
 
 

         
 

ประกาศโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

       ----------------------------------------------------------------------- 
    เพ่ือให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ของสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์     
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียน ดังนี้ 
        

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
                    จำนวนนักเรยีนที่รับ จำนวน  ๔๐๐  คน  จำนวน  ๑๐ ห้องเรียน 
  - ห้องเรียนปกติ  เน้นวิทย์-คณิต จำนวน ๑ ห้อง จำนวน  ๔๐ คน 
  - ห้องเรียนปกติ  เน้นภาษา จำนวน ๑ ห้อง จำนวน  ๔๐ คน 
  - ห้องเรียนปกติ    จำนวน ๘ ห้อง จำนวน ๓๒๐ คน 
    ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ๑.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือเทียบเท่า 
  ๑.๒ ไม่จำกัดอายุ 
  ๑.๓ เป็นโสด  
   2. การรับสมัครทางเว็บไซต์ 
        ๓.๑ กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ที่โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกำหนดเท่านั้น คือ  www.thatako.ac.th 
การสมัครดังกล่าวจะสมบูรณ์เมื่อโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมได้รับเอกสารการสมัครเข้าเรียนครบถ้วนแล้ว 
   3. กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 
        รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในเขตอำเภอท่าตะโก  
ทุกตำบล ยกเว้นตำบลพนมรอก และนอกเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน กรณีนักเรียนไม่เต็มจำนวน 
        กรณผีู้สมัครเกินให้ใช้วิธีจับสลาก 
  3.๑ รับสมัคร  
         วันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  สมัครเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thatako.ac.th  
  3.๒ วันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ  
         วันที่ 30 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.thatako.ac.th 
  3.๓ วันสอบคัดเลือก  
        ม.1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 น. -  12.00 น. 
              โดยทดสอบความรู้พ้ืนฐาน มีจำนวน 5 รายวิชา คือ วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ รายวิชาละ 30 ข้อ ณ อาคารฉัตราภรณ์ (อาคาร 5) โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ให้นักเรียนนำบัตร
ประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ พร้อมมีรูปถ่าย 
  3.๔ วันประกาศ ผล 
         วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดหน้าอาคารเรียน 4 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  
และ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.thatako.ac.th 
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3.5 รายงานตัวและมอบตัว 
        วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
        แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ณ อาคารฉัตราภรณ์ (อาคาร 5) โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  
        เอกสารที่ใช้ในวันมอบตัว 

1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จำนวน 1 ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา   จำนวน 1 ฉบับ 
3. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ 
4. สำเนา ใบ ปพ.1 หรือใบรับรอง จำนวน 1 ฉบับ 
5. สำเนา ใบตรวจหมู่เลือด  จำนวน 1 ฉบับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
          จำนวนนักเรียนที่รับ จำนวน  280  คน  จำนวน  7  ห้องเรียน 

1. รับสมัครจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียน  
ร้อยละ 80 คิดเป็นจำนวน 224 คน  

2. รับจากนักเรียนทั้งไป โดยวิธีการสอบคัดเลือกโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของ 
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม เข้าเรียนร้อยละ 20 คิดเป็นจำนวน 56 คน  

แผนการจัดชั้นเรียน ปีการศกึษา 2564 
  1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง ๆ ละ ๔๐ คน รวมจำนวน 120 คน 
   2. แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์  จำนวน 1 ห้อง        รวมจำนวน   40 คน 
   3. แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (เกาหลี,จีน) จำนวน 1 ห้อง        รวมจำนวน   40 คน 

 4. แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม จำนวน 1 ห้อง        รวมจำนวน   40 คน 
  5. แผนการเรียนเกษตร คอมฯ ธุรกิจ จำนวน 1 ห้อง        รวมจำนวน   40 คน 

  ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ๑.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือเทียบเท่า 
  ๑.๒ ไม่จำกัดอายุ 
  ๑.๓ เป็นโสด  
    2. การรับสมัครทางเว็บไซต ์ 
        2.๑ กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ที่โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกำหนดเท่านั้น คือ  www.thatako.ac.th 
การสมคัรดังกล่าวจะสมบูรณ์เมื่อโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมได้รับเอกสารการสมัครเข้าเรียนครบถ้วนแล้ว  
   3. กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 
        รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในเขตอำเภอท่าตะโก  
ทุกตำบล ยกเว้นตำบลพนมรอก และนอกเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน กรณีนักเรียนไม่เต็มจำนวน 
        กรณีผู้สมัครเกินให้ใช้วิธีจับสลาก 
  3.๑ รับสมัคร  
         วันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  สมัครเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thatako.ac.th  
  3.๒ วันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ  
         วันที่ 30 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.thatako.ac.th 
  3.๓ วันสอบคัดเลือก  

ม.๔ วันที่ 9 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 น. -  12.00 น. 
       โดยทดสอบความรู้พ้ืนฐาน มีจำนวน 5 รายวิชา คือ วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ รายวิชาละ 30 ข้อ ณ อาคารฉัตราภรณ์ (อาคาร 5) โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ให้นักเรียนนำบัตร
ประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ พร้อมมีรูปถ่าย 
  3.๔ วันประกาศผล 
         วันที่ 12 พฤษภาคม 2564   เวลา 09.00 น.  
 ณ บอร์ดหน้าอาคารเรียน 4 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม และ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.thatako.ac.th 
  3.5 วันมอบตัวและรายงานตัว 
        วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.  
        แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ณ อาคารฉัตราภรณ์ (อาคาร 5) โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  
        เอกสารที่ใช้ในวันมอบตัว 

1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จำนวน 1 ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา   จำนวน 1 ฉบับ 
3. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ 
4. สำเนา ใบ ปพ.1 หรือใบรับรอง จำนวน 1 ฉบับ 
5. สำเนาใบตรวจหมู่เลือด  จำนวน ๑ ฉบับ 

4. ค่าใช้อ่ืนๆ 
4.๑ ค่าชุดพละ   ราคาตามไซต ์ เริ่มต้นที่ 450 บาท  
4.2 ค่ากระเป๋านักเรียน  ราคา  240 บาท  

 

  ในกรณีที่มีปัญหา หรือข้อสงสัยในการรับนักเรียน ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการรับนักเรียน 
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม เป็นผู้วินิจฉัย เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการรับนักเรียนอย่างที่สุด 
    

ประกาศ  ณ  วันที่  2๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
                                                             (นายจนัทร์เทพจ์   เพ็ชรยิ้ม) 

             ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
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