
 
      

 
ประกาศโรงเรียนตากพทิยาคม 

  เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ประเภทห้องเรียนปกต ิ
ประจําปีการศึกษา  2559 

………………………….. 
 

                ดว้ยโรงเรียนตากพิทยาคม จงัหวดัตาก จะรับนักเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทห้องเรียน
ปกติ  จาํนวนหอ้งเรียน 7 หอ้ง ๆ ละ 45 คน จาํนวนนกัเรียน 315 คน ประจาํปีการศึกษา 2559 โดยแบ่งประเภทการ
รับดงัน้ี 
                  1. ประเภทนกัเรียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 โรงเรียนเดิม  
     2. ประเภทสอบคดัเลือกทัว่ไป 
                  3. ประเภทนกัเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ  
  ดงันั้น เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2559  ดงักล่าว
ขา้งตน้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง นโยบายและ
แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรับนักเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2559  และ
ประกาศสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 38 โรงเรียนตากพิทยาคม จึงกาํหนดรายละเอียดในการรับ
นกัเรียนเขา้เรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทหอ้งเรียนปกติ ปีการศึกษา  2559   ดงัน้ี 
 
 
 
 
 

1.คุณสมบัติ     
 1.1 เป็นนกัเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมท่ีคาดวา่จะสาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา  2558 
 1.2 มีความประพฤติดี  สนใจการเรียนดี  
 1.3 นกัเรียนท่ีจะเลือกเรียนในแผนการเรียนสายวทิย์ – คณติ   ตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน  
                    ไม่ตํ่ากวา่ 3.00 และไดค้ะแนนเฉล่ียรายวิชาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ รวมกนัจาํนวน  5 ภาคเรียน  
                    ไม่ตํ่ากวา่  2.75 และไม่มีผลการเรียน 0, ร ,มผ  ในหลกัฐานใบ ปพ. 1 วนัท่ีมายืน่สมคัร   
 1.4 นกัเรียนท่ีจะเลือกเรียนใน แผนการเรียนสายศิลป์ มีคะแนนเฉล่ียสะสมทุกกลุ่มสาระวิชา รวมกนั  
                     5 ภาคเรียน ไม่ตํ่ากวา่ 2.00    และไม่มีผลการเรียน 0, ร ,มผ  ในหลกัฐานใบ ปพ. 1 วนัท่ีมายืน่สมคัร   
2. รับใบสมัครท่ีหอ้งแนะแนว          วนัท่ี  7-8   มีนาคม 2559 

3. ย่ืนใบสมัครท่ีหอ้งแนะแนว          วนัท่ี  9 -11  มีนาคม 2559 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4 
ประเภทนักเรียนทีจ่บช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนเดมิ 
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4. การพจิารณาคดัเลือก มีคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือก  

5. ประกาศผลการคดัเลือก                 วนัท่ี  18  มีนาคม 2559   

6. รายงานตัวเพื่อยนืยนัสิทธ์ิเขา้เรียนประเภทโควตาโรงเรียนเดิม            วนัท่ี  20-24  มีนาคม  2559 

7. สอบเพ่ือจัดห้องเรียน                     วนัท่ี  27  มีนาคม  2559  
8. ย่ืนคะแนน  O-NET                        วนัท่ี  30  มีนาคม   2559  

9. ประกาศผลสอบจัดห้องเรียน         วนัท่ี     3 เมษายน  2559    ณ  อาคาร  111  ปี 
10. วนัรายงานตัวเพ่ือเข้าเรียน           วนัท่ี     3 เมษายน 2559     ณ  อาคาร  111  ปี 

11. มอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนตากพทิยาคม    วนัท่ี 10 เมษายน  2559  
12. วนัเรียนปรับพืน้ฐาน                         วนัท่ี  2-6 พฤษภาคม   2559 
13. วนัปฐมนิเทศ                                วนัท่ี     8 พฤษภาคม   2559  
14. วนัเปิดเรียน                                  เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2559  วนัท่ี  10 พฤษภาคม   2559 
  

หมายเหตุ   
           ในกรณีท่ีนกัเรียนไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีกาํหนด เช่น ไม่มาสอบจดัหอ้งเรียนในวนัท่ี  27  มีนาคม 2559 

