
 
 

ประกาศโรงเรียนอุเทนพัฒนา 
เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  

ปีการศึกษา  ๒๕๖4 
............................. 

 เพ่ือให้การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา  
๒๕64  ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน  นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และความต้องการของประชาชน  โรงเรียนอุเทนพัฒนา    
จึงประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖4   
โดยก าหนดแนวทางและรายละเอียดในการรับนักเรียน  ดังนี้ 
 

ก.  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่  ๑ 
      1.  คุณสมบัต ิ
       ๑.๑  รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  จ านวน  310 คน   
                        เขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนอุเทนพัฒนา ได้แก่ 
   ๑)  ต าบลโนนตาล  ทุกหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 - 15) 
   ๒)  ต าบลท่าอุเทน  ทุกหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 - 7) 
   3)  ต าบลนาใน 
    -  หมู่ที่ ๑  บ้านนาใน 
    -  หมู่ที่ ๒  บ้านนาผักหม 
    -  หมู่ที่ ๓  บ้านนาหมากแงว 
    -  หมู่ที ่๘  บ้านโชคชัย 
       1.๒  รับนักเรียนส าเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จากโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
                        โรงเรียนอุเทนพัฒนา  ดังนี้ 
    ๑)  โรงเรียนบ้านนาผักปอด  ๖)  โรงเรียนบ้านตาล 
              ๒)  โรงเรียนบ้านธาตุ   ๗)  โรงเรียนบ้านน้อยทวย 
    ๓)  โรงเรียนบ้านโพน   ๘)  โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 
                                 ๔)  โรงเรียนบ้านนาใน   ๙)  โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 
                                 ๕)  โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว ๑๐)  โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 

1.๓  มีทะเบียนบ้านในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน หรือ มีหลักฐานว่าอาศัยอยู่จริงมานานหรือ 
   ตั้งแต่เกิด หรือ เรียนจบจากโรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้บ้าน 

            1.4  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
            1.5  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
            1.6  สถานภาพโสด 
       1.7  อายุ ไม่เกิน  ๑๕  ปีบริบูรณ์ 
                   ( กรณีนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการยังไม่ครบจ านวน จะรับสมัครจากนักเรียนทั่วไปหรือนอกเขตพ้ืนที่
บริการและถ้ามีผู้สมัครเกินจ านวนจะจับสลาก )  

 
 

 



 ๒ 

 

      2.  วันและเวลา  รับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผล  รายงานตัวและมอบตัว 
       2.๑  ห้องเรียนพิเศษ  MEP  รับจ านวน  1  ห้อง  จ านวน  30 คน 
            2.๑.1  รับสมัคร      19 - 23  มีนาคม  ๒๕๖4  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.0๐ น. 
            2.๑.2  ประกาศรายชื่อ     25  มีนาคม  ๒๕๖4   เวลา  ๐9.00 น. เป็นต้นไป 
            2.๑.3  สอบคัดเลือก     3  เมษายน  ๒๕๖4           เวลา  ๐9.0๐ - ๑๖.0๐ น. 
            2.๑.4  ประกาศผลสอบ 25  เมษายน  ๒๕๖4           เวลา  ๐9.00 น. เป็นต้นไป 
            2.1.5  รายงานตัวและมอบตัว           
        27  เมษายน  ๒๕๖4           เวลา  ๐9.0๐ - ๑2.0๐ น. 
   
       ๒.2  ห้องเรียนปกติ  รบัจ านวน  7  ห้อง  จ านวน  280  คน 
                        2.๒.๑  รับสมัคร      24 - 28  เมษายน  ๒๕๖4    เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.0๐ น. 
            2.2.2  ประกาศรายชื่อ     30  เมษายน  ๒๕๖4           เวลา  ๐9.00 น. เป็นต้นไป 
            2.๒.3  สอบคัดเลือก      1  พฤษภาคม  ๒๕๖4           เวลา  ๐9.0๐ - ๑2.0๐ น. 
            2.2.4  ประกาศผลสอบ  5  พฤษภาคม  ๒๕๖4           เวลา  ๐9.00 น. เป็นต้นไป 
            2.1.5  รายงานตัวและมอบตัว      
        8  พฤษภาคม  ๒๕๖4           เวลา  ๐9.0๐ - 12.0๐ น. 
  
