
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 

…………………………………………………………………………….. 
 ด้วยโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ยึดตามประกาศของเทศบาลนครภูเก็ต 
ประจำปีการศึกษา 2566 มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. จำนวนที่รับสมัคร 60 คน 
1.1  ห้องเรียนโครงการพิเศษ (IEP)  จำนวน  25 คน 
1.2  ห้องเรียนทั่วไป   จำนวน  35 คน  

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     2.1 ห้องเรียนโครงการพิเศษ (IEP) 
      1.  นักเรียนเรียนจบชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ 
 2.  นักเรียนที่สมัครต้องเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 – 16 พฤษภาคม 2560 

3.  นักเรียนและผู้ปกครอง (พ่อ,แม่,ปู,่ย่า,ตา,ยาย) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 
(ตำบลตลาดเหนือ หรือตำบลตลาดใหญ่) 

4.  มีความสนใจ หรือมีความต้องการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ  
                2.2  ห้องเรียนทั่วไป 

1.  นักเรียนเรียนจบชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ 
 2.  นักเรียนที่สมัครต้องเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 – 16 พฤษภาคม 2560 

3.  นักเรียนและผู้ปกครอง (พ่อ,แม่,ปู,่ย่า,ตา,ยาย) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 
(ตำบลตลาดเหนือ หรือตำบลตลาดใหญ่) 

 

3.  กำหนดการรับสมัคร 
 3.1 ห้องเรียนโครงการพิเศษ (IEP)   
  

ลำดับ กิจกรรม วันที่ สถานที ่ หมายเหตุ 
1. รับสมัคร 1 – 19 ก.พ. 66 ผ่านระบบออนไลน์   
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 23 ก.พ. 66 ผ่านระบบออนไลน์   
3. สอบคัดเลือก 25 ก.พ. 66 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  
4. ประกาศผลสอบ 25 ก.พ. 66 ผ่านระบบออนไลน์   
5. รายงานตัว   4 มี.ค. 66 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  

 
 
 
 
 

 

 



 3.2 ห้องเรียนทั่วไป 
 

ลำดับ กิจกรรม วันที่ สถานที ่ หมายเหตุ 
1. รับสมัคร 1 – 19 ก.พ. 66 ผ่านระบบออนไลน์   
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 23 ก.พ. 66 ผ่านระบบออนไลน์   
3. สอบคัดเลือก 26 ก.พ. 66 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  
4. ประกาศผลสอบ 1 มี.ค. 66 ผ่านระบบออนไลน์   
5. รายงานตัว   4 มี.ค. 66 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  

 
4. รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  
 4.1 ห้องเรียนโครงการพิเศษ (IEP)   

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 
ค่าบำรุงการศึกษา 6,000 บาท 6,000 บาท  
1. ค่าใช้จ่ายโครงการสอนเสริมการเขียนโปรแกรม                
คอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพ่ือการศึกษา 

500 บาท 500 บาท  

2. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมองด้วยสุนทรียภาพทางดนตรี 500 บาท 500 บาท  
3. ค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียน IEP  5,000 บาท 5,000 บาท  
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 1,100 บาท -  
1. ค่าสมาชิกชมรมผู้ปกครอง 300 บาท   
2. ค่าบริการทำความสะอาด 200 บาท   
3. ค่าระบบ Student care 300 บาท   
4. ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน 300 บาท   

รวมทั้งสิ้น 7,100 บาท 6,000 บาท  
 

4.2 ห้องเรียนทั่วไป 
รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 

ค่าบำรุงการศึกษา 1,000 บาท 1,000 บาท  
1. ค่าใช้จ่ายโครงการสอนเสริมการเขียนโปรแกรม                
คอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพ่ือการศึกษา 

500 บาท 500 บาท  

2. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมองด้วยสุนทรียภาพทางดนตรี 500 บาท 500 บาท  
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 1,100 บาท -  
1. ค่าสมาชิกชมรมผู้ปกครอง 300 บาท   
2. ค่าบริการทำความสะอาด 200 บาท   
3. ค่าระบบ Student care 300 บาท   
4. ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน 300 บาท   

