.๓.๒ สอบวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
๑) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สอบวิชาเฉพาะ จานวน ๒ วิชา คือ
วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ตามกรอบเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 – 3 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ สอบวิชาเฉพาะ จานวน ๒ วิชา คือ
วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ ตามกรอบเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 – 3 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓) แผนการเรียนอื่นๆ สอบวิช าเฉพาะ จานวน ๑ วิช า คือ วิชาภาษาอังกฤษ ตาม
กรอบเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9.๔ ตารางสอบ ทั้ง 6 แผนการเรียน
08.30 – 10.10 น. 10.20 – 11.20 น.
ความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์


ภาษาอังกฤษ และภาษา


ฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น


ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน


ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย


และสังคมศึกษา
แผนการเรียน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 13.30 น.
คณิตศาสตร์



13.40 – 14.40 น.
วิทยาศาสตร์

-

-

-

-

-

-

-

9.5 การเตรียมตัวสอบคัดเลือก ในการสอบนักเรียนต้องเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ ดังนี้
๑. บัตรประจาตัวสอบ
๒. ดินสอ ๒ B ขึ้นไป
๓. ปากกาลูกลื่นสีดาหรือสีน้าเงิน
๔. ยางลบดินสอ
๕. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียน
10. การประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ทั้ง 2 วิธีการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย และเว็บไซต์ www.admission.samakkhi.ac.th

-511. การรายงานตัว
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ให้กรอกใบรายงานตัวและพิมพ์ใบมอบตัว จากระบบการรับ
สมัครนักเรียนทางเว็บไซต์ของโรงเรียนที่ www.admission.samakkhi.ac.th โดยกรอกข้อมูลในใบรายงานตัว
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ครบถ้วน ในวันที่ 6 เมษายน 2562
12. การมอบตัว
12.๑ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน มอบตัวพร้อมผู้ปกครองของนักเรียน ในวันที่
9 เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
เวลา ๐๘.0๐ – ๐8.3๐ น. นักเรียนลงทะเบียน และรับเอกสารการมอบตัว
เวลา ๐8.3๐ – 08.4๐ น. ผู้ปกครองประชุมฟังคาชี้แจงกับทางโรงเรียน
เวลา 08.40 น. เป็นต้นไป
ผู้ปกครองนานักเรียนมอบตัวตามลาดับ
12.๒ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกสารอง รายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครองของนักเรียน
เพื่อใช้สิทธิ์แทนนักเรียนที่สละสิทธิ์ตามลาดับ วันที่ 10 เมษายน ๒๕๖๒ เวลา 13.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย
13. เอกสารการรายงานตัวและมอบตัว มีดังนี้
ชุดที่ ๑ เอกสารรายงานตัวและมอบตัวฝ่ายวิชาการ
1. ใบมอบตัวที่กรอกข้อมูลในระบบรับสมัครนักเรียน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาทะเบียนบ้านของบิดาผู้ให้กาเนิด จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาทะเบียนของมารดาผู้ให้กาเนิด จานวน 1 ฉบับ
กรณีไม่มีเอกสารข้อ 4 หรือข้อ 5 (สาเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา) ให้ใช้สาเนา
สูติบัตรของนักเรียนแทน
6. สาเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของนักเรียน บิดา – มารดา หรือเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
7. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับจบหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
จานวน 1 ฉบับ
*** หมายเหตุ ***
- เอกสารสาเนาทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารด้วย
- เอกสารข้อ 3 , 4 , 5 และ 7 ให้เตรียมฉบับจริงเพื่อให้ทางโรงเรียนตรวจสอบและจะคืนเอกสารให้
ภายหลังจากดาเนินการตรวจสอบเสร็จ ***
ชุดที่ 2 เอกสารรายงานตัวและมอบตัวฝ่ายกิจการนักเรียน สามารถดาวน์โหลดพร้อมกับพิมพ์
ออกมากรอกข้อมูลทั้ง ๓ ฉบับ และนาส่งในวันมอบตัว ได้จากระบบรับสมัครนักเรียน ๒๕๖๒ ที่เว็บไซต์
www.samakkhi.ac.th ประกอบด้วย
๑. หนังสือมอบตัวนักเรียน
๒. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและผู้ปกครองนักเรียน
๓. ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

-6ชุดที่ 3 เอกสารรายงานตัวและมอบตัวฝ่ายการเงิน
ใบแจ้ งการช าระเงิน ที่ พิ ม พ์ จ ากระบบ ของภาคเรีย นที่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ ตาม
แผนการเรีย นที่ ส อบคัดเลื อกได้ คือ ชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ ๔ ห้ องเรียนปกติ จำนวนเงิน ตำมประกำศของทำง
โรงเรียน และนาใบแจ้งการชาระเงิน พร้อมทั้งเงินสด ไปจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ทุกสาขาทั่วประเทศ นับแต่วันประกาศผลสอบ ถึงก่อนวันมอบตัว พร้อมนาสลิปผลการชาระเงินมามอบกับฝ่าย
การเงินของทางโรงเรียนในวันมอบตัว เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัว ตามวัน เวลา ดังกล่าว และถ้าผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไม่ถูกต้อง ตามที่โรงเรียนกาหนด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจะถือว่าสละสิทธิ์และพ้นสภาพการเข้าเป็นนักเรียน
ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอดุลย์ นันท์บัญชา)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
กาหนดการรับนักเรียน
****************************************

กาหนดการ การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสามัคคี
วิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
๒. การรับสมัคร
๒.๑ กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ที่ เว็บไซต์ www.admission.samakkhi.ac.th วันที่ ๑๘ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
๒.๒ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ที่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 22 – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
(ตามวันและเวลาที่ระบุในใบสมัคร งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562)
2.3 ยื่นคะแนน O-NET
วันที่ ๒6 - 27 มีนาคม ๒๕๖๒
๓. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖๒
๔. สอบคัดเลือก
วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๒
๕. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖๒
๖. การรายงานตัว
กรอกข้อมูลใบรายงานตัวที่ เว็บไซต์ www.admission.samakkhi.ac.th
วันที่ 6 เมษายน 2562
7. การมอบตัว
วันที่ 9 เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.0๐ น.
8. ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ของโรงเรียน www.admission.samakkhi.ac.th
*************************************************************

