
 
ประกาศโรงเรียนธงธานี 

เร่ือง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2563 

………………………………………… 
 เพื่ อ ให้ การรับนั ก เรียน เข้า ศึกษาต่อ ใน ช้ันมั ธยม ศึกษาปี ท่ี  1 และ ช้ันมั ธยม ศึกษาปี ท่ี  4   
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนธงธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563  
โรงเรียนธงธานี จึงประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ดังนี้ 
 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร 
  1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   1.1.1 คุณสมบัติ 
    (1) ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 
    (2) ไม่จ ากัดอายุ 
    (3) เป็นโสด 
   1.1.2 หลักฐานการสมัคร 
    (1) ใบสมัคร 
    (2) ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 
    (3) ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา และมารดา 
    (4) หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่าหรือหลักฐานท่ีแสดง
ว่าก าลังศึกษาอยู่ ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2562  หรือเทียบเท่า 
    (5) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
 
  1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   1.2.1 คุณสมบัติ 
    (1) ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562  
    (2) ไม่จ ากัดอายุ 
    (3) เป็นโสด 



   1.2.2 หลักฐานการสมัคร 
    (1) ใบสมัคร 
    (2) ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 
    (3) ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา และมารดา 
    (4) หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานท่ีแสดง
ว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562  
    (5) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
 
 2. ก าหนดวันรับสมัครและรายงานตัว 
  2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   2.1.1 ห้องเรียนทั่วไป  รับ 3 ห้อง  จ านวน 120 คน 
    - รับสมัคร    วันท่ี 21 – 25 มีนาคม 2563 
          เวลา 09.00 - 16.30 น. 
    - รายงานตัว และมอบตัว  วันท่ี 30 มีนาคม 2563 
          เวลา 08.30 - 10.00 น. 
    - สอบจัดห้อง   วันท่ี 30 มีนาคม 2563 
          เวลา  10.00 -12.00 น. 
    - ประกาศผลสอบ   วันท่ี 30 มีนาคม 2563 
          เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
  2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   2.2.1 หลักสูตรที่เปิดสอน 
    (1) วิทย์ – คณิต ฯ  1  ห้องเรียน     จ านวน 40 คน เท่านั้น 
    (2) สังคม – อาชีพ ฯ  1  ห้องเรียน     จ านวน 40 คน เท่านั้น 
   2.2.2 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนธงธานี 
    - ลงช่ือแสดงความจ านงท่ีจะเรียนต่อ วันท่ี 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 
          เวลา 09.00 - 16.30 น. 
    - รายงานตัว และมอบตัว  วันท่ี 30 มีนาคม 2563 
          เวลา 08.30 - 10.00 น. 
    - สอบจัดห้อง   วันท่ี 30 มีนาคม 2563 
          เวลา 10.00 -12.00 น. 
    - ประกาศผลสอบ   วันท่ี 30 มีนาคม 2563 
          เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 



   2.2.3 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น ๆ 
    - รับสมัคร    วันท่ี 21 – 25 มีนาคม 2563 
          เวลา 09.00 - 16.30 น. 
    - รายงานตัว และมอบตัว  วันท่ี 30 มีนาคม 2563 
          เวลา 08.30 - 10.00 น. 
    - สอบจัดห้อง   วันท่ี 30 มีนาคม 2563 
          เวลา 10.00 - 12.00 น. 
    - ประกาศผลสอบ   วันท่ี 30 มีนาคม 2563 
          เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 

***ผู้ที่ไม่มารายงานตัว/มอบตัว   ถือว่าสละสิทธิ์ 

 
  ประกาศ  ณ   วันท่ี   11   มีนาคม   2563 
 

         
        (นายสุบิน   แสงสระคู) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนธงธาน ี
 



 

 

*ผู้ปกครองและนักเรียน  ม.1 และ ม.4* 
- 30 มีนาคม 2563 > รายงานตัว/มอบตัว เวลา 08.30 - 10.00 น. 
- 30 มีนาคม 2563 > สอบจัดห้อง เวลา 10.00 - 12.00 น. 
- 30 มีนาคม 2563 > ประกาศผลสอบจัดห้อง เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
- 15 พฤษภาคม 2563 > รับตารางเรียนทาง www.ttn.ac.th 
- 18 พฤษภาคม 2563 > เปิดภาคเรียน (เรียนตามปกติ) 
- 20 พฤษภาคม 2562 > รับคูปอง จัดซื้อ ชุดนักเรียน/วัสดุอุปกรณ์การเรียน 


