
 

 

1. วัน เวลา สถานที่ จ าหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัคร 

 จ าหน่ายและย่ืนใบสมัคร 
จ ำหน่ำยใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ตั้งแต่วันที่ 4 มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2564 เวลำ08.30 - 16.00 น. (ไม่

เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรกำรโรงเรียนนำนำชำติเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช เลขที่ 333 ถนนศรีธรรมรำช ต ำบลโพธิ์เสด็จ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้จำกเว็บไซต์  www.nics.ac.th, Facebook 
NakhonInternational CitySchool  สอบถำมเพ่ิมเติม โทร. 075-357755 (รับสมัครจ านวนจ ากัด)       

เอกสารประกอบการสมัคร 

 1.  ใบสมัคร (เขียนตัวบรรจง) 
   2.  รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว  จ ำนวน 3 รูป (รูปถ่ำยสวมชุดนักเรียน)   

 3.  ค่ำด ำเนินกำรสอบ 100 บำท (เงินจ านวนนี้โรงเรียนไม่คืนทุกกรณี) 
* วันที่สมัครไม่ต้องน ำนักเรียนมำด้วย 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
โครงกำรเพชรต้นกล้ำนำนำชำติฯ รับสมัครสอบนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ชั้น อนุบำล 3, ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1, ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

3.  วิธีการคัดเลือก 
คัดเลือกด้วยวิธีทดสอบควำมรู้ทำงวิชำกำร โดยใช้ข้อสอบปรนัย จ ำนวน 3 รำยวิชำ  ได้แก่ 

ชั้นอนุบาล 3  
วิชำภำษำอังกฤษ  40  คะแนน 

 วิชำคณิตศำสตร์   30  คะแนน 
 วิชำภำษำไทย    30  คะแนน 
 รวม                     100  คะแนน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 3 (ข้อสอบวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีทั้ง 2 ภำษำ ภำษำไทย : อังกฤษ คิดเป็น
สัดส่วน 70:30) 

วิชำภำษำอังกฤษ  50  คะแนน 
 วิชำคณิตศำสตร์   50  คะแนน 
 วิชำวิทยำศำสตร์   50  คะแนน 

            รวม                     150  คะแนน 
4. ก าหนดสอบ 

4.1  สอบวันเสาร์ที ่ 6  กุมภาพันธ์ 2564 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
4.2  ประกำศผลสอบ  วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลำ 9.00น. เป็นต้นไป ณ ป้ำยประชำสัมพันธ์โรงเรียน

นำนำชำติฯ, ทำงหน้ำเว็บไซต์ www.nics.ac.th, Facebook NakhonInternational CitySchool, Facebook page Nakhon 
International City School 
 
 

http://www.nics.ac.th/
http://www.nics.ac.th/


 
5.  สิ่งที่ต้องน ามาในวันสอบ/การแต่งกาย 

5.1  บัตรเข้ำห้องสอบ 
 5.2  ดินสอด ำ ยำงลบ  ไม้บรรทัด 
 5.3  กำรแต่งกำยชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม 
 5.4  ไม่อนุญำตให้น ำเอกสำรหนังสือใดๆเข้ำในห้องสอบ หำกไม่ปฏิบัติตำมผู้คุมสอบจะให้ยุติกำรสอบของบุคคลนี้โดยทันที
และเชิญออกจำกห้องสอบ 

* ในกรณีผู้เข้ำสอบมำถึงห้องสอบสายไม่เกิน 30 นาที จะเข้ำสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำกผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือ
ผู้คุมสอบ และไม่อนุญำตให้ต่อเวลำสอบ หำกผู้เข้ำสอบมำถึงห้องสอบสำยเกินกว่ำ 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ  

6.  รางวัล 
 นักเรียนที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก จะได้สิทธิ์มอบตัวเข้ำศึกษำต่อที่โรงเรียนนำนำชำติเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช พร้อมโล่

รำงวัล และเกียรติบัตร 
 6.1 อนุบำล 3 ล ำดับที่ 1-3 รับโล่รำงวัลผลคะแนนสอบยอดเยี่ยม และล ำดับที่ 4-10 รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคะแนนยอด

เยี่ยม 
 6.2 ประถมศึกษำปีที่ 1-3 รับโล่รำงวัลผลคะแนนสอบยอดเยี่ยม และล ำดับที่ 4-5 รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคะแนนยอด

เยี่ยม 

7.  มอบโล่ เกียรติบัตรและการมอบตัว 
 7.1 ให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกส ำหรับล ำดับที่ 1-5 ของประถมศึกษำ และล ำดับที่ 1-5 ของอนุบำล 3 มำ
รับมอบโล่ และเกียรติบัตร ณ  โรงเรียนนำนำชำติเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช  ในวันพฤหัสบดี  ที่ 11 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 
10.00 น. 

7.2 ส ำหรับผู้ปกครองที่สนใจมอบตัวและรำยงำนตัวนักเรียนที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกส ำหรับล ำดับที่ 1-5 ของประถมศึกษำ 
และล ำดับที่ 1-10 ของอนุบำล 3 ให้มำมอบตัวและรำยงำนตัว ณ โรงเรียนนำนำชำติเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช  ในวันพฤหัสบดี  
ที่ 11 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 10.30 – 11.30 น. (หลังจากนี้ถือว่าสละสิทธิ์) พร้อมหลักฐำน  ดังนี้ 

 1.  ส ำเนำสูติบัตรของนักเรียน  จ ำนวน 1 ฉบับ 
 2.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียน  จ ำนวน 1 ฉบับ 
 2.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน บิดาและมารดา จ ำนวนคนละ 1 ฉบับ 
 3.  หนังสือรับรองนักเรียน,  ส ำเนำวุฒิบัตร  (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) 
 4.  รูปถ่ำยชุดนักเรียนหน้ำตรง ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป (ต้องเป็นรูปเดียวกันกับรูปที่ติดในใบสมัคร) 

 4.  ช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ    17,000 บำท 
 5.  ค่ำประกันอุบัติเหตุ      200  บำท 

 6.  ค่ำเรียนปรับพ้ืนฐำน            500  บำท   * นักเรียนใหม่ต้องเรียนปรับพ้ืนฐำนทุกคน 

หมายเหตุ 1. กรณเีอกสำรไม่ครบตำมที่ก ำหนด โรงเรียนมีสิทธิ์ไม่รับยื่นใบสมัครและรับมอบตัว 
      2. ผลสอบที่ประกำศ ถือเป็นสิทธิ์ขำดของโรงเรียน 
      3. กรณีบัตรเข้ำสอบของนักเรียนสูญหำย กรุณำติดต่อที่ห้องธุรกำรก่อนวันเข้ำสอบพร้อมน ำรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 

รูปมำ เพ่ือท ำบัตรสอบใหมโ่ดยต้องเป็นรูปเดียวกันกับที่น ำมำในวันที่ยื่นใบสมัคร) 
   4. กรณีสละสิทธิ์โรงเรียนไม่คืนเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำและรำยกำรอ่ืนๆในทุกกรณ ี
   5. กำรพิจำรณำเพื่อจัดล ำดับห้องเรียนจะเป็นสิทธิ์ขำดของโรงเรียน 
   6. ผู้ปกครองไม่มีสิทธิ์เรียกร้องหรือร้องเรียนทั้งทำงแพ่งและอำญำ ที่ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบกำรรับสมัคร 


