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ประกาศโรงเรียนร่องคา จ.กาฬสินธุ์
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โรงเรียนร่องคา จ.กาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560
------------------------------------------------------------ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ประจาปีการศึกษา 2560 ซึ่งทางโรงเรียนร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดาเนินการจัดตั้งโครงการห้องเรียนพิเศษ
ที่เน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา คัดเลือก
นักเรียนผู้ที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ผลการดาเนินการที่ผ่านมาและผลประเมินด้านคุณภาพของนักเรียนเป็นที่ยอมรับแก่สังคม นักเรียนได้ศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาตามต้องการ ดังนั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในปีการศึกษา 2560
ทางโครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนร่องคา (RK.SMART PROGRAM) จึงได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนที่
กาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 40 คน และ นักเรียนที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 40 คน
โดยมีละเอียดดังแนบ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

(นายวิรัติ โสไธสง)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่องคา
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
ระเบียบการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ SMART PROGRAM
ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. จานวนรับสมัคร

จานวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียนชายและหญิง รวมทั้งสิ้น 40 คน

2. วิธีการรับสมัครเข้าเรียน สมัครด้วยตนเองจากนักเรียนทั่วประเทศ
ติดต่อสอบถาม ครูประสพสุข เขตอนันต์ (08-7230-9521)
ครูปิยพงศ์ นาชัยฤทธิ์ (09-9201-9601)
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 กาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลังไม่ต่ากว่า 3.00
3.3 มีความประพฤติเรียบร้อย
3.4 เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ SMART PROGRAM ของโรงเรียนร่องคา
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4.3 สาเนาใบ ปพ.1 จานวน 1 ฉบับ หรือใบรับรองผลการเรียน
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4.5 สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
5.1 รับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องสานักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
SMART PROGRAM อาคาร 2 โรงเรียนร่องคา จ.กาฬสินธุ์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าอาคาร 2
โรงเรียนร่องคา หรือทาง www.rongkham.ac.th
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6. กาหนดการสอบคัดเลือก
สอบวันที่ 4 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนร่องคา
สอบข้อเขียน เวลา 08.30 - 11.30 น.
วิชาคณิตศาสตร์
50
คะแนน
วิชาวิทยาศาสตร์
50
คะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ
25
คะแนน
วิชาภาษาไทยและความรู้ทั่วไป 25
คะแนน
รวม 150 คะแนน
เนื้อหาสาระ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
*** นักเรียนที่สอบข้อเขียนได้คะแนนรวมทุกวิชามากกว่าร้อยละ 40 ของคะแนนเต็ม หรือ
นักเรียนที่ สอบได้คะแนนรวมตั้งแต่ 60 คะแนน ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ***
สอบสัมภาษณ์ เวลา 14.00 - 16.00 น.
นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้นาแฟ้มสะสมผลงานมาเพื่อประกอบการพิจารณาในการ
คัดเลือก (พิจารณาผลงานระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขต และระดับโรงเรียน ตามลาดับ)
7. เกณฑ์การคัดเลือก
7.1 คัดเลือกนักเรียนที่สอบได้คะแนนรวมทุกวิชามากกว่าร้อยละ 40 ของคะแนนเต็ม หรือนักเรียนที่
สอบได้คะแนนรวมตั้งแต่ 60 คะแนน ขึน้ ไป
7.2 กรณีที่มีนักเรียนสอบได้คะแนนรวมทุกวิชามากกว่าร้อยละ 40 ของคะแนนเต็ม หรือนักเรียนที่
สอบได้คะแนนรวมตั้งแต่ 60 คะแนน ขึ้นไป เกิน 40 คน
7.2.1 จะเรียงลาดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดเป็นลาดับที่ 1 จนถึงลาดับที่ 40 เป็นผู้มีสิทธิ์
เข้าเรียน ผู้ที่สอบได้คะแนนรองลงมา จะประกาศได้ที่สารอง
7.2.2 ในกรณีข้อ 7.2.1 ถ้าคะแนนสอบรวมเท่ากัน จะพิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนวิชา
คณิตศาสตร์สูงกว่าจะได้ลาดับที่ดีกว่า ถ้ายังเท่ากันอีกจะพิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนวิชา
วิทยาศาสตร์สูงกว่าจะได้ลาดับที่ดีกว่า
7.2.3 จากกรณีข้อ 7.2.2 ถ้ายังมีคะแนนรวมเท่ากันอีกให้ถือว่าผู้เข้าสอบ สอบผ่าน
7.3 ในกรณีมีนักเรียนสอบได้คะแนนรวมทุกวิชามากกว่าร้อยละ 40 ของคะแนนเต็ม หรือนักเรียน
ที่สอบได้คะแนนรวมตั้งแต่ 60 คะแนน ขึ้นไป มีจานวนไม่ถึง 40 คน คณะกรรมการคัดเลือก
จะดาเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนจนกว่าจะได้นักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนครบ 40 คน
7.4 การสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากบุคลิกภาพ การตอบคาถาม ความสามารถพิเศษ และแฟ้ม
สะสมผลงาน
7.5 คณะกรรมการตัดสินผลการคัดเลือกแล้วถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆได้
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8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 วันที่ 9 มีนาคม 2560 ทางป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าอาคาร 2
โรงเรียนร่องคา หรือทาง www.rongkham.ac.th
9. การรายงานตัวและชาระค่าลงทะเบียน มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
1) การรายงานตัว วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. สาหรับผู้ที่สอบได้ตัวจริง
ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนร่องคา ไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
เวลา 12.30 น. - 16.00 น. สาหรับผู้ที่สอบได้อันดับสารอง ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนร่องคา
ไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
2) การลงทะเบียนเรียน
2.1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
จานวนเงิน
5,000 บาท
ค่าเครื่องแบบของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ จานวนเงิน
1,500 บาท
ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ จานวนเงิน
600 บาท
รวมเป็นเงิน 7,100 บาท
2.2) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
จานวนเงิน
5,000 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
ทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
1. นักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ลาดับที่ 1 – 3 ที่มีคะแนนรวม
มากกว่าร้อยละ 60 หรือได้คะแนนรวมมากกว่า 90 คะแนน จะได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท
3,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลาดับ ส่วนลาดับที่ 4 – 8 จะได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
2. นักเรียน ที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนแสดงถึงความก้าวหน้าและพัฒนา
อันดับ 1 – 3 จะได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท 2,000 บาท และ 1,000 บาท ตามลาดับ
3. นักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะได้รับทุนการศึกษา
ตามคณะที่มีคะแนนสูงและได้รับความนิยมในสังคม ตามที่คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ พิจารณาใน
แต่ละรุ่น
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ตารางสอบชั้น ม.1 วันที่ 4 มีนาคม 2560
เวลา
08.30 - 10.00 น.
10.00 - 11.30 น.
13.30 น.
14.00 - 16.00 น.

วิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทยและความรู้ทั่วไป
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

รวมเวลา
1ชั่วโมง 30 นาที

สถานที่สอบ

1ชั่วโมง 30 นาที

อาคาร 2
โรงเรียนร่องคา

2ชั่วโมง

ปฏิทินการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ SMART PROGRAM ประจาปีการศึกษา 2560
เรื่อง
ประกาศรับสมัคร

รับสมัคร

ระดับ ม.1
วันที่ 1 - 24
กุมภาพันธ์ 2560

เวลา
-

ระหว่างวันที่ 20 - 24 08.30 -16.00 น.
กุมภาพันธ์ 2560
ของทุกวัน

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์
2560

10.00 น.

วันสอบ

วันที่ 4 มีนาคม 2560

08.30 -16.00 น.

ประกาศผลสอบ วันที่ 9 มีนาคม 2560
การรายงานตัว
และชาระ
ค่าลงทะเบียน

การมอบตัว

วันที่ 12 มีนาคม
2560
วันที่ 31 มีนาคม
2560

10.00 น.
ตัวจริง
08.30 -12.00 น.
ตัวสารอง
12.30 -16.00 น.
08.30 – 12.00 น.

สถานที่
ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือ
www.rongkham.ac.th
ห้องสานักงาน
โครงการห้องเรียนพิเศษ
SMART PROGRAM
อาคาร 2 โรงเรียนร่องคา
ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือ
www.rongkham.ac.th
อาคาร2
โรงเรียนร่องคา
ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือ
www.rongkham.ac.th

หมายเหตุ

นักเรียนสมัคร
ด้วยตนเอง

ณ ห้องเรียนรวม
โรงเรียนร่องคา

ไม่มารายงานตัว
ถือว่าสละสิทธิ์

ณ ห้องเรียนรวม
โรงเรียนร่องคา

ต้องนาผู้ปกครอง
มาด้วย
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ระเบียบการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ SMART PROGRAM
ระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. จานวนรับสมัคร

จานวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียนชายและหญิง รวมทั้งสิ้น 40 คน

2. วิธีการรับสมัครเข้าเรียน สมัครด้วยตนเองจากนักเรียนทั่วประเทศ
ติดต่อสอบถาม ครูประสพสุข เขตอนันต์ (08-7230-9521)
ครูปิยพงศ์ นาชัยฤทธิ์ (09-9201-9601)
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3,1 กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียนย้อนหลังไม่ต่ากว่า 3.00
3.3 มีความประพฤติเรียบร้อย
3.4 เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
4. หลักฐานการสมัคร
4.2 ใบสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ SMART PROGRAM ของโรงเรียนร่องคา
4.3 รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4.4 สาเนาใบ ปพ.1 จานวน 1 ฉบับ หรือใบรับรองผลการเรียน
4.5 สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4.6 สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
5.2 รับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องสานักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
SMART PROGRAM อาคาร 2 โรงเรียนร่องคา จ.กาฬสินธุ์
5.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าอาคาร 2
โรงเรียนร่องคา หรือทาง www.rongkham.ac.th
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6. กาหนดการสอบคัดเลือก
สอบวันที่ 5 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนร่องคา
สอบข้อเขียน เวลา 08.30 - 11.30 น.
วิชาคณิตศาสตร์
50
คะแนน
วิชาวิทยาศาสตร์
50
คะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ
25
คะแนน
วิชาภาษาไทยและความรู้ทั่วไป 25
คะแนน
รวม 150 คะแนน
เนื้อหาสาระ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
*** นักเรียนที่สอบข้อเขียนได้คะแนนรวมทุกวิชามากกว่าร้อยละ 40 ของคะแนนเต็ม หรือ
นักเรียนที่ สอบได้คะแนนรวมตั้งแต่ 60 คะแนน ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ***
สอบสัมภาษณ์ เวลา 14.00 - 16.00 น.
นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้นาแฟ้มสะสมผลงานมาเพื่อประกอบการพิจารณาในการ
คัดเลือก (พิจารณาผลงานระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขต และระดับโรงเรียน ตามลาดับ)