รวมทั้งสิ้น 2,100 บาท 1,000 บาท  
 
 
 
 



5.  การสมัคร 
 5.1  นักเรียนสมัครเข้าเรียนออนไลน์ ผ่านทางระบบ Student care  
ด้วยลิงค ์:  https://enroll.student.co.th/index.php/std_enroll/80408 
หรือผ่านทาง QR Code :                      ภายในวันที่ 1 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 

5.2 หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้าเรียนออนไลน์ (อัพโหลดผ่านระบบ) 
  -  รูปถ่ายนักเรียน  
  -  สำเนาสูติบัตรนักเรียน 
  -  สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
  -  สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
5.3 นักเรียนชำระค่าสมัครเข้าเรียน ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 60 บาท 
5.4 นักเรียนที่ชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS ยืนยันการชำระเงินและรหัสผ่าน                         

ในการเข้าสู่ระบบ เพ่ือตรวจสอบใบสมัคร และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ นำมายื่นในวันทดสอบ 
5.5 นักเรียนใช้รหัสที่ได้รับจาก SMS ในการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่ 
      ในการสอบ รวมไปถึงผลการทดสอบ  

6.  การรายงานตัว ชำระเงิน และปฐมนิเทศ 
 ผู้ปกครอง ลงทะเบียน รับเอกสารการรายงานตัว และจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

6.1 หลักฐานการรายงานตัว  
  6.1.1  สำเนาสูติบัตรของนักเรียน     1 ฉบับ 
  6.1.2  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ตลาดเหนือ/ตลาดใหญ่) 1 ฉบับ 
  6.1.3  สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ฝอย่างละ 1 ฉบับ 
  6.1.4  สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ 
  (บิดา,มารดา,ปู,่ย่า,ตา,ยาย คนใดคนหนึ่งมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต ตลาดเหนือ/ตลาดใหญ่) 
  6.1.5  รูปถ่าย 1 นิ้ว      1 รูป 
  6.1.6  ใบแจ้งเกณฑ์การเข้าเรียน  *ตัวจริงเท่านั้น*   1  ฉบับ 
 6.2 การปฐมนิเทศผู้ปกครอง 

          ติดตามรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ : www.mpm.ac.th หรือ Facebook : โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต  
7.  ติดต่อสอบถามรายละเอียด 

สอบถามรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ ห้องธุรการ อาคารร่มไทรทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
หมายเลขโทรศัพท์ 076-211966 หรือ เว็บไซต์ : www.mpm.ac.th หรือ Facebook : โรงเรียนเทศบาล                 
เมืองภูเก็ต  
 ประกาศ ณ วันที่  26 มกราคม  พ.ศ.2566 

 
 
            (นางสาวภคมน  แก้วภราดัย) 
               ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

https://enroll.student.co.th/index.php/std_enroll/80408
http://www.mpm.ac.th/
http://www.mpm.ac.th/


 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประจำปีการศึกษา 2566 
…………………………………………………………………………….. 

 ด้วยโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1                  
และช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่  4 (ประเภทโควตาเร ียนด ีและความสามารถพ ิ เศษ  และประเภทสอบค ัดเล ือก                                  
ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการรับนักเรียนเข้าเรียน ยึดตามประกาศของเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2566 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ระดับชั้นและประเภทท่ีเปิดรับ         
1.1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
 - ประเภทโควตาเรียนดี และความสามารถพิเศษ 
 - ประเภทสอบคัดเลือก  
1.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    
 - ประเภทโควตาเรียนดี และความสามารถพิเศษ 
 - ประเภทสอบคัดเลือก 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
2.1 ประเภทโควตาเรียนดี และความสามารถพิเศษ 

2.1.1 ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
- ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (ตลาดเหนือ/ตลาดใหญ่) ไม่น้อยกว่า   

1 ปี นับถึงวันสมัคร 
- กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ 
- มีผลการเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4-5 วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์                         

โดยแต่ละวิชามีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 
2.1.2 ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หุ่นยนต์) 

