ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
..............................................................
ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า สังกัด เทศบาลนครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น กระทรวงมหาดไทย จะด าเนิ น การรั บ สมั ค รนั ก เรี ย น เพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ ๑
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกาหนดรายละเอียด
การรับสมัครและคุณสมบัติของนักเรียน ที่จะสมัครเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้.๑. จานวนนักเรียน
๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รับจานวน ๔ ห้องเรียน
จานวน ๑๖๐ คน
- ห้องเรียนเสริมพิเศษด้านวิชาการ จานวน ๒ ห้อง จานวน ๘๐ คน
- ห้องเรียนหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น (IEP)
จานวน ๑ ห้อง
จานวน ๔๐ คน
- ห้องเรียนหลักสูตรการเรียนภาษาจีนอย่างเข้มข้น (ICP)
จานวน ๑ ห้อง
จานวน ๔๐ คน
๒. ประเภทและจานวนนักเรียนที่จะรับ มี ๕ ประเภท
๒.๑ ประเภทโควตา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
- ห้องเรียนเสริมพิเศษด้านวิชาการ
จานวน
- ห้องเรียนหลักสูตร ICP โรงเรียนสังกัดเทศบาล จานวน
- ห้องเรียนหลักสูตร IEP โรงเรียนสังกัดเทศบาล จานวน
๒.๒ ประเภทโควตาดนตรี กีฬาและนาฎศิลป์
จานวน
๒.๓ นักเรียนสมัครสอบห้องเรียนเสริมพิเศษด้านวิชาการ จานวน
๒.๔ นักเรียนสมัครสอบหลักสูตร IEP
จานวน
๒.๕ นักเรียนสมัครสอบหลักสูตร ICP
จานวน
รวมจานวน
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๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ สาเร็จหรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๓.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย
/๔. หลักฐานการรับสมัคร…

๔. หลักฐานการรับสมัคร
๔.๑ ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
๔.๒ ใบรับรองผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (ปพ.๑)
๔.๓ สาเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว
จานวน ๓ ใบ
๕. การขอรับใบสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า หรือ ดาวน์โหลดจาก www.t5denha.ac.th
๖. กาหนดการรับสมัครและการคัดสอบคัดเลือก
๖.๑ รับสมัคร ณ อาคารอานวยการ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
ระหว่าง วันที่ ๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๖.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคารสานักงาน และ
เว็บไซด์ www.t5denha.ac.th
ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
๖.๓ การสอบคัดเลือก
- ทดสอบความรู้พื้นฐาน ๕ กลุ่มสาระวิชาฯ ๒๐๐ คะแนน วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
(นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ของคะแนนสอบภาคความรู้พื้นฐานถึงจะมีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์)
- นักเรียนประเภทโควตาดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ต้องผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เตรียม Portfolio /เกียรติบัตร มาด้วย)
๖.๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้พื้นฐาน
ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคารสานักงาน และ
เว็บไซด์ www.t5denha.ac.th
๖.๕ สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบภาคความรู้พื้นฐาน
ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
๖.๖ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคารสานักงาน และ
เว็บไซด์ www.t5denha.ac.th
/๗. การรายงานตัว พร้อมชาระเงิน...

๗. การรายงานตัว พร้อมชาระเงิน
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวันชัย จงสุทธานามณี )
นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

