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 ประกาศโรงเรียนตากพทิยาคม 
  เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ประเภทห้องเรียนพเิศษ 

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

                 ดว้ยโรงเรียนตากพิทยาคม จงัหวดัตาก จะรับนกัเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ  
ประจาํปีการศึกษา  2559จาํนวน 3 หอ้ง จาํนวนนกัเรียน 110 คน  โดยแบ่งประเภทการรับดงัน้ี 
                          1. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ตามแนวทาง สสวท.และสอวน.
(SMAT) รับจาํนวน 2 หอ้งๆ ละ 40 คน รวมจาํนวนนกัเรียน 80  คน 
                          2. โครงการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ Mini English 
Program (MEP) รับจาํนวน 1 หอ้ง จาํนวนนกัเรียน  30  คน 
 ดงันั้น เพื่อให้การรับนักเรียนเขา้ศึกษาต่อโรงเรียนตากพิทยาคม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทห้องเรียน
พิเศษ  ปีการศึกษา  2559 ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรับนกัเรียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา  2559  และประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 จึงกาํหนดรายละเอียดในการรับ
นกัเรียนเขา้เรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทหอ้งเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559   ดงัน้ี 
 
 

 
 
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      1.1 กาํลงัศึกษาชั้น ป.6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2558 
      1.2 มีผลการเรียนดงัน้ี 
 - ผลการเรียนเฉล่ียรวม  2 ปี การศึกษา (ป.4 และ ป.5) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ตํ่ากวา่ 2.75 
 - ผลการเรียนเฉล่ีย 2 ปี การศึกษา (ป.4 และ ป.5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์  
                พื้นฐาน  ภาษาองักฤษพื้นฐาน แต่ละกลุ่มวิชา ไม่ตํ่ากวา่ 2.50 
 
      

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 
โครงการห้องเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นตามแนวทาง 

สสวท.และสอวน. (SMAT) 
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  1.3 สญัชาติไทย   เป็นโสด 
       1.4 ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
       1.5 มีความขยนัหมัน่เพยีรและมีความประพฤติดี 
2.หลกัฐานการสมัคร 
      2.1 ใบสมคัรตามแบบท่ีโรงเรียนตากพิทยาคมกาํหนด 
      2.2 สาํเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัจริงและฉบบัถ่ายเอกสาร 1 ฉบบั) 
      2.3 รูปถ่ายหนา้ตรงขนาด 3 x4  เซนติเมตร  จาํนวน 2 รูป 
      2.4 ใบรับรองผลการเรียนแสดงเกรดเฉล่ียรวมทุกวชิาและแต่ละกลุ่มรายวิชาท่ีกาํหนดพร้อมสาํเนา 1 ฉบบั 
3.  กาํหนดการขอรับใบสมัคร/วนัรับสมัคร/วนัสอบคดัเลือก/ วนัประกาศผลสอบ/วนัรายงานตัว/มอบตัว/ปรับพืน้ฐาน 
     วนัปฐมนิเทศนักเรียนใหม่/วนัเปิดภาคเรียน 
     3.1  วนัรับใบสมคัร  รับใบสมคัรวนัท่ี  18-24 ก.พ. 2559 ท่ีหอ้งแนะแนว โรงเรียนตากพิทยาคม 
     3.2  กาํหนดประชุมช้ีแจง     ผูป้กครองและนกัเรียน ท่ีประสงคส์มคัร ใหป้ระชุมพร้อมกนัเพื่อรับฟัง 
    รายละเอียดในวนัที ่20 ก.พ. 2559 เวลา 08.00-10.00 น  

ท่ีหอประชุมกาญจนาภิเษกชั้นบน                                                        
     3.3  วนัยืน่ใบสมคัร  วนัที ่20-24  ก.พ. 2559  เวลา 08.30 – 16.30  น. 
    ไม่เวน้วนัหยดุราชการ ท่ีหอ้งแนะแนว  นกัเรียนตอ้งแต่งกาย ชุดนกัเรียน 
                                                       มาสมคัรดว้ยตนเอง ตามกาํหนดวนั เวลา ท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร 
     3.4  วนัสอบคดัเลือก  วนัที ่5  มี.ค. 2559  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ หอ้งสอบตามท่ี 
                                                             โรงเรียนกาํหนด  วชิาสอบ มีดงัต่อไปน้ี  

