
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที่ วัน เดือน ปี กิจกรรม 
1 25-28 มีนาคม 2561 

เวลา 08.30 –16.30 น. 
รับสมัคร 

ณ ห้องอรุณปัญญา 
2 1 เมษายน 2561 

08.30 น. 
ทดสอบวัดความรู้ 

3 5  เมษายน  2561 ประกาศผล 
การจัดห้องเรียน 

4 8  เมษายน 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

มอบตัวโดยผู้ปกครอง 
 *ไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ 

 
      หลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร  ได้แก่ 
 

  ใบสมัครของโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 
  รูปถ่ายขนาด1นิ้ว หรือ1.5 นิ้ว จ านวน 2  ใบ 
  ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

             ปกีารศึกษา 2560 (ตัวจริง) 
  ใบแสดงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) **  

              น ามาให้ในวันสอบ 
 

ประกาศ ณ วันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
 
 
                         (นายสาโรจน์  กลั่นด้วง) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 
 
 

 
      หลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร  ได้แก่ 

  ใบสมัครของโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 
  รูปถ่ายขนาด1นิ้ว หรือ1.5 นิ้ว จ านวน 2  ใบ 
  ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
      ปีการศึกษา 2560 (ตัวจริง) 
  ใบแสดงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) **  
      น ามาให้ในวันสอบ 

 
 
 
        เกณฑ์กำรรับสมัคร รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 
   จากโรงเรียนเดิมและโรงเรียนอื่น โดยใช้ผลการทดสอบ 
   ระดับชาติ (โอเน็ต) ในการจัดห้องเรียน 
       แผนกำรรับจ านวน 5 ห้องเรียน 195 คน ได้แก่   
   ห้องเรียนพเิศษ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สวค.) 
   1  ห้องเรียนจ านวน 35 คน 

ล ำดับที่ วัน เดือน ปี กิจกรรม 
1 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 

เวลา 08.30 –16.30 น. 
รับสมัคร 

ณ ห้องอรุณปัญญา 
2 11 มีนาคม 2561 

เวลา  08.30 น. 
ทดสอบวัดความรู้ 

3 16  มีนาคม 2561 ประกาศผล 
4 6 เมษายน  2561 มอบตัว 

 
ห้องเรียนปกติ 4 ห้องเรียนห้องละ 40 คน รวม 160 คน  
 
 

 
           

          เกณฑ์กำรรับสมัคร รับนักเรียนจากเขตพ้ืนที่บริการ  
   และนักเรียนทั่วไป ใช้คะแนนจากแบบทดสอบของโรงเรียน 
   และผลการทดสอบระดับชาติ (โอเน็ต) แผนกำรรับ 
   จ านวน 6 ห้องเรียน 235 คน ได้แก่   
   1. ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์  
      (สวค.) 1 ห้องเรียนจ ำนวน  35 คน 

ล ำดับที่ วัน เดือน ปี กิจกรรม 
1 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 

เวลา 08.30 –16.30 น. 
รับสมัคร 

ณ ห้องอรุณปัญญา 
2 10 มีนาคม 2561 

เวลา  08.30 น. 
ทดสอบวัดความรู้ 

3 15  มีนาคม 2561 ประกาศผล 
4 6 เมษายน  2561 มอบตัว 

     
  2. ห้องเรียนปกติ 5 ห้องเรียนห้องละ  40 คน  
     รวมจ ำนวน 200 คน 

ล ำดับที่ วัน เดือน ปี กิจกรรม 
1 25-28 มีนาคม 2561 

เวลา 08.30–16.30 น. 
รับสมัคร 

ณ ห้องอรุณปัญญา 
2 31 มีนาคม 2561 

เวลา  08.30 น. 
ทดสอบวัดความรู้ 

3 4 เมษายน  2561 ประกาศผล 
การจัดห้องเรียน 

4 7  เมษายน 2561 
เวลา 09.00–12.00 น. 

มอบตัวโดยผู้ปกครอง  
*ไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ 

 

   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 

 

   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงทดสอบวัดควำมรู้ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 

 
วิชำ เวลำ 

คณิตศำสตร ์ 08.30-09.30 น. 
ภำษำไทย 09.30-10.10 น. 

ภำษำอังกฤษ 10.10-10.50 น. 
วิทยำศำสตร์ 10.50-11.40 น. 

 
ตำรำงทดสอบวัดควำมรู้ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
 

วิชำ เวลำ 
คณิตศำสตร ์ 08.30-09.30 น. 
ภำษำไทย 09.30-10.10 น. 

ภำษำอังกฤษ 10.10-10.50 น. 
สังคมศึกษำ 10.50-11.30 น. 
วิทยำศำสตร์ 11.30-12.20 น. 

 

ทางโรงเรียนจะแจ้งห้องสอบให้นักเรียนทราบ 
ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 (ห้องเรียนปกติ) และ 
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ห้องเรียน สวค.) 
ที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการ  

 
 
 

 

 ประกาศก าหนด 

 การรับสมคัร 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 

โรงเรยีนตากฟ้าวชิาประสิทธิ์ 

ปีการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 