7. เกณฑ์การคัดเลือก
7.2 คัดเลือกนักเรียนที่สอบได้คะแนนรวมทุกวิชามากกว่าร้อยละ 40 ของคะแนนเต็ม หรือนักเรียนที่
สอบได้คะแนนรวมตั้งแต่ 60 คะแนน ขึ้นไป
7.3 กรณีที่มีนักเรียนสอบได้คะแนนรวมทุกวิชามากกว่าร้อยละ 40 ของคะแนนเต็ม หรือนักเรียนที่
สอบได้คะแนนรวมตั้งแต่ 60 คะแนน ขึ้นไป เกิน 40 คน
7.3.1 จะเรียงลาดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดเป็นลาดับที่ 1 จนถึงลาดับที่ 40 เป็นผู้มีสิทธิ์
เข้าเรียน ผู้ที่สอบได้คะแนนรองลงมา จะประกาศได้ที่สารอง
7.3.2 ในกรณีข้อ 7.2.1 ถ้าคะแนนสอบรวมเท่ากัน จะพิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนวิชา
คณิตศาสตร์สูงกว่าจะได้ลาดับที่ดีกว่า ถ้ายังเท่ากันอีกจะพิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนวิชา
วิทยาศาสตร์สูงกว่าจะได้ลาดับที่ดีกว่า
7.3.3 จากกรณีข้อ 7.2.2 ถ้ายังมีคะแนนรวมเท่ากันอีกให้ถือว่าผู้เข้าสอบ สอบผ่าน
7.4 ในกรณีมีนักเรียนสอบได้คะแนนรวมทุกวิชามากกว่าร้อยละ 40 ของคะแนนเต็ม หรือนักเรียน
ที่สอบได้คะแนนรวมตั้งแต่ 60 คะแนน ขึ้นไป มีจานวนไม่ถึง 40 คน คณะกรรมการคัดเลือก
จะดาเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนจนกว่าจะได้นักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนครบ 40 คน
7.5 การสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากบุคลิกภาพ การตอบคาถาม ความสามารถพิเศษ และแฟ้ม
สะสมผลงาน
7.6 คณะกรรมการตัดสินผลการคัดเลือกแล้วถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆได้
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8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ทางป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าอาคาร 2
โรงเรียนร่องคา หรือทาง www.rongkham.ac.th
9. การรายงานตัวและชาระค่าลงทะเบียน ม.4
9.1 การรายงานตัว วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. สำหรับผู้ที่สอบได้ตัวจริง
ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนร่องคา ไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
เวลา 12.30 น. - 16.00 น. สำหรับผู้ที่สอบได้อันดับสำรอง ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนร่องคา
ไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
9.2 การลงทะเบียนเรียน
9.2.1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
จานวนเงิน
5,000 บาท
ค่าเครื่องแบบของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ จานวนเงิน
1,500 บาท
ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ จานวนเงิน
600 บาท
รวมเป็นเงิน 7,100 บาท
9.2.2) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
จานวนเงิน
5,000 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
ทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
1. นักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ลาดับที่ 1 – 3 ที่มีคะแนนรวม
มากกว่าร้อยละ 60 หรือได้คะแนนรวมมากกว่า 90 คะแนน จะได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท
3,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลาดับ ส่วนลาดับที่ 4 – 8 จะได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
2. นักเรียน ที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนแสดงถึงความก้าวหน้าและพัฒนา
อันดับ 1 – 3 จะได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท 2,000 บาท และ 1,000 บาท ตามลาดับ
3. นักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะได้รับทุนการศึกษา
ตามคณะที่มีคะแนนสูงและได้รับความนิยมในสังคม ตามที่คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ พิจารณาใน
แต่ละรุ่น
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ตารางสอบชั้น ม.4 วันที่ 5 มีนาคม 2560
เวลา
08.30 - 10.00 น.
10.00 - 11.30 น.
13.30 น.
14.00 - 16.00 น.

วิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทยและความรู้ทั่วไป
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

รวมเวลา
1ชั่วโมง 30 นาที

สถานที่สอบ

1ชั่วโมง 30 นาที

อาคาร 2
โรงเรียนร่องคา

2ชั่วโมง

ปฏิทินการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ SMART PROGRAM ประจาปีการศึกษา 2560
เรื่อง
ประกาศรับสมัคร

รับสมัคร
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันสอบ
ประกาศผลสอบ
การรายงานตัว
และชาระ
ค่าลงทะเบียน

การมอบตัว

ระดับ ม.4
วันที่ 1 - 24
กุมภาพันธ์ 2560

เวลา
-

ระหว่างวันที่ 20 - 24 08.30 - 16.00 น.
กุมภาพันธ์ 2560
ของทุกวัน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์
2560

10.00 น.

วันที่ 5 มีนาคม 2560 08.30 - 16.00 น.
วันที่ 10 มีนาคม
2560

10.00 น.

วันที่ 12 มีนาคม
2560

ตัวจริง
08.30 - 12.00 น.
ตัวสารอง
12.30 - 16.00 น.

วันที่ 31 มีนาคม
2560

08.30 – 12.00 น.

สถานที่
ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือ
www.rongkham.ac.th
ห้องสานักงาน
โครงการห้องเรียนพิเศษ
SMART PROGRAM
อาคาร 2 โรงเรียนร่องคา
ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือ
www.rongkham.ac.th
อาคาร2
โรงเรียนร่องคา
ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือ
www.rongkham.ac.th

หมายเหตุ

นักเรียนสมัคร
ด้วยตนเอง

ณ ห้องเรียนรวม
โรงเรียนร่องคา

ไม่มารายงานตัว
ถือว่าสละสิทธิ์

ณ ห้องเรียนรวม
โรงเรียนร่องคา

ต้องนาผู้ปกครอง
มาด้วย