ฉบบัท่ี 1 วิชาคณิตศาสตร์ เวลา  09.00  – 11.00 น 
                                                      ฉบบัท่ี 2 วิชาภาษาองักฤษ เวลา  11.00  – 12.00 น 
                                                      ฉบบัท่ี 3 วิชาวทิยาศาสตร์   เวลา  13.00  – 15.00 น 
                                                       ออกขอ้สอบตามเน้ือหาของหลกัสูตร กระทรวงศึกษาธิการช่วงชั้นท่ี 2  
                                                       ภาษาท่ีใชใ้นแบบทดสอบ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ 
                                                       ภาษาไทย กรณีท่ีนกัเรียนมีคะแนนสอบเท่ากนั จะพิจารณาคะแนน 
                                                       ในรายวชิาท่ีสอบ ไดแ้ก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ ตามลาํดบั                         

หมายเหตุ 1.ใชป้ากกาสีนํ้าเงินหรือดาํในการทาํขอ้สอบ 
  2. ใหน้กัเรียนมาเขา้แถว เวลา 08.00 น. เพือ่รับฟังการช้ีแจงในวนัสอบ 
3.5  วนัประกาศผลสอบ วนัที ่10  มี.ค. 2559  ท่ีบริเวณหนา้หอ้งวิชาการและหนา้หอ้งแนะแนว 
3.6  วนัรายงานตวั                    วนัที ่12 มี.ค. 2559  เวลา 08.30 - 16.30 น. นกัเรียนท่ีสอบคดัเลือกไดจ้ะตอ้งมา

รายงานตวั ณ อาคาร 111 ปี  พร้อมรับเอกสารเพื่อนาํมาในวนัมอบตวั   
3.7  วนัมอบตวั                         วันที่  13 มี.ค. 2559 เวลา 09.00 -16.30 น นักเรียนท่ีสอบคดัเลือกได้จะตอ้งมา

รายงานตวัและมอบตวัตามกาํหนด  ณ อาคาร 111 ปีโรงเรียนตากพิทยาคม โดยแต่ง
กายชุดนักเรียน(โรงเรียนเดิม) ถา้นักเรียนคนใดไม่มารายงานตวัและมอบตวัตาม
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กาํหนดถือว่านักเรียน  สละสิทธ์ิ การเขา้ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภท
หอ้งเรียนพิเศษ 

3.8 วนัเรียนปรับพื้นฐาน          นกัเรียน ม.1 หอ้งเรียน SMAT ทุกคนตอ้งมาเรียนปรับพื้นฐานในวนัที ่ 25 เม.ย. - 6 
พ.ค. 2559 

3.9 วนัปฐมนิเทศ                      นกัเรียน ม.1 ทุกคนตอ้งมารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมตวัการเป็นนกัเรียนโรงเรียน
ตากพิทยาคม  ในวนัที ่7 พ.ค.2559 

3.10 วนัเปิดเรียน                       เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2559  วนัที ่10  พฤษภาคม  2559 

  4. ค่าใช้จ่ายสําหรับนักเรียนในโครงการ 
     4.1 นกัเรียนโครงการ SMAT  มีค่าใชจ่้ายเป็นค่าบาํรุงการศึกษา  จาํนวน 1,700 บาท และค่าใชจ่้ายตามโครงการ
จาํนวน 8,000 บาท/ ภาคเรียน  
     4.2 วนัท่ี 13 มี.ค. 2559 นกัเรียนท่ีสอบคดัเลือกไดต้อ้งมามอบตวัพร้อมทั้งจ่ายค่าบาํรุงการศึกษา ค่าใชจ่้ายตาม
โครงการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆอีก รวมจาํนวนทั้งหมด  11,990  บาท  
 

 
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      1.1 กาํลงัศึกษาชั้น ป.6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2558 
      1.2 มีผลการเรียนดงัน้ี 
 - ผลการเรียนเฉล่ียรวม  2 ปี การศึกษา (ป.4และป.5) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ตํ่ากวา่ 2.75 
 - ผลการเรียนเฉล่ีย 2 ปี การศึกษา (ป.4 และ ป.5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์  
                พื้นฐาน  ภาษาองักฤษพื้นฐาน แต่ละกลุ่มวิชา ไม่ตํ่ากวา่ 2.50 
     1.3 เป็นโสด 
     1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินยั และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
     1.5 สุขภาพ อนามยั สมบูรณ์แขง็แรง 
     1.6 ผูป้กครองมีความพร้อมท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนค่าใชจ่้ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู ่
2.หลกัฐานการสมัคร 
      2.1 ใบสมคัรตามแบบท่ีโรงเรียนตากพิทยาคมกาํหนด และกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ 
      2.2 สาํเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัจริงและฉบบัถ่ายเอกสาร 1 ฉบบั) 
      2.3 รูปถ่ายหนา้ตรงขนาด 3 x4  เซนติเมตร  จาํนวน 2 รูป 
      2.4 ใบรับรองผลการเรียนแสดงเกรดเฉล่ียรวมทุกวชิาและแต่ละกลุ่มรายวิชาท่ีกาํหนดพร้อมสาํเนา 1 ฉบบั 
 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 
โครงการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ 

