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ประกาศโรงเรียนตากพทิยาคม 
  เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ประเภทห้องเรียนปกต ิ

 ประจําปีการศึกษา  2559 
------------------------------ 

                     ดว้ยโรงเรียนตากพิทยาคม จงัหวดัตาก จะรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ประเภทหอ้งเรียน
ปกติ จาํนวน 7 หอ้งๆ ละ 50 คน จาํนวน 350 คน ประจาํปีการศึกษา  2559 โดยแบ่งประเภทการรับดงัน้ี 
       1. ประเภทในเขตพื้นท่ีบริการ  รับ จาํนวน 168  คน (โดยวิธีการสอบคดัเลือก) 
       2. ประเภทสอบคดัเลือกทัว่ไป  รับจาํนวน 168  คน (โดยวิธีการสอบคดัเลือก) 
                    3. ประเภทนกัเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ รับจาํนวน 14 คน 
       ดังนั้ นเพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทห้องเรียนปกติ  โรงเรียนตากพิทยาคม               
ปีการศึกษา  2559  ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรับนกัเรียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา  2559  และประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมธัยมศึกษาท่ี 38 จึงกาํหนดรายละเอียดในการรับนักเรียนเขา้
เรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทหอ้งเรียนปกติ ปีการศึกษา 2559   ดงัน้ี 
 

 
 

1. คุณสมบัติของผู้เรียน 
    1.1  สาํเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกาํลงัศึกษาอยูใ่น 
           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 
    1.2  ไม่จาํกดัอาย ุ
    1.3  เป็นโสด 
    1.4  นกัเรียนตอ้งมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน  และตอ้งอาศยัอยูก่บับิดา มารดา   
           ปู่ ยา่ ตา ยาย ท่ีเป็นเจา้บา้น หรือ เจา้ของบา้น  
            เขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน  คือ 
  - ตาํบลระแหง  - ตาํบลเชียงเงิน    - ตาํบลหวัเดียด 
  - ตาํบลหนองหลวง - ตาํบลไมง้าม หมู่ 6 ,7   - ตาํบลแม่ทอ้ 
  - ตาํบลหนองบวัใต ้ - ตาํบลนํ้ารึม หมู่ 1,2,4,5,8,9,10 ,11  - ตาํบลวงัหิน หมู่  6 
    1.5  เป็นผูมี้ความขยนัหมัน่เพียร และมีความประพฤติดี 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 
ประเภทนักเรียนในเขตพืน้ทีบ่ริการ 
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2. หลกัฐานการรับสมัคร 
     2.1  ใบสมคัรของโรงเรียนตากพิทยาคม ท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ 
     2.2  สาํเนาทะเบียนบา้นฉบบัจริง  พร้อมฉบบัถ่ายสาํเนา  1 ฉบบั 
     2.3  หลกัฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวา่กาํลงัศึกษาอยู ่
            ชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 และผลคะแนน  O-NET ปีการศึกษา 2558 หรือปีท่ีมีอยู ่  
     2.4  รูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร  หนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาดาํ และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
            จาํนวน 2 รูป (สาํหรับติดใบสมคัรและบตัรเขา้หอ้งสอบ) 
3.  กาํหนดการรับใบสมัคร/วนัย่ืนใบสมัคร/วนัสอบคดัเลือก/วนัประกาศผลสอบ/วนัมอบตัวและรายงายตัว/วนัเรียน 
     ปรับพืน้ฐาน/ วนัปฐมนิเทศ/วนัเปิดเรียน 
    3.1  การรับใบสมคัร    รับใบสมคัรไดต้ั้งแต่วนัท่ี  18 - 24  มีนาคม  2559   
      ท่ีหอ้งแนะแนว โรงเรียนตากพิทยาคม 
    3.2  วนัยืน่ใบสมคัร    วนัที ่ 20 -24  มีนาคม  2559  เวลา 08.30 -16.30 น. 
      ไม่เวน้วนัหยดุราชการ ท่ีหอ้งแนะแนว 
      นกัเรียนตอ้งแต่งกายชุดนกัเรียนมาสมคัรดว้ยตนเอง 
      ตามกาํหนดวนั เวลา ท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร 
    3.3  วนัสอบคดัเลือก    วนัที ่ 26  มีนาคม  2559  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
      วิชาท่ีสอบ คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 

สงัคมศึกษา  และภาษาองักฤษ 
หมายเหตุ 

 1.เกณฑพ์ิจารณาการคดัเลือกโดยใชค้ะแนนวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สงัคมศึกษา 
                    และภาษาองักฤษ จาํนวน  80 % รวมกบัคะแนน O-NET จาํนวน 20 % 

           2.ใชป้ากกาและดินสอ 2B  ในการทาํขอ้สอบ 
3.ใหน้กัเรียนมาเขา้แถว เวลา 08.00 น. เพือ่รับฟังการช้ีแจงในวนัสอบ 

