
 

 
 

ประกาศโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 
เรื่อง    การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

ปีการศึกษา 256๔ 
 
           ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศการรับสมัครนักเรียน 
เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 256๔ นั้น 
 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย จึงได้กำหนดรายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร การคัดเลือก การประกาศผล  
วันรายงานตัวของนักเรียน  และอ่ืน ๆ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1     รับจำนวน     240  คน 
           โดยแยกเป็นนักเรียนเพชรในฝัน  ๔๐  คน 
           นักเรียนในเขตนอกเขตพ้ืนที่บริการ  2๐0  คน 
 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4      รับจำนวน     200           คน 
            รับจาก ม.3 เดิม    1๐0      คน 
            ม.3 ทั่วไป     1๐0  คน 
     จากนักเรียน     200           คน 
            โดยแยกเป็นนักเรียนเพชรในฝัน(วิทย์-คณิต) 40  คน 
            แผนการเรียนวิทย์-คณิต   80  คน 
               แผนการเรียนอังกฤษ-สังคม   120  คน 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  1. เป็นโสด 
  2. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษา 

    อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๓  หรือเทียบเท่า 
  3. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัยในตนเอง 
  4. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
วัน เวลา รับสมัคร 
       วันที่  2๔-2๘  เมษายน พ.ศ.256๔ เวลา 08.30  - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ณ อาคาร 5  
หน้าห้องประชุมโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 
หลักฐานการสมัคร 
  1. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หรือใบรับรอง 
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 
  3. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
 
 
 
 



2 
วันสอบจัดแผนการเรียน 
  วันที่  8  พฤษภาคม   พ.ศ.256๔  เริ่มสอบ  เวลา 08.๓๐  น.  ณ  อาคาร 5 
วิชาที่สอบ 
  ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ 
ประกาศผล และรายงานตัว 
  วันที ่ 11  พฤษภาคม   พ.ศ. 256๔  เวลา  09.00 น.  ณ อาคาร 5 บริเวณหน้าห้องประชุม 
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 
วันมอบตัวและสั่งจองอุปกรณ์การศึกษา  

วันที่  12   พฤษภาคม   พ.ศ. 256๔   เวลา  09.00  น.  ณ หอประชุมโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 
หลักฐานการมอบตัว(วันที่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๔) 
  1. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  ๒. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 
  ๓. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 
  ๔. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา  
  ๕. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา 
  ๖. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 
  ๗. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 รูป 
วันเปิดภาคเรียน 
  วันที่   1๗  พฤษภาคม   พ.ศ. 256๔ 
 
  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  1. เป็นโสด 
  2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษา 

    อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๓  หรือเทียบเท่า 
  3. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัยในตนเอง 
  4. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
วัน เวลา รับสมัคร 
     วันที่  2๔-2๘  เมษายน พ.ศ. 256๔ เวลา 08.30  - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ณ อาคาร 5 
 หน้าห้องประชุมโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย  
หลักฐานการสมัคร 
  1. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3  หรือใบรับรอง 
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  
  3. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

 
 
 
 
 
 



วันสอบจัดแผนการเรียน 
  วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๔   เริ่มสอบ เวลา 08.30  น.  ณ  อาคาร 5 
วิชาที่สอบ 
  ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ 
 
ประกาศผลและรายงานตัว 
  วันที่   12  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๔  เวลา  09.00  น.  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
วันมอบตัวและสั่งจองอุปกรณ์การศึกษา 
  วันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๔  เวลา  09.00 น.   ณ หอประชุมโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 
หลักฐานการมอบตัว (วันที่ 13 พฤษภาคม  พ.ศ. 256๔ ) 
  1. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  ๒. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 
  ๓. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 
  ๔. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา  
  ๕ .สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา 
  ๖. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 
  ๗. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 รูป 
 
วันเปิดภาคเรียน 
  วันที่  1๗  พฤษภาคม   พ.ศ. 256๔ 
 
 
   ประกาศ  ณ   วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 256๔ 
  
 

 
     

  
  (นายธวัช  กรุดมณี) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 
 
 
 
 
 

 