หรืออ่ืนๆ ตามท่ีกาํหนด ทางโรงเรียนจะถือวา่นกัเรียนสละสิทธ์ิการเป็นนกัเรียนโควตาโรงเรียนตากพิทยาคมและ
ถา้นกัเรียนยนืยนัการเป็นนกัเรียนโควตาโรงเรียนเดิมแลว้ หา้มสมคัรประเภททัว่ไปอีก แต่ถา้ประสงคจ์ะสมคัร
ประเภทนกัเรียนทัว่ไปใหย้ืน่เร่ืองสละสิทธ์ิการเป็นนกัเรียนโควตาโรงเรียนเดิม ภายในวนัท่ี 19 มีนาคม 2559 
 

 
 
 
 
 
1.คุณสมบัติของผู้เรียน 
    1.1 สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกาํลงัศึกษาอยูใ่น 
          ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2558 
    1.2 ไม่จาํกดัอาย ุ
    1.3  เป็นโสด 
    1.4  รับสมคัรจากนกัเรียนทัว่ประเทศ 
    1.5  เป็นผูมี้ความขยนัหมัน่เพียร และมีความประพฤติดี 
2. หลกัฐานการรับสมัคร 
    2.1 ใบสมคัรของโรงเรียนตากพิทยาคมท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ 
    2.2  สาํเนาทะเบียนบา้นฉบบัจริง  พร้อมฉบบัถ่ายสาํเนา  1 ฉบบั 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4 

ประเภทสอบคดัเลือกทัว่ไป 
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    2.3  ใบแสดงผลการเรียน( ปพ.1) หรือหลกัฐานการจบการศึกษาช่วงชั้นท่ี  3  หรือใบรับรองจากโรงเรียน 
           เดิมวา่กาํลงัศึกษาอยูช่ั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 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.  กาํหนดวนัรับใบสมัคร/วนัย่ืนใบสมัคร/วนัสอบคดัเลือก/วนัประกาศผลสอบและรายงานตัว/วนัมอบตัว/ 
     วนัเรียนปรับพืน้ฐาน/วนัปฐมนิเทศ/วนัเปิดเรียน 
     3.1 วนัรับใบสมคัร    รับใบสมคัรไดต้ั้งแต่วนัท่ี  18-24 มีนาคม 2559 
      ท่ีหอ้งแนะแนว โรงเรียนตากพิทยาคม 
     3.2  วนัยืน่ใบสมคัร    วนัท่ี  20 -24 มีนาคม  2559 
                                                                                  เวลา  08.30 – 16.30 น.ไม่เวน้วนัหยดุราชการ 
                                                                                  ท่ีหอ้งแนะแนวโรงเรียนตากพิทยาคม 
      (นกัเรียนตอ้งแต่งกายชุดนกัเรียนมาสมคัรดว้ยตนเอง 
      ตามกาํหนดวนั เวลา ท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร) 
     3.3  วนัสอบคดัเลือก    วนัท่ี  27 มีนาคม  2559   
      วชิาท่ีสอบ คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย 

สงัคมศึกษา  และภาษาองักฤษ  
      หมายเหตุ 1.การสอบขอ้เขียน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป  
                           2.เกณฑพ์ิจารณาการคดัเลือกโดยใชค้ะแนนวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สงัคม 
                               และภาษาองักฤษ  จาํนวน 80 % และรวมกบัคะแนน O-NET จาํนวน 20 % 
                           3.ใชป้ากกาสีนํ้าเงินหรือดาํและดินสอ 2B ในการทาํขอ้สอบ 
              4. ใหน้กัเรียนมาเขา้แถว เวลา 08.00 น. เพื่อรับฟังการช้ีแจง  
 

 3.4  ยืน่คะแนน O-NET                                    วนัที ่ 30  มีนาคม  2559 
 3.5 วนัประกาศผลสอบ                                     วนัที ่  3  เมษายน  2559  (หนา้หอ้งวิชาการและหอ้งแนะแนว) 
 3.6 วนัรายงานตวั                                              วนัที ่  3  เมษายน  2559   ณ  อาคาร 111 ปี 

   3.7 วนัมอบตวั                                      วนัที ่ 10  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 คุณสมบัติทัว่ไป 
         1.1.1  สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกาํลงัศึกษาอยูใ่น 
                    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  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 นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนเท่ากนัในลาํดบัสุดทา้ย 
 1.2.2 นกัเรียนท่ีมีขอ้ตกลงในการจดัตั้งโรงเรียน 
 1.2.3 นกัเรียนท่ีเป็นบุตรขา้ราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
           1.2.4 นกัเรียนท่ีอยูใ่นอุปการะของผูท้าํคุณประโยชน์ใหก้บัโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง            
 1.2.5 นกัเรียนท่ีเป็นบุตรผูเ้สียสละเพ่ือชาติหรือผูป้ระสบภยัพิบติัท่ีตอ้งไดรั้บการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ            

