ที่ ศธ.04267.26/ว.940

โรงเรียนนาน้อย
201 หมู่ 1 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
55100
3 ธันวาคม 2561

เรื่อง

ประชาสัมพันธการทดสอบวัดศักยภาพการเรียนรู้ทางวิชาการ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
ปีการศึกษา 2561

เรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา เขตอาเภอนาน้อย ทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบการทดสอบวัดศักยภาพการเรียนรู้ทางวิชาการ
2. ใบสมัคร
3. แบบสรุปการสมัคร
ด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนาน้อย จะจัดทดสอบวัดศักยภาพการเรียนรู้ทางวิชาการ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตยที่ 6 มกราคม 2562 จึงขอเชิญชวนนักเรียนในโรงเรียน
ของท่านเข้าร่วมการทดสอบดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วิชาที่สอบ มี 5 รายวิชา คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม
ศึกษา
2. ค่าสมัครสอบ คนละ 50 บาท
3. นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วม คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2562 และขอความ
กรุณาโรงเรียนต้นสังกัด กรอกแบบสรุปการสมัคร และรวบรวมใบสมัครส่งไปที่ โรงเรียนนาน้อย ไม่เกินวันที่ 3
มกราคม 2562 โดยสามารถชาระค่าสมัครสอบ ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนนาน้อย
โรงเรี ยนนาน้ อย หวังเป็น อย่ างยิ่ งว่าจะได้ รับความร่วมมือและสนับสนุนจากท่านเป็นอย่างดีเช่นเคย
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ว่าที่ ร.ต.
(อดุลย อะทะยศ)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาน้อย
กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร.054-789093
www.nanoi.ac.th

ระเบียบการทดสอบวัดศักยภาพการเรียนรู้ทางวิชาการ
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ปีการศึกษา 2561
………………………………………………………………………………………………………….
โรงเรียนนาน้อย ได้กาหนดให้มีกิจกรรม การทดสอบวัดศักยภาพการเรียนรู้ทางวิชาการ ในวัน
อาทิตยที่ 6 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กาหนดการรับสมัคร
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 โดยสามารถรับระเบียบการและใบสมัครได้
ที่ห้องวิชาการ โรงเรียนนาน้อย 201 หมู่ 1 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 โทร. 054-789093 หรือดาวน
โหลดระเบียบการทดสอบวัดศักยภาพการเรียนรู้ทางวิชาการ จากเว็บไซต www.nanoi.ac.th
- สอบในวันอาทิตยที่ 6 มกราคม 2562
2. การสมัครสอบ
2.1 สมัครผ่านโรงเรียนประถมศึกษาต้นสังกัด
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่สนใจ สามารถขอรับใบสมัครจากโรงเรียนต้นสังกัด หรือดาวน
โหลดได้จากเว็บไซต www.nanoi.ac.th และกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
- โรงเรียนประถมศึกษาต้นสังกัดกรอกแบบสรุปการสมัคร รวบรวมใบสมัครและค่าสมัคร ส่งไปที่ห้อง
วิชาการ โรงเรียนนาน้อย ไม่เกินวันที่ 3 มกราคม 2562 เท่านั้น
2.2 สมัครด้วยตนเอง
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ห้องวิชาการ โรงเรียนนาน้อย
ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 แล้วนำมาสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อ
ครูกนิษฐา รัตนน้าหิน โทร. 081-7248997, ครูขวัญพร สุขแสวง โทร. 090-4755359
3. ค่าสมัคร
- ค่าสมัครสอบ คนละ 50 บาท
4. การประกาศรายช่อผู้เข้าสอบแข่งขัน
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ เลขที่นั่งสอบ และเลขที่ห้องสอบ การทดสอบวัดศักยภาพการเรียนรู้ทาง
วิชาการ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ทางเว็บไซต
www.nanoi.ac.th หรือ หน้าห้องวิชาการ อาคาร 2
5. กาหนดการสอบแข่งขัน
- สอบในวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ โรงเรียนนาน้อย
อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

6. ตารางสอบและวิชาทีส่ อบแข่งขัน
วัน/เดอน/ปี
วันอาทิตย์ที่ 6 ม.ค. 62

วิชาคณิตศาสตร
วิชาวิทยาศาสตร
วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ

เวลา
08.30-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00

เวลา
90 นาที
60 นาที
60 นาที
60 นาที
60 นาที

วิชา
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
พักกลางวัน
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ

จานวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
จานวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
จานวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
จานวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
จานวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
คะแนนเต็มรวมทุกวิชา 200 คะแนน

7. เอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ
- บัตรประจาตัวการทดสอบวัดศักยภาพการเรียนรู้ทางวิชาการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร
ประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงาน ราชการมีรูปถ่าย (บัตรไม่หมดอายุ)
8. การประกาศผลสอบ
- ประกาศผลสอบ ในวันจันทรที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ทาง www.nanoi.ac.th และบอรด
หน้าห้องวิชาการ โรงเรียนนาน้อย
9. รางวัลสาหรับผู้เข้าทดสอบวัดศักยภาพการเรียนรู้
- นักเรียนได้รับเกียรติบัตร ในการสอบวัดศักยภาพการเรียนรู้ทุกคน
- นักเรียนที่ได้คะแนนรวม อันดับที่ 1 - 3 ของการสอบวัดศักยภาพการเรียนรู้ได้รับเกียรติบัตรและ
ทุนการศึกษา ซึ่งจะมอบในงาน “เปิดบ้านคุณธรรม” ของโรงเรียนนาน้อย ในวันศุกรที่ 18 มกราคม 2562
- นักเรียนที่ได้ลาดับที่ 1 – 20 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ไม่มีการเลื่อนลาดับกรณีที่มีการสละสิทธิ์)

(สาหรับสมัครผ่านโรงเรียนประถมศึกษาต้นสังกัด)

แบบสรุปการสมัคร การทดสอบวัดศักยภาพการเรียนรู้ทางวิชาการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2561
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)……………………………………….……………………….......................................................
ตาแหน่ง………………………........................โรงเรียน…………………………………….………………………………………………………..…
ตำบล…………………………………………...อำเภอ.............................................................จังหวัด………………………………….
เบอรโทรศัพท................................................. ขอแจ้งความประสงคส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
เข้าร่วมการทดสอบวัดศักยภาพการเรียนรู้วิชาการ ของโรงเรียนนาน้อย รวมทั้งสิ้น จำนวน………………......…… คน
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน..............คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน..............คน
รวมเป็นเงินค่าสมัครสอบ จำนวนเงิน…………………………….บาท (………………….…………………………..……………………)
(ลงชื่อ) …………………..….……….………………
(………………..…..…..…………………………)
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หมายเหตุ

โปรดส่งแบบสรุป พร้อมรวบรวมใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วไปยังโรงเรียนนาน้อย
ไม่เกินวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เท่านั้น

