1. การรับนักเรียน ม.1 และ ม.4

2.2 ห้องเรียน SMTE นักเรียน ม. 1 และ ม. 4 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา ชัน้ ป. 4-5 และชั้น ม. 1-3
ไม่ต่ากว่า 2.75 และวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 3.00

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับจานวน 465 คน โดยแยกเป็น ดังนี้ 2.3 ห้องเรียน AP ม.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับชั้น ป.4 และ ป.5 ไม่ต่ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาคณิตศาสตร์
1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ (SMTE,AP,SEP) จานวน 105 คน
2. นักเรียนในเขตพื้นทีบ่ ริการ 7 โรงเรียน จานวน 300 คน
โดยโรงเรียนกาหนดเขตพืน้ ที่บริการ 7 โรงเรียน ดังนี้
1. ร.ร. อนุบาลเลิงนกทา 2. ร.ร. บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
3. ร.ร. บ้านโป่งหนองสิม 4. ร.ร. เทศบาลเลิงนกทา
5. ร.ร. บ้านกุดโจด

วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4 และ ป.5 ไม่ต่ากว่า 3.00 ม. 4 มีผลการเรียนเฉลี่ยจานวน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า
3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่า 3.00
2.4. ห้องเรียน SEP ม. 1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (พืน้ ฐานและเพิ่มเติม) ในชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4
และชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ตากว่
่ า 3.00 และ ม. 4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (พื้นฐานและเพิ่มเติม)
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ากว่า 2.75 (ไม่เคยติด 0, ร, มส.)

3. หลักฐานการรับสมัคร

6. ร.ร. บ้านแยประชาสรรค์

7. ร.ร. บ้านนาจาน

3. รับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนทั่วไป จานวน 35 คน
4. รับนักเรียนความสามารถพิเศษ 25 คน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับจานวน 420 คน โดยแยกเป็น ดังนี้
1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ (SMTE,AP,SEP) จานวน 100 คน

1. ใบสมัครตามแบบของโรงเรียน ใช้เอกสารการสมัครตามประกาศโครงการนัน้ ๆ
2. สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดามารดาและผู้ปกครอง ฉบับถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ชุด (ให้มีข้อมูลทั้งชื่อ สกุล บิดา มารดา )
3. กรณี สมัครเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาเนาเอกสารการจบการศึกษา (ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6)
หรือเทียบเท่า (ปพ.1 ) ถ้ากาลังศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ปพ.1)
4. กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า สาเร็จการศึกษา (ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3)

2. รับนักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หรือเทียบเท่า (ปพ.1) ถ้ากาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ปพ.1)

และกาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเลิงนกทา

5. ผลการสอบระดับชาติ O-Net

ทุกคนที่สมัคร จานวน 230 คน

4.

ปฏิทินการรับนักเรียน

3. รับนักเรียน จากโรงเรียนทั่วไปทั้งในและนอกจังหวัด
ยโสธร จานวน 70 คน

ห้องเรียน

ระดับชั้น

ประเภท

จานวนที่
รับ
(คน)

ห้องเรียนพิเศษ

ม.1
ม.4

SMTE,AP,SEP
SMTE
AP,SEP
- ในเขตพื้นที่บริการ
- ทั่วไป
ความสามารถพิเศษ
นักเรียน ม.3โรงเรียนเดิม
นักเรียนทั่วไป
ความสามารถพิเศษ

35
30
35
325
35
25
230
70
20

4. รับนักเรียนความสามารถพิเศษ 20 คน

2. คุณสมบัติเฉพาะกรณี
2.1 นักเรียนความสามารถพิเศษ

ม.1

ดนตรี, นาฎศิลป์ ,กีฬา
1) ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศ
2) แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) * ให้นามาในวันทีส่ อบภาคปฏิบตั ิ

ห้องเรียนทั่วไป

ม.4

รับสมัคร

สอบคัดเลือก
(จัดชั้นเรียน)