2. หลกัฐานการรับสมัคร 
    2.1 ใบสมคัรของโรงเรียนตากพิทยาคมท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ 
    2.2  สาํเนาทะเบียนบา้นฉบบัจริง  พร้อมฉบบัถ่ายสาํเนา  1 ฉบบั 
    2.3  ใบแสดงผลการเรียน( ปพ.1) หรือหลกัฐานการจบการศึกษาช่วงชั้นท่ี  3  หรือใบรับรองจากโรงเรียน 
           เดิมวา่กาํลงัศึกษาอยูช่ั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 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.  กาํหนดวนัรับใบสมัคร/วนัย่ืนใบสมัคร/วนัสอบคดัเลือก/วนัประกาศผลสอบและรายงานตัว/วนัมอบตัว/ 
     วนัเรียนปรับพืน้ฐาน/วนัปฐมนิเทศ/วนัเปิดเรียน 
    3.1 วนัรับใบสมคัร    รับใบสมคัรไดต้ั้งแต่วนัท่ี  18-24 มีนาคม 2559 
      ท่ีหอ้งแนะแนว โรงเรียนตากพิทยาคม 
    3.2  วนัยืน่ใบสมคัร    วนัท่ี  20 -24 มีนาคม  2559 
                                                                                  เวลา  08.30 – 16.30 น.ไม่เวน้วนัหยดุราชการ 
                                                                                  ท่ีหอ้งแนะแนวโรงเรียนตากพิทยาคม 
      (นกัเรียนตอ้งแต่งกายชุดนกัเรียนมาสมคัรดว้ยตนเอง 
      ตามกาํหนดวนั เวลา ท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร) 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4 

ประเภทเง่ือนไขพเิศษ 
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  3.3  วนัสอบคดัเลือก            วนัท่ี  27 มีนาคม  2559   
 วิชาท่ีสอบ คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย 

สงัคมศึกษา  และภาษาองักฤษ  
  3.4 ยืน่คะแนน O-NET                                        วนัที ่ 30  มีนาคม  2559 
  3.5 วนัประกาศผลสอบ                                       วนัที ่  3  เมษายน  2559  (หนา้หอ้งวชิาการและหอ้งแนะแนว) 
  3.6 วนัรายงานตวั                                                วนัที ่  3  เมษายน  2559  ณ  อาคาร 111 ปี 
  3.7 วนัมอบตวั                                       วนัที ่ 10  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 
 
4. การมอบตัว ลงทะเบียนเรียนและปฐมนิเทศ 
 นกัเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้เรียนชั้น ม.4 ทุกคน   ใหผู้ป้กครองและนกัเรียนมารับฟังคาํช้ีแจง 
และมอบตวัเขา้เป็นนกัเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมวนัที ่ 10  เมษายน 2559 ดงัน้ี 

4.1 ผูป้กครองรับฟังคาํช้ีแจง เวลา 08.30 น.–10.00 น.ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกโรงเรียนตากพิทยาคม  
 4.2 นกัเรียนมอบตวัเป็นนกัเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม   โดยเสียค่าใชจ่้ายค่าบาํรุงการศึกษาและค่าใชจ่้าย 
อ่ืนๆ ณ อาคาร 111 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. -12.00 น.  (ม.4/5 –ม. 4/7 เป็นเงิน  6,205  บาท , 
ม.4/8- ม.4/11 เป็นเงิน  3,610  บาท      ) 

 

ในการมอบตัวนักเรียนทุกคนต้องมีผู้ปกครองมาด้วย และต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียนทุกคน 
หากไม่มามอบตัว ลงทะเบียนเรียน และรับการปฐมนิเทศตามกาํหนดถือว่า สละสิทธ์ิการเข้าเรียน 
 

                                
                                      ประกาศ  ณ  วนัท่ี         มกราคม   พ.ศ. 2559 

 
 

                                              (นางสคราญจิต   ศริญญามาศ)  
                                                                                        ผูอ้าํนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม  
 