 3.4 ยืน่คะแนน O-NET                                      วนัที ่ 30  มีนาคม  2559 
 3.5 วนัประกาศผลสอบ                                     วนัที ่  2  เมษายน  2559  (หนา้หอ้งวิชาการและหอ้งแนะแนว) 
 3.6 วนัรายงานตวั                                              วนัที ่  2  เมษายน  2559  ณ อาคาร  111  ปี 

   3.7 วนัมอบตวั                                       วนัที ่ 9  เมษายน  2559   ณ อาคาร  111  ปี 
3.8 วนัเรียนปรับพื้นฐาน                                    วนัที ่ 2-6  พฤษภาคม  2559    
3.9 วนัปฐมนิเทศ                                                วนัที ่ 8  พฤษภาคม   2559  

  3.10 วนัเปิดเรียน                                                 เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2559 วนัที ่10  พฤษภาคม  2559  
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1.คุณสมบัติของผู้เรียน 
   1.1  สาํเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกาํลงัศึกษาอยูใ่น 
          ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 
   1.2  ไม่จาํกดัอาย ุ
   1.3  เป็นโสด 
   1.4  รับสมคัรจากนกัเรียนทัว่ประเทศ 
   1.5  เป็นผูมี้ความขยนัหมัน่เพียร และมีความประพฤติดี 
2. หลกัฐานการรับสมัคร 
     2.1  ใบสมคัรของโรงเรียนตากพิทยาคม ท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ 
     2.2  สาํเนาทะเบียนบา้นฉบบัจริง  พร้อมฉบบัถ่ายสาํเนา  1 ฉบบั 
     2.3  หลกัฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวา่กาํลงัศึกษาอยู ่
            ชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 และผลคะแนน  O-NET ปีการศึกษา 2558 หรือปีท่ีมีอยู ่  
     2.4  รูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร  หนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาดาํ และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
            จาํนวน 2 รูป (สาํหรับติดใบสมคัรและบตัรเขา้หอ้งสอบ) 
3.  กาํหนดการรับใบสมัคร/วนัย่ืนใบสมัคร/วนัสอบคดัเลือก/วนัประกาศผลสอบ/วนัมอบตัวและรายงายตัว/วนัเรียน 
     ปรับพืน้ฐาน/ วนัปฐมนิเทศ/วนัเปิดเรียน 
    3.1  การรับใบสมคัร    รับใบสมคัรไดต้ั้งแต่วนัท่ี  18-24  มีนาคม  2559   
      ท่ีหอ้งแนะแนว โรงเรียนตากพิทยาคม 
   3.2  วนัยืน่ใบสมคัร    วนัที ่ 20 -24  มีนาคม  2559  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
      ไม่เวน้วนัหยดุราชการ ท่ีหอ้งแนะแนว 
      นกัเรียนตอ้งแต่งกายชุดนกัเรียนมาสมคัรดว้ยตนเอง 
      ตามกาํหนดวนั เวลา ท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร 
   3.3  วนัสอบคดัเลือก    วนัที ่ 26  มีนาคม  2559  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
      วิชาท่ีสอบ คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 

สงัคมศึกษา  และภาษาองักฤษ 
หมายเหตุ 

 1.เกณฑพ์ิจารณาการคดัเลือกโดยใชค้ะแนนวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สงัคมศึกษา 
                    และภาษาองักฤษ จาํนวน  80 % รวมกบัคะแนน O-NET จาํนวน 20% 

           2.ใชป้ากกาและดินสอ 2B  ในการทาํขอ้สอบ 
3.ใหน้กัเรียนมาเขา้แถว เวลา 08.00 น. เพือ่รับฟังการช้ีแจงในวนัสอบ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

ประเภทสอบคดัเลือกทัว่ไป 
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 3.4 ยืน่คะแนน O-NET                                      วนัที ่ 30  มีนาคม  2559 
 3.5 วนัประกาศผลสอบ                                     วนัที ่  2  เมษายน  2559  (หนา้หอ้งวิชาการและหอ้งแนะแนว) 
 3.6 วนัรายงานตวั                                              วนัที ่  2  เมษายน  2559  ณ อาคาร  111  ปี 

   3.7 วนัมอบตวั                                       วนัที ่ 9  เมษายน  2559   ณ อาคาร  111  ปี 
3.8 วนัเรียนปรับพื้นฐาน                                    วนัที ่ 2-6  พฤษภาคม  2559    
3.9 วนัปฐมนิเทศ                                                วนัที ่ 8  พฤษภาคม   2559    

   3.10 วนัเปิดเรียน                                                เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2559 วนัที ่10  พฤษภาคม  2559  
 

 
 
 
 
 
1.คุณสมบัติของผู้เรียน 
    1.1 คุณสมบัติทัว่ไป 
          1.1.1  สาํเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกาํลงัศึกษาอยูใ่น 
                    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  2558 
          1.1.2  ไม่จาํกดัอาย ุ
          1.1.3  เป็นโสด 
          1.1.4  รับสมคัรจากนกัเรียนทัว่ประเทศ 
          1.1.5  เป็นผูมี้ความขยนัหมัน่เพยีร และมีความประพฤติดี 
     1.2 คุณสมบัติแบบมีเง่ือนไขพเิศษ (กรณใีดกรณหีน่ึง เช่น) 

