ประกาศโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2561
ด้วยโรงเรียนเลยอนุกลู วิทยา อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จะเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2561 ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
โรงเรี ย นจะรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นเข้ า ศึ ก ษาในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. รับสมัคร จานวน 200 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สาเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2.2 มีสัญชาติไทย และมีเลขบัตรประจาตัวประชาชน
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.4 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
3.1 คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คือ
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคม, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 70
3.2 คะแนน O – NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ร้อยละ 30
4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครของโรงเรียนเลยอนุกลู วิทยา
4.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ 1: บ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือใบรับรอง
4.3 สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จานวน 1 แผ่น
4.4 รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 12 นิ้ว จานวน 1 แผ่น
5. กาหนดวันและเวลา
5.1 รับสมัคร วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
( ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) ที่หอประชุม โรงเรียนเลยอนุกลู วิทยา
5.2 สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่อาคาร 3 ชั้น 2

ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.

วิชาสอบ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ทดสอบการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.3 ประกาศผล วันที่ 4 เมษายน 2561
5.4 มอบตัว ภายในวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ที่หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกลู วิทยา
6. หลักฐานการมอบตัว
6.1 ใบมอบตัวของโรงเรียนเลยอนุกลู วิทยา
6.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ 1: บ ที่สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวจริงพร้อมสาเนา
6.3 สาเนาทะเบียนบ้านทีม่ ี ชื่อบิดา และชื่อมารดา
6.4 สูติบัตร ( กรณีที่ไม่มีสาเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา )
6.5 เอกสารแสดงหมู่เลือด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. รับสมัคร จานวน 230 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2.2 มีสัญชาติไทย และมีเลขบัตรประจาตัวประชาชน
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.4 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3. เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร
3.1 คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คือ
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคม, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 70
3.2 คะแนน O – NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ร้อยละ 30
4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครของโรงเรียนเลยอนุกลู วิทยา

4.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ 1: บ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือใบรับรอง
4.3 สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จานวน 1 แผ่น
4.4 รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 12 นิ้ว จานวน 1 แผ่น

5. กาหนดวันและเวลา
5.1 รับสมัคร วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
( ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) ที่หอประชุม โรงเรียนเลยอนุกลู วิทยา
5.2 สอบคัดเลือก
5.2.1 สอบภาคปฏิบัติ ( เฉพาะห้องวิทย์-พละ ) วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป ทีส่ นามบาสเกสบอล ( หลังอาคารศิลปะ )
5.2.2 สอบข้อเขียน วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่อาคาร 3 ชั้น 2
ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เวลา
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.

วิชาสอบ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ทดสอบการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.3 ประกาศผล วันที่ 5 เมษายน 2561
5.4 มอบตัว ภายในวันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ที่หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกลู วิทยา
6. หลักฐานการมอบตัว
6.1 ใบมอบตัว
6.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ 1: บ ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวจริงพร้อมสาเนา
6.3 สาเนาทะเบียนบ้านทีม่ ีชื่อนักเรียน ชื่อบิดา และชื่อมารดา
6.4 สูติบัตร ( กรณีที่ไม่มีสาเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา )

6.5 เอกสารแสดงหมู่เลือด

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2561

(นายวิชัย ปุรัน)
ผู้อานวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