-  ต้องมีช ื ่ออย ู ่ ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก ็ต (ตลาดเหนือ /ตลาดใหญ่)                            
ไม่น้อยกว่า   1 ปี นับถึงวันสมัคร 

- กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ 
- มีผลการเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4-5 โดยมีเกรดเฉลี ่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์                    

ไม่ต่ำกว่า 2.5 วิชาคณิตศาสตร์ 2.5 และวิชาการออกแบบเทคโนโลยี และการคำนวณ 
3.00 

 
 

 

 



2.1.3 ด้านกีฬา (ฟุตซอล/เซปักตะกร้อ/กรีฑา/วอลเลย์บอลในร่ม/วอลเลย์บอลชายหาดหรืออ่ืนๆ) 
-  ต ้องมีช ื ่ออย ู ่ ในทะเบียนบ ้านในเขตเทศบาลนครภูเก ็ต (ตลาดเหนือ /ตลาดใหญ่)                            

ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร 
- กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ 
-  มีผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 
-  มีผลงาน เกียรติบัตร การแข่งขัน ระดับจังหวัดขึ้นไป (แนบสำเนาเกียรติบัตร) 

2.1.4 ด้านอาหารและโภชนาการ 
-  ต ้องมีช ื ่ออย ู ่ ในทะเบียนบ ้านในเขตเทศบาลนครภูเก ็ต (ตลาดเหนือ /ตลาดใหญ่)                            

ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร 
-  กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ 
-  มีผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 

2.1.5 ด้านดนตรี ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ไทย) 
-  ต ้องมีช ื ่ออย ู ่ ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก ็ต (ตลาดเหนือ /ตลาดใหญ่ )                            

ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร 
-  กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ 
-  มีผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 

2.1.6 ด้านภาษาต่างประเทศ 
-  ต ้องมีช ื ่ออย ู ่ ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก ็ต (ตลาดเหนื อ/ตลาดใหญ่ )                            

ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร 
-  กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ 
-  มีผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ                   

ไม่ต่ำกว่า 3.00 
2.1.7 ห้องเรียนทั่วไป 

-  ต ้องมีช ื ่ออย ู ่ ในทะเบียนบ ้านในเขตเทศบาลนครภูเก ็ต (ตลาดเหนือ /ตลาดใหญ่)                            
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร 

-  กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ 
-  มีผลการเร ียนระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4-5 โดยมีเกรดเฉล ี ่ยสะสมทุกรายว ิชา                             

ไม่ต่ำกว่า 3.00 
 

2.2  ประเภทสอบคัดเลือก 
2.2.1 ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

- ต ้องม ีช ื ่ออย ู ่ ในทะเบ ียนบ ้านในเขตเทศบาลนครภ ูเก ็ต (ตลาดเหน ือ /ตลาดใหญ่)                                
ไม่น้อยกว่า   1 ปี นับถึงวันสมัคร 

- กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ
มีผลการเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4-5 วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์                         
โดยแต่ละวิชามีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 

 
 



2.2.2 ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หุ่นยนต์) 
-  ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (ตลาดเหนือ/ตลาดใหญ่) ไม่น้อยกว่า   

1 ปี นับถึงวันสมัคร 
- กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ

มีผลการเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4-5 โดยมีเกรดเฉลี ่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์                    
ไม่ต่ำกว่า 2.00  วิชาคณิตศาสตร์ 2.00 และวิชาการออกแบบเทคโนโลยี และการคำนวณ 
2.50 

2.2.3 ด้านกีฬา (ฟุตซอล เซปักตะกร้อ กรีฑา วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลชายหาดและอ่ืนๆ) 
-  ต ้องมีช ื ่ออย ู ่ ในทะเบียนบ ้านในเขตเทศบาลนครภูเก ็ต (ตลาดเหนือ /ตลาดใหญ่)                            

ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร 
-  กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ 
-  มีผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

2.2.4 ด้านอาหารและโภชนาการ 
-  ต ้องมีช ื ่ออย ู ่ ในทะเบียนบ ้านในเขตเทศบาลนครภูเก ็ต (ตลาดเหนือ /ตลาดใหญ่)                            

ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร 
-  กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ 
-  มีผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

2.2.5 ด้านดนตรี ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ไทย) 
-  ต ้องมีช ื ่ออย ู ่ ในทะเบียนบ ้านในเขตเทศบาลนครภูเก ็ต (ตลาดเหนือ/ตลาดใหญ่)                            

ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร 
-  กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ 
-  มีผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

2.2.6 ด้านภาษาต่างประเทศ 
-  ต ้องมีช ื ่ออย ู ่ ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก ็ต (ตลาดเหนื อ/ตลาดใหญ่ )                            

ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร 
-  กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ 
-  มีผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ                   

ไม่ต่ำกว่า 2.50 
2.2.7  ห้องเรียนทั่วไป 

-  ต ้องมีช ื ่ออย ู ่ ในทะเบียนบ ้านในเขตเทศบาลนครภูเก ็ต (ตลาดเหนือ /ตลาดใหญ่)                            
ไม่น้อยกว่า   1 ปี นับถึงวันสมัคร 

-  กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ 
-  มีผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 

2.00 
 
 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
2.3 ประเภทโควตาเรียนดี และความสามารถพิเศษ 

2.3.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  
(ฟุตซอล/เซปักตะกร้อ/กรีฑา/วอลเลย์บอลในร่ม/วอลเลย์บอลชายหาด และอ่ืนๆ) 
-  ต ้องมีช ื ่ออย ู ่ ในทะเบียนบ ้านในเขตเทศบาลนครภูเก ็ต (ตลาดเหนือ /ตลาดใหญ่)                            

ไม่น้อยกว่า   1 ปี นับถึงวันสมัคร 
- กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ  
- มีผลงานระดับจังหวัดขึ้นไป กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75  (แนบสำเนาเกียรติบัตร) 
-  มีผลงานระดับภาคขึ้นไป กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50  (แนบสำเนาเกียรติบัตร) 
-  ไม่มีผลงาน แต่มีความสามารถ และกำหนดเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 

2.3.2 โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (หุ่นยนต์) 
-  ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (ตลาดเหนือ/ตลาดใหญ่) ไม่น้อยกว่า   

1 ปี นับถึงวันสมัคร 
- กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ  
- มีผลงาน รางวัลด้านการแข่งขันคอมพิวเตอร์ / หุ ่นยนต์ และต้องมีผลการเรียนระดับ                   

ช ั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-3 โดยมีเกรดเฉลี ่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต ่ำกว่า 2.75                          
วิชาคณิตศาสตร์ 2.75 และวิชาการออกแบบเทคโนโลยี และการคำนวณ 3.00 

- ไม่มีผลงาน แต่มีความสามารถ และต้องมีผลการเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-3                         
โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาการออกแบบเทคโนโลยี 
และการคำนวณ ไมต่่ำกว่า 3.00 

2.3.3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะการแสดง 
 (ดนตรีไทย/ดนตรีสากล/นาฏศิลป์ไทย) 
-  ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (ตลาดเหนือ/ตลาดใหญ่) ไม่น้อยกว่า   

1 ปี นับถึงวันสมัคร 
- กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ  
- มีผลงาน เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี/การแสดงและต้องมีผลการเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
- ไม่มีผลงาน แต่มีความสามารถ และต้องมีผลการเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-3                        

โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 
2.3.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านอาหารและโภชนาการ 

-  ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (ตลาดเหนือ/ตลาดใหญ่) ไม่น้อยกว่า   
1 ปี นับถึงวันสมัคร 

-  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ  
-  มีผลงาน เกียรติบัตรการเข้าร่วมด้านงานอาชีพ และต้องมีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1-3 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม  ไม่ต่ำกว่า 2.75 
-  ไม่มีผลงาน แต่มีความสามารถ และต้องมีผลการเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-3                      

โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 
 



2.3.5 โครงการด้านภาษาต่างประเทศ 
-  ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (ตลาดเหนือ/ตลาดใหญ่) ไม่น้อยกว่า   

