
 
 

ประกาศโรงเรียนตะโหมด 

เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

โครงการหองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE) 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

---------------------------------------------------------------------- 
 

  โรงเรียนตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงคจะรับสมัครนักเรียนเขาศึกษา

ตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ และมัธยมศึกษาปที่ ๔  โครงการหองเรียนพเิศษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดลอม (SMTE)  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๑   โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

  ๑.  จํานวนนักเรียนท่ีรับสมัคร 

   รับ  ๑  หองเรียน  จํานวน  ๓๐ คน 

 

  ๒.  คุณสมบัติของผูสมัคร 

   (๑)  สําเรจ็การศึกษาช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือ

กําลังศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  ปการศึกษา ๒๕๖๐  หรือเทียบเทา 

   (๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ และประถมศึกษาปที่ ๕  ไมตํ่ากวา ๒.๗๕ 

   (๓)  ไมจํากัดอายุและเพศ 

   (๔)  เปนโสด 

 

  ๓.  หลักฐานการสมัคร 

   (๑)  ใบสมัครของโรงเรียนตะโหมด  จังหวัดพัทลุง  ซึ่งกรอกขอความเรียบรอย 

   (๒)  ปพ.๑  ฉบับที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ และประถมศึกษาปที่ ๕ 

   (๓)  รูปถายนักเรียนขนาด  ๑.๕  น้ิว  จํานวน  ๒ รูป 

   (๔)  คาเอกสารดําเนินการชุดละ  ๕๐ บาท 

 

 

 



- ๒ - 

  ๔.  วันรับสมัคร  ประกาศผล  รายงานตัว และมอบตัว 

   รับสมัคร   วันที่  ๒๔ – ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. 

   สอบคัดเลือก  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

   ประกาศผล  วันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

   รายงานตัว  วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

   มอบตัว   วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 

   วิชาท่ีสอบคัดเลือก 
 

เวลา จํานวนเวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ๙๐  นาที   คณิตศาสตร ๔๐ 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๖๐  นาที   ภาษาอังกฤษ ๒๐ 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๙๐  นาที   วิทยาศาสตร ๔๐ 

 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

  ๑.  จํานวนนักเรียนท่ีรับสมัคร 

   รับ  ๑  หองเรียน  จํานวน  ๓๐ คน 

 

  ๒.  คุณสมบัติของผูสมัคร 

   (๑)  สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๓  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือ

กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๖๐  หรือเทียบเทา 

   (๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน  ไมตํ่ากวา ๒.๗๕ 

   (๓)  ไมจํากัดอายุและเพศ 

   (๔)  เปนโสด 

 

  ๓.  หลักฐานการสมัคร 

   (๑)  ใบสมัครของโรงเรียนตะโหมด  จังหวัดพัทลุง  ซึ่งกรอกขอความเรียบรอย 

   (๒)  ปพ.๑  ฉบับที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา  ๕  ภาคเรียน 

   (๓)  รูปถายนักเรียนขนาด  ๑.๕  น้ิว  จํานวน  ๒ รูป 

   (๔)  คาเอกสารดําเนินการชุดละ  ๕๐ บาท 

 

  ๔.  วันรับสมัคร  ประกาศผล  รายงานตัว และมอบตัว 

   รับสมัคร   วันที่  ๒๔ – ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. 

   สอบคัดเลือก  วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 



- ๓ - 

   ประกาศผล  วันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

   รายงานตัว  วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

   มอบตัว   วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 

   วิชาท่ีสอบคัดเลือก 
 

เวลา จํานวนเวลา วิชา คะแนนเต็ม 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ๙๐  นาที   คณิตศาสตร ๔๐ 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๖๐  นาที   ภาษาอังกฤษ ๒๐ 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๙๐  นาที   วิทยาศาสตร ๔๐ 

 

 

     ประกาศ  ณ  วันที่   ๖   กุมภาพันธ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

 

(นายสมพงศ  บุญชรัตน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนตะโหมด 

 

 


