
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2563 

 

โรงเรียนนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตร     
ห้องเรียนพิ เศษวิทยาศาสตร์  - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563               
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ห้องเรียนพิเศษ) 
1. สมัครสอบคัดเลือก    22-26 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 08.30-16.00 น. 

(ไม่เว้นวนัหยุดราชการ) ณ ห้องวิชาการ อาคาร 2 
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ   3 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 ณ หน้าห้องวิชาการ อาคาร 2 

 3. สอบคัดเลือก    7 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. 
4. ประกาศผลการสอบ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 หน้าห้องวิชาการ อาคาร 2 และ 

www.nanoi.ac.th 
 5. รายงานตัวและมอบตัว   13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารเสี้ยวดอกขาว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4(ห้องเรียนพิเศษ) 
1. สมัครสอบคัดเลือก  22-26 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 08.30-16.00 น.                                   

(ไม่เว้นวนัหยุดราชการ) ณ ห้องวิชาการ อาคาร 2 
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ   3 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 ณ หน้าห้องวิชาการ อาคาร 2 

 3. สอบคัดเลือก    8 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. 
4. ประกาศผลการสอบ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 หน้าห้องวิชาการ อาคาร 2 และ 

www.nanoi.ac.th 
 5. รายงานตัวและมอบตัว   13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารเสี้ยวดอกขาว 

คุณสมบัติผู้สมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 
 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปีหรือ 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีหรือ 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
 3. ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ได้ลำดับที่ 1-20 (สำหรับนักเรียน ป.6 ) ประจำปีการศึกษา 2562 มีสิทธิ์เข้า
สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโดยไม่พิจารณาผลการเรียน 

4. มีความสามารถทางพิเศษด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โดยพิจารณา 3 ปีย้อนหลังที่ได้รับรางวัลระดับ
เขตพื้นที่ขึ้นไป และมีผลการในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เฉลี่ยไม่ต่ำ
กว่า 2.75 (แนบสำเนาเกียรติบัตรมาพร้อมใบสมัคร) 
 

คุณสมบัติผู้สมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 
 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1. มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 
 3. มีความสามารถทางพิเศษด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โดยพิจารณา 3 ปีย้อนหลังที่ได้รับรางวัลระดับ
เขตพื้นที่ขึ้นไป และมีผลการเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 (แนบสำเนา
เกียรติบัตรมาพร้อมใบสมัคร) 
 กรณีพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาน้อย ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด ลำดับ 1-10 สามารถเข้า
ศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษได้เลยโดยไม่พิจารณาผลสอบ อย่างไรก็ตามจะต้องยื่นสมัครและเข้าสอบตามปกติ 
 
 



หลักฐานการสมัคร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ห้องเรียนพิเศษ) 
 1. ใบสมัคร 
 2. หลักฐานที่แสดงวา่กำลงัศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6  ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 
 3. หลักฐานผลการเรียนแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา 4 ภาคเรียน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5) 
 4. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบา้นของนักเรียนและผูป้กครอง 
 5. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรงไม่สวมหมวก ในชดุนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
 6. สำเนาเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ 
 

หลักฐานการสมัคร 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ห้องเรียนพิเศษ) 
 1. ใบสมัคร 
 2. หลักฐานที่แสดงวา่กำลงัศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 
 3. หลักฐานผลการเรียนแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคเรียน  

4. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบา้นของนักเรียนและผูป้กครอง 
 5. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรงไม่สวมหมวก ในชดุนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป 

6. สำเนาเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ 
 

จำนวนนักเรียนที่รับ 
           ห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 30 คน 
           ห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 30 คน 
 

การมอบตัวและการชำระเงินค่าลงทะเบียน 
- สำหรับค่าใช้จา่ยในห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3,250 บาท ต่อ 1 ภาคเรียน 
- สำหรับค่าใช้จา่ยในห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3,250 บาท ต่อ 1 ภาคเรียน 

(กรณีนี้ไม่รวมค่าใช้จา่ยของทางโรงเรียน) 
หมายเหตุ ** กรณีนักเรียนไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดทางโรงเรียนถือว่านักเรียนสละสทิธิ์ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2562 

 

      ลงชื่อ  
      ว่าที่ร้อยตรี  

       (อดุลย์ อะทะยศ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนาน้อย ที่อยู่เลขที่ 201 หมู่ 1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลนานอ้ย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150 
โทรศัพท์  054-789093  โทรสาร   054-789094  
เว็บไซต์  http://www.nanoi.ac.th/ 
 