1.2.1 นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนสอบเท่ากนัในลาํดบัสุดทา้ย 
1.2.2 นกัเรียนท่ีมีขอ้ตกลงในการจดัตั้งโรงเรียน 

           1.2.3 นกัเรียนท่ีเป็นบุตรขา้ราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
           1.2.4 นกัเรียนท่ีอยูใ่นอุปการะของผูท้าํคุณประโยชน์ใหก้บัโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
 1.2.5 นกัเรียนท่ีเป็นบุตรผูเ้สียสละเพ่ือชาติหรือผูป้ระสบภยัพิบติัท่ีตอ้งไดรั้บการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ            
2. หลกัฐานการรับสมัคร 
     2.1  ใบสมคัรของโรงเรียนตากพิทยาคม ท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ 
     2.2  สาํเนาทะเบียนบา้นฉบบัจริง  พร้อมฉบบัถ่ายสาํเนา  1 ฉบบั 
     2.3  หลกัฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวา่กาํลงัศึกษาอยู ่
            ชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 และผลคะแนน  O-NET ปีการศึกษา 2558 หรือปีท่ีมีอยู ่  
     2.4  รูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร  หนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาดาํ และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
            จาํนวน 2 รูป (สาํหรับติดใบสมคัรและบตัรเขา้หอ้งสอบ) 

 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

ประเภทเง่ือนไขพเิศษ 
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3.  กาํหนดการรับใบสมัคร/วนัย่ืนใบสมัคร/วนัสอบคดัเลือก/วนัประกาศผลสอบ/วนัมอบตัวและรายงายตัว/ 
     วนัเรียน ปรับพืน้ฐาน/ วนัปฐมนิเทศ/วนัเปิดเรียน 
     3.1  การรับใบสมคัร    รับใบสมคัรไดต้ั้งแต่วนัท่ี  18-24  มีนาคม  2559   
      ท่ีหอ้งแนะแนว โรงเรียนตากพิทยาคม 
    3.2  วนัยืน่ใบสมคัร    วนัที ่ 20 -24  มีนาคม  2559  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
      ไม่เวน้วนัหยดุราชการ ท่ีหอ้งแนะแนว 
      นกัเรียนตอ้งแต่งกายชุดนกัเรียนมาสมคัรดว้ยตนเอง 
      ตามกาํหนดวนั เวลา ท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร 
    3.3  วนัสอบคดัเลือก    วนัที ่ 26  มีนาคม  2559  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
      วิชาท่ีสอบ คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 

สงัคมศึกษา  และภาษาองักฤษ 
 3.4 ยืน่คะแนน O-NET                                          วนัที ่ 30  มีนาคม  2559 
 3.5 วนัประกาศผลสอบ                                         วนัที ่  2  เมษายน  2559  (หนา้หอ้งวชิาการและหอ้งแนะแนว) 
 3.6 วนัรายงานตวั                                                  วนัที ่  2  เมษายน  2559  ณ อาคาร  111  ปี 

   3.7  วนัมอบตวั                                          วนัที ่  9  เมษายน  2559   ณ อาคาร  111  ปี 
 3.8 วนัเรียนปรับพื้นฐาน                                       วนัที ่ 2-6  พฤษภาคม  2559    
 3.9 วนัปฐมนิเทศ                                                   วนัที ่ 7  พฤษภาคม   2559    

   3.10 วนัเปิดเรียน                                                    เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2559 วนัที ่10  พฤษภาคม  2559  
 

4. การมอบตัว ลงทะเบียนเรียนและปฐมนิเทศ 
 นกัเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้เรียนชั้น ม.1 ทุกคน   ใหผู้ป้กครองและนกัเรียนมารับฟังคาํช้ีแจง 
และมอบตวัเขา้เป็นนกัเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมวนัที ่ 9  เมษายน 2559 ดงัน้ี 

4.1 ผูป้กครองรับฟังคาํช้ีแจง เวลา 08.30 น.–10.00 น.ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนตากพิทยาคม  
 4.2 นกัเรียนมอบตวัเป็นนกัเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม   โดยเสียค่าใชจ่้ายค่าบาํรุงการศึกษาและค่าใชจ่้าย 
อ่ืนๆ  ณ อาคาร 111 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. -12.00 น. (ม. 1/4 –ม.1/7 เป็นเงิน  5,805  บาท 
 ม.1/8- ม.1/10   เป็นเงิน  3,590  บาท  )  

 

ในการมอบตัวนักเรียนทุกคนต้องมีผู้ปกครองมาด้วย และต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียนทุกคน 
หากไม่มามอบตัว ลงทะเบียนเรียน และรับการปฐมนิเทศตามกาํหนดถือว่า สละสิทธ์ิการเข้าเรียน 
 

                                  ประกาศ  ณ  วนัท่ี         มกราคม   พ.ศ. 2559 
 
 

                                              (นางสคราญจิต   ศริญญามาศ)  
                                                                                        ผูอ้าํนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม  