1 ปี นับถึงวันสมัคร 
-  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ  
-  มีผลการเร ียนระดับช ั ้นม ัธยมศึกษาปีท ี ่ 1 -3 ว ิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต ่ำกว่า 3.00                        

วิชาภาษาจีน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
2.3.6 โครงการหลักสูตรภาษา - สังคม 

-  ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (ตลาดเหนือ/ตลาดใหญ่) ไม่น้อยกว่า   
1 ปี นับถึงวันสมัคร 

-  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ  
-  มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.75 

2.4 ประเภทสอบคัดเลือก  
2.4.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  

(ฟุตซอล/เซปักตะกร้อ/กรีฑา/วอลเลย์บอลในร่ม/วอลเลย์บอลชายหาด และอ่ืนๆ) 
-  ต ้องมีช ื ่ออย ู ่ ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก ็ต (ตลาดเหนือ /ตลาดใหญ่ )                            

ไม่น้อยกว่า  1 ปี นับถึงวันสมัคร 
-  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ  
-  มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 

2.4.2 โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (หุ่นยนต์) 
-  ต้องมีช ื ่ออย ู ่ ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก ็ต (ตลาดเหนือ /ตลาดใหญ่)                                

ไม่น้อยกว่า   1 ปี นับถึงวันสมัคร 
- กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ  
- ต้องมีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์                

วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาการออกแบบเทคโนโลยี และการคำนวณ ไม่ต่ำกว่า 2.50 
2.4.3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะการแสดง 

 (ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ไทย) 
-  ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (ตลาดเหนือ/ตลาดใหญ่) ไม่น้อยกว่า   

1 ปี นับถึงวันสมัคร 
- กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ  
- มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 

2.4.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านอาหารและโภชนาการ 
-  ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (ตลาดเหนือ/ตลาดใหญ่) ไม่น้อยกว่า   

1 ปี นับถึงวันสมัคร 
-  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนใด 
-  มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 

 
 
 



2.4.5 โครงการหลักสูตรภาษา - สังคม 
-  ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (ตลาดเหนือ/ตลาดใหญ่) ไม่น้อยกว่า   

1 ปี นับถึงวันสมัคร 
- กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ  
-  มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 

3.  กำหนดการรับสมัคร 
3.1 ประเภทโควตาเรียนดี และความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ลำดับ กิจกรรม วัน / เดือน / ปี สถานที ่ หมายเหตุ 
1. รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 1 – 14 ก.พ. 66 ผ่านระบบออนไลน์  
2. ประกาศผล 21 ก.พ. 66 ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก รร.  
3. รายงานตัว 26 ก.พ. 66 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  

 

3.2 ประเภทสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ลำดับ กิจกรรม วัน / เดือน / ปี สถานที ่ หมายเหตุ 

1. รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 15 ก.พ– 5 มี.ค. 66 ผ่านระบบออนไลน์  
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 9 มี.ค. 66 ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก รร.  
3. สอบข้อเขียน 31 มี.ค. 66 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  
4. ประกาศผล 4 เม.ย. 66 ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก รร.  
5. รายงานตัว  5 เม.ย. 66 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  

 

3.4 ประเภทโควตาเรียนดี และความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ลำดับ กิจกรรม วัน / เดือน / ปี สถานที ่ หมายเหตุ 

1. รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 1 – 14 ก.พ. 66 ผ่านระบบออนไลน์  
2. ประกาศผล 14 มี.ค. 66 ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก รร.  
3. รายงานตัว 16 มี.ค. 66 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  

 

3.5 ประเภทสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ลำดับ กิจกรรม วัน / เดือน / ปี สถานที ่ หมายเหตุ 

1. รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 15 ก.พ– 5 มี.ค. 66 ผ่านระบบออนไลน์  
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 9 มี.ค. 66 ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก รร.  
3. สอบข้อเขียน /สอบปฏิบัติ 1 เม.ย. 66 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  
4. ประกาศผล 5 เม.ย 66 ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก รร.  
5. รายงานตัว 8 เม.ย 66 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  

 
 
 
 
 
 
 