ประกาศผล

รายงาน
และมอบตัว

24-28 ก.พ.61
24-28 ก.พ.61
24-28 ก.พ.61
25-28 มี.ค.61

10 มี.ค.61
11 มี.ค.61
11 มี.ค.61
31 มี.ค.61

15 มี.ค.61
16 มี.ค.61
16 มี.ค.61
4 เม.ย.61

18 มี.ค.61
18 มี.ค.61
18 มี.ค.61
7 เม.ย.61

25-26 มี.ค.61
5-6 มี.ค.61
25-28 มี.ค.61
25-26 มี.ค.61

27 มี.ค.61
1 เม.ย.61
1 เม.ย.61
27 มี.ค.61

28 มี.ค. 61
5 เม.ย.61
5 เม.ย.61
28 มี.ค. 61

7 เม.ย.61
8 เม.ย.61
8 เม.ย.61
8 เม.ย.61

5. การสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อจัดห้องเรียน ดังนี้
แผนการเรียน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
1. จัดห้องเรียนตามที่นักเรียนสมัครเลือกแผนการเรียนตามลาดับ
ที่
แผนการเรียน
จานวน จานวน ห้อง
ตามคะแนนทีไ่ ด้
ห้อง
2. ใช้ข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานของโรงเรียนเลิงนกทา
1 ห้องเรียนพิเศษ
6.การจัดชั้นเรียน
1.1 ห้องเรียน SMTE
35
1
ม.1/1
1. คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐาน 70 %
1.2 ห้องเรียน AP
35
1
ม.1/2
2. คะแนน O-Net 30 %
1.3 ห้องเรียน SEP
35
1
ม.1/3
7. สถานที่รับสมัคร
1. ห้องเรียนทั่วไป อาคาร 1,ห้องเรียนพิเศษห้องประชุมพุทธรักษา 2 ห้องเรียนทัว่ ไป
ม.1/4
2.1 ห้องเรียนวิทย์-คณิต-ภาษาจีน
40
1
2. รับสมัครเวลา 08.30-16.30น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ม.1/52.1 ห้องเรียน วิทย์-คณิต-อังกฤษ
320
8
8. คู่มือการสมัคร 50 บาท
ม.1/12
ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รวม
465
12
วันที่สอบ
วิชาที่สอบ
เวลาที่สอบ
1.คณิตฯและวิทย์ฯ
ห้องเรียนทั่วไป 2.สังคม,ภาษาไทย,
31 มีนาคม 2561 ภาษาอังกฤษ
3.สอบสัมภาษณ์
ห้องเรียนภาษาจีน
นักเรียน
สัมภาษณ์ / ทดสอบ
ความสามารถพิเศษ ภาคปฏิบัติ /สอบข้อเขียน
27 มี.ค.61

09.00-10.30 น.
11.00-12.00 น.
13.00-16.30น.
09.00-12.00 น.

ตารางสอบชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่สอบ

วิชาที่สอบ

1.คณิตฯและวิทย์ฯ
ห้องเรียนทั่วไป 2.สังคม,ภาษาไทย,
1 เมษายน 2561 ภาษาอังกฤษ
3.สอบสัมภาษณ์
ห้องเรียนภาษาจีน,
ห้องเรียนสังคม-ภาษา
นักเรียน
สัมภาษณ์ / ทดสอบ
ความสามารถพิเศษ ภาคปฏิบัติ /สอบข้อเขียน
27 มี.ค.61

เวลาที่สอบ
09.00-10.30 น.
11.00-12.00 น.
13.00-16.30น.

09.00-12.00 น.

แผนการเรียน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ที่
แผนการเรียน
1 ห้องเรียนพิเศษ
1.1 ห้องเรียน SMTE
1.2 ห้องเรียน AP
1.3 ห้องเรียน SEP
2 ห้องเรียนทั่วไป
2.1 ห้องเรียน ภาษาจีน
2.2 ห้องเรียนวิทย์ -คณิต
2.3 ห้องเรียนศิลป์-ภาษา
2.4 ห้องเรียนสังคม-ภาษา
2.5 ห้องเรียนทวิศึกษา)
รวม

จานวน

จานวนห้อง

ห้อง

30
35
35

1
1
1

ม.4 /1
ม.4/2
ม.4/3

40
160

1
4

ม.4/4

40
40
40
420

1
1
1
11

ม. 4 /9
ม. 4 /10
ม.4/11

ม. 4 /5ม.4/8

ติดต่อสอบถาม 045-781986 และที่ www.ln.ac.th

