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ประกาศโรงเรียนธารทองพิทยาคม 
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

****************************** 

 เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        
ประจ าปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนธารทองพิทยาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศ   
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนธารทองพิทยาคม        
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จึงก าหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ            
การคัดเลือกและการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร/หลักฐาน 
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า 

2) ไม่จ ากัดอายุ 
3) เป็นโสด 
4) ความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

1.2 หลักฐานการสมัคร 
1) ใบสมัคร 1 ชุด 
2) รูปถ่าย  1 นิ้วครึ่ง จ านวน 2 ใบ 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน ที่มีชื่อบิดา มารดา อย่างละ 1 ชุด 
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา อย่างละ 1 ชุด 
5) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือใบรับรองว่าก าลังศึกษา

อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า 
6) หลักฐานอื่นๆ เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 

2. ก าหนดวันรับสมัคร สอบคัดห้อง ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว (รับจ านวน 240 คน) 
วันเวลารับสมัคร  

รับสมัคร      วันที่ 25 –28 มีนาคม 2561  
เวลา 08.30-16.30 น. 

           ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
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สอบคัดห้อง      วันที่ 31 มีนาคม 2561   
เวลา 09.00-12.00 น.  

            ณ อาคาร 3 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 
           โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 

      ประกาศผล และรายงานตัว   วันที่ 4 เมษายน 2561 
            เวลา 09.00 น.  

            ณ หอประชุมโรงเรียนธารทองพิทยาคม 

มอบตัว       วันที่ 4 เมษายน 2561 
            เวลา 09.00 น.  

            ณ หอประชุมโรงเรียนธารทองพิทยาคม 
3. หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว 

1) ใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษา (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ (ปพ. 1 หรือ ป.05 ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) 

2) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนา ของนักเรียน บิดา มารดา (อย่างละ 1 ชุด) 
3) รูปถ่าย  1 นิ้วครึ่ง จ านวน 2 ใบ 

4. วันสอบคัดเลือกห้องเรียน สถานที่และวิชาที่สอบ (สอบทุกคน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   สอบวันที่ 31 มีนาคม 2561  เวลา 09.00-12.00 น.  

      สถานที่สอบ   อาคาร 3 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 
     วิชาที่สอบ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ 
**การสอบคัดห้องโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร/หลักฐาน 

1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า

หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า 
2) ไม่จ ากัดอายุ 
3) เป็นโสด 
4) ความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

1.2 หลักฐานการสมัคร 
1) ใบสมัคร 1 ชุด 
2) รูปถ่าย  1 นิ้วครึ่ง จ านวน 2 ใบ 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน ที่มีชื่อบิดา มารดา อย่างละ 1 ชุด 
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา อย่างละ 1 ชุด 
5) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองว่าก าลังศึกษา

อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า 
6) หลักฐานอื่นๆ เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 

2 ก าหนดวันรับสมัคร สอบคัดห้อง ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว (รับจ านวน 240 คน) 
2.1 วันเวลารับสมัครนักเรียนชั้น ม. 3 เดิมของโรงเรียนธารทองพิทยาคม  
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รับสมัคร      วันที่ 23 –26 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 08.30-16.30 น. 

           เว้นวันหยุดเสาร-์อาทิตย์ 
 

ประกาศรายช่ือ     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา 09.00 น. (ที่บอร์ดใต้ถุนวิชาการ) 

สอบคัดห้อง      วันที่ 1 เมษายน 2561   
เวลา 09.00-12.00 น.  

            ณ อาคาร 3 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 
           โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 

      ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว    วันที่ 5 เมษายน 2561 
            เวลา 09.00-16.30 น.  
            ณ หอประชุมโรงเรียนธารทองพิทยาคม 

2.2 วันเวลารับสมัครนักเรียนชั้น ม. 3 จากโรงเรียนอื่น  
รับสมัคร      วันที่ 25 –28 มีนาคม 2561  

เวลา 08.30-16.30 น. 
           ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

สอบคัดห้อง      วันที่  1 เมษายน 2561   
เวลา 09.00-12.00 น.  

            ณ อาคาร 3 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 
           โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 

      ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว    วันที่ 5 เมษายน 2561 
            เวลา 09.00 น.  
            ณ หอประชุมโรงเรียนธารทองพิทยาคม 
   3. หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว 

1) ใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษา (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ (รบ. 1-ต หรือ ปพ.1) 
2) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนา ของนักเรียน บิดา มารดา (อย่างละ 1 ชุด) 
3) รูปถ่าย  1 นิ้วครึ่ง จ านวน 2 ใบ 

    4. วันสอบคัดเลือกห้องเรียน สถานที่และวิชาที่สอบ (สอบทุกคน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   สอบวันที่ 1 เมษายน 2561  เวลา 09.00-12.00 น.  

      สถานที่สอบ   อาคาร 3 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 
     วิชาที่สอบ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ 
**การสอบคัดห้องโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 

5. การจัดแผนการเรียน 
1) แผนการเรียนวิทย์ – คณิต      รับจ านวน 4 ห้องเรียน 
2) แผนการเรียนภาษา – สังคม - ศิลป์     รับจ านวน 3 ห้องเรียน 

รวม 7 ห้อง 
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6. ก าหนดวันมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

วันที่ 5 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น.  
         ณ หอประชุมโรงเรียนธารทองพิทยาคม 
 
หมายเหตุ : นักเรียนต้องน าผู้ปกครองมาในวันมอบตัว เพื่อลงนามมอบตัวนักเรียนให้แก่โรงเรียนธารทอง
พิทยาคม ผู้ปกครองจะต้องเป็นบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย หรือผู้อื่นที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน
ของนักเรียนและบรรลุนิติภาวะ นักเรียนที่ไม่น าผู้ปกครองไปในวันมอบตัว จะถือว่านักเรียนผู้นั้นสละสิทธิ์ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 
 
 
 

 
                              (นายมาโนช  วัฒนะ) 

                                                                                 ครู รักษาราชการแทน  
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม 

 
 

 

 
 

 