4.  รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

รายการจัดเก็บ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ค่าบำรุงการศึกษา 3,400 บาท 3,400 บาท 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามความสนใจ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

1,000 บาท 1,000 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายโครงการสอนเสริมการเขียนโปรแกรม 
    คอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา 

1,000 บาท 1,000 บาท 

3. โครงการจัดจ้างครูและบุคลากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ 

1,000 บาท 1,000 บาท 

4. ค่าสนับสนุนพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 400 บาท 400 บาท 
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 1,100 บาท - 
1. ค่าสมาชิกชมรมผู้ปกครอง 300 บาท - 
2. ค่าบริการทำความสะอาด 200 บาท - 
3. ค่าระบบ Student Care 300 บาท - 
4. ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่ 300  บาท - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท 3,400 บาท 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

รายการจัดเก็บ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ค่าบำรุงการศึกษา 2,400 บาท 2,400 บาท 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามความสนใจ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1,000 บาท 1,000 บาท 

2. โครงการจัดจ้างครูและบุคลากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ 

1,000 บาท 1,000 บาท 

3. ค่าสนับสนุนพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 400 บาท 400 บาท 
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 1,100 บาท - 
1. ค่าสมาชิกชมรมผู้ปกครอง 300 บาท - 
2. ค่าบริการทำความสะอาด 200 บาท - 
3. ค่าระบบ Student Care 300 บาท - 
4. ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่ 300 บาท - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท 2,400 บาท 

 
 
 
 
 
 
 



5.  การสมัคร 
 5.1  นักเรียนสมัครเข้าเรียนออนไลน์ ผ่านทางระบบ Student care  
ด้วยลิงค์ :  https://enroll.student.co.th/index.php/std_enroll/80408 
หรือผ่านทาง QR Code :                 
 
 

 

5.2 หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้าเรียนออนไลน์ (อัพโหลดผ่านระบบ) 
  -  รูปถ่ายนักเรียน  
  -  สำเนาสูติบัตรนักเรียน 
  -  สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
  -  สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
  -  เอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ฉบับสำเนา) 
5.3 นักเรียนชำระค่าสมัครเข้าเรียน ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 60 บาท 
5.4 นักเรียนที่ชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS ยืนยันการชำระเงินและรหัสผ่าน                         

ในการเข้าสู่ระบบ เพ่ือตรวจสอบใบสมัคร และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ นำมายื่นในวันทดสอบ 
5.5 นักเรียนใช้รหัสที่ได้รับจาก SMS ในการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่ 
      ในการสอบ รวมไปถึงผลการทดสอบ  

6.  การรายงานตัว ชำระเงิน และปฐมนิเทศ 
 ผู้ปกครอง ลงทะเบียน รับเอกสารการรายงานตัว และจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

6.1 หลักฐานการรายงานตัว  
  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว       2  รูป 

2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน      1 ฉบับ 
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ตลาดเหนือ/ตลาดใหญ่)  1 ฉบับ 

4. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน    1 ฉบับ  
5. สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ 

  6. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ  1 ฉบับ 
      (บิดา/มารดา/ปู่/ย่า/ตา/ยาย ทะเบียนอยู่ในจังหวัดภูเก็ต)  
  7. เอกสารแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ตัวจริง   1 ฉบับ 
 6.2 การปฐมนิเทศผู้ปกครอง 

ติดตามรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ : www.mpm.ac.th หรือ Facebook : โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต  

 
 
 
 
 
 

https://enroll.student.co.th/index.php/std_enroll/80408
http://www.mpm.ac.th/


7.  ติดต่อสอบถามรายละเอียด 
สอบถามรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ ห้องธุรการ อาคารร่มไทรทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

หมายเลขโทรศัพท์ 076-211966 หรือ เว็บไซต์ : www.mpm.ac.th หรือ Facebook : โรงเรียนเทศบาล                 
เมืองภูเก็ต  
 ประกาศ ณ วันที่  26 มกราคม  พ.ศ.2566 

  
 
 
         (นางสาวภคมน  แก้วภราดัย) 
               ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
 

 

http://www.mpm.ac.th/