(Mini English Program - MEP) 
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3.  กาํหนดการขอรับใบสมัคร/วนัรับสมัคร/วนัสอบคดัเลือก/ วนัประกาศผลสอบ/วนัรายงานตัว/มอบตัว/ปรับพืน้ฐาน 
     วนัปฐมนิเทศนักเรียนใหม่/วนัเปิดภาคเรียน 
     3.1  วนัรับใบสมคัร  รับใบสมคัรวนัท่ี  18-24 ก.พ. 2559 ท่ีหอ้งแนะแนว โรงเรียนตากพิทยาคม 
     3.2  กาํหนดประชุมช้ีแจง     ผูป้กครองและนกัเรียน ท่ีประสงคส์มคัร ใหป้ระชุมพร้อมกนัเพื่อรับฟัง 
    รายละเอียดในวนัที ่20 ก.พ. 2559 เวลา 08.00-10.00 น  

ท่ีหอประชุมกาญจนาภิเษกชั้นบน                                                        
     3.3  วนัยืน่ใบสมคัร  วนัที ่20-24  ก.พ. 2559  เวลา 08.30 – 16.30  น. 
    ไม่เวน้วนัหยดุราชการ ท่ีหอ้งแนะแนว  นกัเรียนตอ้งแต่งกาย ชุดนกัเรียน 
                                                       มาสมคัรดว้ยตนเอง ตามกาํหนดวนั เวลา ท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร 
    3.4  วนัสอบคดัเลือก  มีการสอบขอ้เขียนและสอบสมัภาษณ์ วนัที ่5 มี.ค. 2559  รายละเอียด ดงัน้ี 
    3.4.1สอบขอ้เขียน ระหวา่งเวลา 09.00-15.00 น ตามหอ้งสอบท่ีกาํหนด และ 
                                                       โ รงเรียนกาํหนด  วิชาสอบ ดงัต่อไปน้ี  
                                                        ฉบบัท่ี 1 วิชาคณิตศาสตร์ เวลา   09.00  – 11.00 น 
                                                     ฉบบัท่ี 2 วิชาภาษาองักฤษ เวลา  11.00  – 12.00 น 
                                                     ฉบบัท่ี 3 วิชาวทิยาศาสตร์ เวลา  13.00  – 15.00 น 
                                                       ออกขอ้สอบตามเน้ือหาของหลกัสูตร กระทรวงศึกษาธิการช่วงชั้นท่ี 2  
                                                       ภาษาท่ีใชใ้นแบบทดสอบ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ 
                                                       ภาษาไทย กรณีท่ีนกัเรียนมีคะแนนสอบเท่ากนั จะพิจารณาคะแนน 
                                                       ในรายวชิาท่ีสอบ ไดแ้ก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ ตามลาํดบั                         
                                                       3.4.2 สมัภาษณ์ผูป้กครอง ระหวา่งเวลา  08.30 – 12.00 น  

          ณ หอ้ง 2201, 2202 และ 2301 อาคาร 2 ชั้น 2 
3.4.3 สอบสมัภาษณ์นกัเรียน   ระหวา่งเวลา 15.00 – 18.00 น 

                                                                 หอ้ง 2201, 2202 และ 2301 อาคาร 2 ชั้น 2  เป็นการทดสอบความสามารถ 
               และทกัษะการใช ้ภาษาองักฤษ คะแนนเตม็ 50 คะแนน 

หมายเหตุ 1.ใชป้ากกาสีนํ้าเงินหรือสีดาํ ในการทาํขอ้สอบ 
  2. ใหน้กัเรียนมาเขา้แถว เวลา 08.00 น. เพือ่รับฟังการช้ีแจงในวนัสอบ 
3.5  วนัประกาศผลสอบ วนัที ่ 10  มี.ค. 2559  ท่ีบริเวณหนา้หอ้งวิชาการและหนา้หอ้งแนะแนว 
3.6  วนัรายงานตวั                   วนัที ่ 12  มี.ค. 2559  เวลา 08.30 - 16.30 น. นกัเรียนท่ีสอบคดัเลือกไดจ้ะตอ้งมา

