
 
ประกาศโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 

เรื่อง  รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
รอบท่ัวไป  

………………………………………………………. 
ด้วยโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา“กรุงไทยอนุเคราะห์” สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๖  
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเรียน
ทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติ  
การคัดเลือก  ประกาศผล  การรายงานตัวและการมอบตัวของนักเรียนดังต่อไปนี้ 

๑. ประเภทการรับสมัคร 
๑.๑ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๖  ดังนี ้

  ๑.๑.๑  รับสมัครนักเรียนจำนวน  ๓๖๐  คน 
  ๑.๑.๒  รับนักเรียนในเขตบริการทุกคน   
  ๑.๑.๓  รับนักเรียนนอกเขตบริการทั่วไป ( กรณีนักเรียนในข้อ ๑.๑.๒ ยังไม่เต็ม ) 

๑.๒ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๖  ดังนี ้
  ๑.๒.๑  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  โรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนเดิม จำนวน ๒๔๐ คน          
(กรณีนักเรียนยังไม่เต็ม จะมีการเปิดรับเพ่ิมจนครบ ๒๔๐ คน) 
 

 ๒. คุณสมบัติการรับสมัคร 
      ๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 
        ๒.๑.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  กรณีสมัครเรียนชั้นธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๒.๑.๒ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  กรณีสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
  ๒.๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย สามารถปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
  ๒.๑.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
  ๒.๑.๕ ผู้ปกครองมีความพร้อมสนับสนุนและดูแลนักเรียนตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
                     ๒.๑.๖ นักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตบริการของโรงเรียน (ตำบลทุ่งสุขลา ตำบลบางละมุง  
ตำบลตะเคียนเตี้ย ทุกหมู่  ตำบลบึง หมู่ ๑ ตำบลหนองขาม หมู่ ๑-๓ ) มีชื่อในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๕  เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
                     ๒.๑.๗  นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่  มีชื่ออยู่นอกเขตพ้ืนที่บริการ ตามข้อ ๒.๑.๖   
 



 

    ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ตามแผนการเรียน โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย  
๕  ภาคเรียนของนักเรียนปัจจุบัน หรือ  ๖ ภาคเรียนของนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามกำหนดดังนี้ 
                     ๒.๒.๑ แผนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (รับเพิ่มจากนักเรียน ม.๓ เดิม จนครบจำนวน ๘๐ คน) 

๒.๒.๒ แผนคณิตศาสตร์–คอมพิวเตอร์ (รับเพิ่มจากนักเรียน ม.๓ เดิม จนครบจำนวน ๔๐ คน)   
๒.๒.๓ แผนศิลป์-ศิลปกรรม (รับเพิ่มจากนักเรียน ม.๓ เดิม จนครบจำนวน ๔๐ คน) 
๒.๒.๔ แผนศิลป์-ภาษาจีน (รับเพิ่มจากนักเรียน ม.๓ เดิม จนครบจำนวน ๔๐ คน) 
๒.๒.๕ แผนศิลป์-สังคม (รับเพ่ิมจากนักเรียน ม.๓ เดิม จนครบจำนวน ๔๐ คน) 

  หมายเหตุ  จำนวนนักเรียนที่รับสมัครให้สิทธิ์นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเดิมก่อน 
ประกาศยอดนักเรียนที่รับเพ่ิมเติมในวันสมัครเรียนบนเว็บไซต์โรงเรียน (www.thungsukla.ac.th) การคัดเลือก 
ให้เป็นไปไปตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนโดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

 

 ๓.  หลักฐานการรับสมัคร 
  ๓.๑ ใบสมัคร (รับที่โรงเรียน) 
  ๓.๒ สำเนา ปพ.๑ จากโรงเรียนเดิม หรือ สำเนา ปพ.๗ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

 ๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน ๑ ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
 ๓.๕ รูปถ่ายนักเรียน ๑ นิ้วครึ่ง จำนวน ๒ รูป  
 

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
     รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

     วันที่  ๑๑-๑๕  มีนาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
               สถานที่รับสมัคร โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 

๕. วัน เวลา ที่สอบ  
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑     วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๖  

รายวิชาที่สอบ  คือ  ภาษาไทย (การอ่านและเขียน) ๑๐ คะแนน     
        คณิตศาสตร์      ๑๕ คะแนน   
        วิทยาศาสตร์      ๑๕ คะแนน   
        ภาษาอังกฤษ      ๑๐ คะแนน   
        สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ๑๐ คะแนน   

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ที่โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 
 

         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔     วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๖  
รายวิชาที่สอบ  คือ  ภาษาไทย      ๑๐ คะแนน   

        คณิตศาสตร์      ๑๕ คะแนน   
        วิทยาศาสตร์      ๑๕ คะแนน   
        ภาษาอังกฤษ      ๑๐ คะแนน   
        สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ๑๐ คะแนน 

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ที่โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 
 
 



เงื่อนไขของคะแนนจากการสอบ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑   
นำคะแนนมาใช้พิจารณาแผนการเรียน ตามลำดับ ๑-๒ ที่นักเรียนเลือกไว้ตอนสมัครเรียน เพ่ือคัดเลือก

นักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และห้องเรียนปกติรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ประกอบด้วย 

- ห้องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   ๑ ห้อง  จำนวน ๔๐ คน  
- ห้องคณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์  ๑ ห้อง  จำนวน ๔๐ คน  
- ห้องภาษาต่างประเทศ   ๑ ห้อง  จำนวน ๔๐ คน 
- ห้องปกต ิ   ๖ ห้อง  จำนวน ๒๔๐ คน 

 

             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
นำคะแนนมาใช้พิจารณาร่วมกับผลการเรียนเฉลี่ย ในการพิจารณาแผนการเรียนตามคุณสมบัติเฉพาะ

และเงื่อนไขของแต่ละแผนการเรียน ตามลำดับ ๑-๒ ที่เลือกไว้ตอนสมัครเรียน 
 

๖. ประกาศผล ดังนี้ 
๖.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   วันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๖   
๖.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   วันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๖   

    สถานที่ติดประกาศ  บนเว็บไซต์โรงเรียน (www.thungsukla.ac.th) 
        เพจเฟซบุ๊กโรงเรียน (โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”) 

    สถานที่รายงานตัว   ที่โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 
    หมายเหตุ :หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

๗. การมอบตัวนักเรียน 
๗.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
๗.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ม.๑,๔ จำนวน  ๒๕๕๐.-   นำมาชำระในวันมอบตัว 

    หมายเหตุ : หากไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 

  ประกาศ  ณ วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

    

 
       

 (นางจันทร์ษา  ชัยวัฒนธีรากร)  
         ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 
 
 

http://www.thungsukla.ac.th/

