
 
 

 

ประกาศโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
เรื่อง  รับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา  2562 

 
หลักการ 
 เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  2) พ.ศ.2545  และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545  นโยบายรัฐบาลและนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของประชาชนและอาศัย
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน                  
ปีการศึกษา  2562  ลงวันที่ 16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  โรงเรียนท่าอุแทพิทยา จึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนเข้าศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา  2562  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
 

1.  หลักการการรับสมัคร 
1.1  รับสมัครนักเรียนชายและหญิงในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนท่าอุแทพิทยาเข้าเรียนทุกคน 
1.2  ถ้าจ านวนนักเรียนไม่เต็มจะพิจารณารับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการเพ่ิม 

 1.3  กรณีท่ีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้  จะใช้วิธีสอบคัดเลือก 
 1.4  การสอบคัดเลือกของโรงเรียนเป็นการคัดกรองนักเรียนเพ่ือการจัดห้องเรียน และน าไปประกอบ             
การประกาศผลการรับนักเรียน 
 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการรับสมัคร 
 2.1  คุณสมบัติ 
  (1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  หรือก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561   
  (2)  ไม่จ ากัดอายุ 
  (3)  เป็นโสด 
 2.2  หลักฐานการรับสมัคร 
  (1)  ใบสมัครของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
  (2)  ทะเบียนบ้านของนักเรียน  บิดาและมารดา  หรือผู้ปกครอง  ฉบับจริงพร้อมส าเนา 1 ชุด 
  (3)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ปพ.1)  หรือหลักฐานที่แสดงว่า
ก าลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.7) ฉบับจริงพร้อมส าเนา 1 ชุด 
  (4)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป  
 

3.  วันรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผลและมอบตัว  (นักเรียนทั่วไปและความสามารถพิเศษด้านกรีฑา) 
  (1)  รับสมัคร   วันที่  22 - 27  มีนาคม   2562  เวลา  08..30 – 16.30 น.  ณ  โรงเรียนท่าอุแทพิทยา  
  (2)  สอบคัดเลือก  วันที่  5  เมษายน  2562  เวลา 09.00 – 12.00 น.         

(3)  ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
  (4)  มอบตัว  วันที่  8 เมษายน  2562   เวลา 09.00 – 16.30 น.   
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4.  จ านวนที่รับสมัคร 
 4.1  นักเรียนชายและหญิงประเภทในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการและความสามารถพิเศษด้านกรีฑา    
จ านวน 120 คน 

4.2 นักเรียนโครงการห้องเรียนกรีฑา 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน 
  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการรับสมัคร 
 1.1  คุณสมบัติ 
  (1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  หรือก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2561   
  (2)  ไม่จ ากัดอายุ 
  (3)  เป็นโสด 
 1.2  หลักฐานการรับสมัคร 
  (1)  ใบสมัครของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
  (2)  ทะเบียนบ้านของนักเรียน  บิดาและมารดา  หรือผู้ปกครอง  ฉบับจริงพร้อมส าเนา 1 ชุด 
  (3)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า (ปพ.1)  หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลัง
เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.7) ฉบับจริงพร้อมส าเนา 1 ชุด 
  (4)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป
  
2.  ประเภทการรับสมัคร 
 2.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนท่าอุแทพิทยา   

2.1.1 วัน  เวลา  การรับสมัคร 
  (1)  รับสมัคร  วันที่  18 - 21 กุมภาพันธ์  2562  เวลา  08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนท่าอุแท
พิทยา 
  (2)  กรรมการพิจารณาการคัดเลือก   วันที่ 25  กุมภาพันธ์  2562 
  (3)  ประกาศผล   วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2562 เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป 
  (4)  รายงานตัว  วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

(5) มอบตัว  วันที่  9 เมษายน  2562  เวลา  09.00 – 16.30 น. 
คุณสมบัติ 

  (1)  ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนท่าอุแทพิทยา  ปีการศึกษา  2561 
  (2)  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี 
  (3)  มีความประพฤติเรียบร้อยได้รับการรับรองจากครูที่ปรึกษา 
  (4)  มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 2.00 
  นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในแผนการเรียนที่ 1  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จะต้องมีผล
การเรียน  ดังนี้ 
  1.  มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ชั้น ม. 1, ม. 2  รวมกัน   ไม่ต่ ากว่า  2.50 
  2.  มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้น ม. 1, ม. 2  รวมกัน   ไม่ต่ ากว่า  2.50 
  3.  มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชาไม่ต่ ากว่า 2.50 
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นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในแผนการเรียนที่ 2  ทั่วไป จะต้องมีผลการเรียน  ดังนี้ 

  1. มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชาไม่ต่ ากว่า 2.0 
  

2.2  นักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิมที่สอบคัดเลือก (นักเรียนทั่วไปและ
ความสามารถพิเศษด้านกรีฑา) 

2.2.1 วัน  เวลา  การรับสมัคร 
  (1)  รับสมัคร  วันที่  22 - 27  มีนาคม  2562  เวลา  08.30 – 16.30 น.   ณ  โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

(2)  สอบคัดเลือก  วันที่ 31 มีนาคม  2562  เวลา  09.00 – 12.00 น.  
  (3)  ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  6  เมษายน  2562  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
  (4)  มอบตัว  วันที่  9  เมษายน  2562  เวลา 09.00 – 16.30 น.   
 

3.  จ านวนที่รับสมัคร 
 1. นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา  2561  จ านวน 50 คน 
 2. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จากโรงเรียนอ่ืนที่สอบคัดเลือกและนักเรียนที่มีความพิเศษด้านกรีฑา
จ านวน 30  คน 
  
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562 
 
 
 
           ลงชื่อ            
 
                    (นายอู๊ต  ตรีอุดม) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
 
 
 

 