รายงานตวั ณ อาคาร 111 ปี  พร้อมรับเอกสารเพื่อนาํมาในวนัมอบตวั 
3.7  วนัมอบตวั                        วนัที ่13 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 -16.30 น. นกัเรียนท่ีรายงานตวัแลว้ตอ้งมอบตวั   

ณ อาคาร  111 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม โดยแต่งกายชุดนกัเรียน(โรงเรียนเดิม)       
ถา้นกัเรียนคนใดไม่มารายงานตวัและมอบตวัตามกาํหนดถือวา่นกัเรียน สละสิทธ์ิ 
การเขา้ศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทหอ้งเรียนพเิศษ 

     3.8 เตรียมความพร้อมดา้นภาษา  วนัที ่14 – 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. เรียนเตรียมความพร้อม 
 ดา้นภาษาทุกวนั  
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3.9 วนัเรียนปรับพื้นฐาน          นกัเรียน ม.1 หอ้งเรียน MEP  ทุกคนตอ้งมาเรียนปรับพื้นฐานในวนัที ่ 25 เม.ย. - 6 
พ.ค. 2559 

3.10 วนัปฐมนิเทศ                    นกัเรียน ม.1 ทุกคนตอ้งมารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมตวัการเป็นนกัเรียนโรงเรียน
ตากพิทยาคม  ในวนัที ่7 พ.ค.2559 

3.11 วนัเปิดเรียน                       เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2559  วนัที ่10  พฤษภาคม  2559 
      3.12 รายละเอียดอ่ืนๆ  ติดต่อสอบถามท่ีสาํนกังานโครงการ Mini  English Program และหอ้ง 
                                                  วิชาการโรงเรียนตากพิทยาคม โทรศพัท ์055 – 511134  ต่อ 119 หรือ 123  

4. ค่าใช้จ่ายสําหรับนักเรียนในโครงการ 
            4.1 นกัเรียนโครงการ MEP  มีค่าใชจ่้ายเป็นค่าบาํรุงการศึกษา  จาํนวน 1,700 บาท และค่าใชจ่้ายตามโครงการ
จาํนวน 17,500 บาท/ ภาคเรียน  
            4.2 วนัท่ี 13 มี.ค. 2559 นกัเรียนท่ีสอบคดัเลือกไดต้อ้งมามอบตวัพร้อมทั้งจ่ายค่าบาํรุงการศึกษา ค่าใชจ่้ายตาม
โครงการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆอีก รวมจาํนวนทั้งหมด  21,690  บาท  
5. การมอบตัว ลงทะเบียนเรียนและปฐมนิเทศ 
 นกัเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้เรียนชั้น ม.1หอ้งเรียนพิเศษ ทั้ง 2 ประเภทใหผู้ป้กครองและนกัเรียนมารับการฟัง
คาํช้ีแจงการมอบตวัเขา้เป็นนกัเรียน และลงทะเบียนเรียน  ในวนัที ่13 มี.ค. 2559 ดงัน้ี 

5.1 ผูป้กครองและนกัเรียนรับฟังคาํช้ีแจง เวลา 08.30 น.–10.00 น. ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก  
      โรงเรียนตากพิทยาคม  

 5.2 นกัเรียนมอบตวัเป็นนกัเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม และลงทะเบียนเรียน  เวลา 10.00 น. – 16.30 น. 
                 ณ  อาคาร 111  ปี  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 

ในการมอบตวันกัเรียนทุกคนตอ้งมีผูป้กครองมาดว้ย และตอ้งแต่งกายชุดนกัเรียน(โรงเรียนเดิม)ใหถู้กระเบียบ
ของโรงเรียนทุกคน หากไม่มามอบตวั ลงทะเบียนเรียน และรับการปฐมนิเทศตามกาํหนดถือวา่ สละสิทธ์ิการเขา้เรียน 

                            
                          ประกาศ  ณ  วนัท่ี     มกราคม   พ.ศ.  2559 

 

                         
                              (นางสคราญจิต    ศริญญามาศ) 

                               ผูอ้าํนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม 
                        


