
 
 

 

 

ระเบียบโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
.................................................................... 

            เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ จึงก าหนดรายละเอียดการรับสมัครและ
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 
           ๑.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
              ๑.๑  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือก าลังศึกษา 
                     อยู่ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
              ๑.๒  สถานภาพเป็นโสด 
              ๑.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ติดสิ่งเสพติด นักเรียนชายไม่เจาะหู นักเรียนหญิงเจาะหูได้ 
                     ข้างละ ๑ ร ูไม่มีรอยสัก  
              ๑.๔  พ้ืนที่บริการไม่จ ากัดพ้ืนที่บริการ แต่หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนให้ย้ายชื่อเข้าอยู่ใน 
                     เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
            ๒.หลักฐานการรับสมัคร 
              ๒.๑  ใบสมัครของโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
              ๒.๒  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปัจจุบัน) ๑ ชุด 
              ๒.๓  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 
              ๒.๔  รูปถ่าย ขนาด ๓ × ๔ เซนติเมตร จ านวน ๒ รูป ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด าแต่ง 
                      เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม (ใช้ติดใบสมัคร) 
              ๒.๕  คะแนน O – net รายบุคคล 
            ๓. ก าหนดการรับสมัคร 
               ๓.๑  รับสมัคร    วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ – ๔ เมษายน ๒๕๖๒  

    เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ  

               ๓.๒  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  
                                                 วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
               ๓.๓  สอบคัดเลือก           วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒  
                                                 เวลา ๐๙.๐๐ น. 
                
 

 



 
 

               ๓.๔  ประกาศผลการสอบข้อเขียน  
                                                 วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒  

    ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
               ๓.๖  มอบตัวนักเรียน        วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒  
      เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
                       - ให้แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย กรณีไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
                         ถือว่าสละสิทธิ์ โดยใช้เอกสาร ดังนี้ 
                         ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ฉบับจริง 
                         ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับจริงพร้อมถ่ายส าเนาและฉบับถ่ายเอกสารของ  
                              บิดา มารดา 
                         ๓. ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน ๑ ฉบับ 
                 ๓.๗  นักเรียนที่มอบตัวแล้วจะต้องรับการปฐมนิเทศและเรียนปรับพื้นฐาน  
 วันที่ ๒๒ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒  
 ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
               ๔.  ประเภท/จ านวนนักเรียนที่รับ 
                    โรงเรียนรับนกัเรียนเดิมและนักเรียนทั่วไปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๓ ห้อง ห้องละ ๔๐ คน
จ านวน ๑๒๐ คน 
                ในจ านวนดังกลา่วจะด าเนินการ ดังนี้ 
                    ๔.๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์               จ านวน      ๓๒      คน 
                    ๔.๒ แผนการเรียนอังกฤษ – คณิตศาสตร์                      จ านวน      ๓๙      คน 
                    ๔.๓ แผนการเรียนทั่วไป                                           จ านวน      ๔๐      คน 
                           ก.รับนกัเรียนเดิมที่เรียนและได้รับการคัดเลือกตามคุณสมบัติ (โควต้า) 
                           ข. รับนักเรียนเดิมและนักเรียนทั่วไปที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติ โดยการรับสมัครคัดเลือก 
                           ค. รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (เปตองและกรีฑา,กีฬา) โดยการสอบคัดเลือก 
                               สัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ เรียนตามแผนการเรียนข้อ ๔.๓ 
                           ง. นักเรียนที่อยู่ในการดูแลของผู้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน(ทั้งหมดอยู่ 
                              ในหอ้งเรียนทั่วไป) 
                            ยกเว้น นักเรียนตามระเบียบ  ข้อ ๔.๔ (ก.) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๕. การสอบ/ ตารางการสอบ 
                      ๕.๑  วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
                      ๕.๒  ตารางสอบ 

        เวลา  
วันที่      

๐๙.๐๐น. – ๑๐.๐๐น. ๑๐.๑๐น. – ๑๐.๕๐น. ๑๑.๐๐น. – ๑๑.๔๐ น. 

๗ เม.ย. ๖๑ -คณิตศาสตร์  ๔๐ ข้อ -ภาษาไทย   ๔๐ ข้อ -อังกฤษ   ๔๐ ข้อ 
พัก      ๑๑.๔๐ น. – ๑๒.๔๐ น. 

 ๑๒.๔๐น. – ๑๓.๒๐น. ๑๓.๓๐น. – ๑๔.๑๐น.  
 -วิทยาศาสตร์   ๔๐ ข้อ -สังคมศึกษา   ๔๐ ข้อ  

        
               ๖.  ค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียม 
                  ๖.๑  ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน ๔๕๐     บาท   ยกเว้น นักเรียนโควต้า 
                  ๖.๒  ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ๒๐๐     บาท 
                  ๖.๓  ค่าสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ๔๕๐     บาท   ยกเว้น นักเรียนโควต้า 
                  ๖.๔  ค่าเสื้อกีฬาสี ๒๐๐     บาท 
                  ๖.๕  ค่าพัฒนาศักยภาพนักเรียน ๑๐๐     บาท 
                                    รวม ๑,๕๐๐     บาท 
                           นักเรียนโควต้า ยกเว้น ข้อ ๖.๑ และ ข้อ ๖.๓ รวมจ่าย ๕๐๐ บาท 
                ๗.ติดต่อใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียม 
                     หมายเลขโทรศัพท์    :  ๐๗๕ ๔๑๑ ๓๙๗ 
                      เว็ปไซต์                 :  www.thms.thugsong.com 
                      เพจ                     :  FB. โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
 
                                       ประกาศ ณ วันที่.................................................... 
 
 
                                                                  (นายโชคดี  อิ้ววังโส) 
                                                                 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
               
 
  

http://www.thms.thugsong.com/