      3.  รูปแบบการสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ( ผ่านระบบออนไลน์ ) 
 
   ห้องเรียนพิเศษ  MEP  ลิ้งก์    https://wow.in.th/MNum8 
 
 
       QR-CODE   

 
 
 

   ห้องเรียนปกติ   ลิ้งก์    https://wow.in.th/vbLfc 
 
    

QR-CODE  
 
 
         ( เอกสารประกอบการสมัครให้น ามาประกอบในวันรายงานตัวและมอบตัว ) 

 
 
 
 
 
 

https://wow.in.th/MNum8
https://wow.in.th/vbLfc


 ๓ 

ข.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
      1.  คุณสมบัต ิ
       ๑.1  รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จากโรงเรียนอุเทนพัฒนา  ปีการศึกษา  ๒๕63  หรือ 
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จากโรงเรียนทั่วไป  จ านวน  236  คน 
            1.2  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
            1.3  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
            1.4  สถานภาพโสด 
            1.5  กรณีสมัครห้องเรียนพิเศษ  EIS  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียน  ตั้งแต่  2.75  ขึ้นไป 

 

      2.  วันและเวลา  รับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผล  รายงานตัวและมอบตัว 
       2.๑  ห้องเรียนพิเศษ  EIS  รับจ านวน  1  ห้อง  จ านวน  36  คน 
            2.๑.1  รับสมัคร      19 - 23  มีนาคม  ๒๕๖4  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.0๐ น. 
            2.๑.2  ประกาศรายชื่อ     25  มีนาคม  ๒๕๖4   เวลา  ๐9.00 น. เป็นต้นไป 
            2.๑.3  สอบคัดเลือก     4  เมษายน  ๒๕๖4           เวลา  ๐9.0๐ - ๑๖.0๐ น. 
            2.๑.4  ประกาศผลสอบ  26  เมษายน  ๒๕๖4           เวลา  ๐9.00 น. เป็นต้นไป 
            2.1.5  รายงานตัวและมอบตัว           
        28  เมษายน  ๒๕๖4           เวลา  ๐9.0๐ - ๑2.0๐ น. 
 

 2.2  ห้องเรียนปกติ  รับจ านวน  5  ห้อง  จ านวน  200  คน 
                        2.๒.๑  รับสมัคร      24 - 28  เมษายน  ๒๕๖4    เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.0๐ น. 
             2.2.2  ประกาศรายชื่อ     30  เมษายน  ๒๕๖4           เวลา  ๐9.00 น. เป็นต้นไป 
            2.๒.3  สอบคัดเลือก      2  พฤษภาคม  ๒๕๖4           เวลา  ๐9.0๐ - ๑2.0๐ น. 
            2.2.4  ประกาศผลสอบ  6  พฤษภาคม  ๒๕๖4           เวลา  ๐9.00 น. เป็นต้นไป 
            2.1.5  รายงานตัวและมอบตัว      
        9  พฤษภาคม  ๒๕๖4           เวลา  ๐9.0๐ - 12.0๐ น. 
 

      3.  รูปแบบการสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ( ผ่านระบบออนไลน์ )   

   ห้องเรียนพิเศษ  EIS  ลิ้งก์    https://wow.in.th/0t9vv 
 
 
       QR-CODE   

 
 
 

   ห้องเรียนปกติ   ลิ้งก์    https://wow.in.th/7Qi0Z 
 
    

QR-CODE  

 
         ( เอกสารประกอบการสมัครให้น ามาประกอบในวันรายงานตัวและมอบตัว ) 
 

https://wow.in.th/0t9vv
https://wow.in.th/7Qi0Z


 ๔ 

 

ง.  หลักฐานประกอบการสมัคร / รายงานตัวและมอบตัว 
      1  ใบสมัคร 
       2  ใบมอบตัวนักเรียน 
       3  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ของนักเรียน   
       4  ส าเนาใบสูติบัตรของนักเรียน 
       5  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ของบิดาและมารดา  กรณีไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดา
หรือมารดา  ให้แนบเอกสารของผู้ปกครองนักเรียน   
       6  เอกสารที่แสดงว่าจบการศึกษา  (ฉบับส าเนาพร้อมแนบฉบับจริง) 

 6.1  สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ให้ใช้  ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.1)   
 6.2  สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ให้ใช้  ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.1)  และ 
 ส าเนาใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)   

      7  รูปถ่ายขนาด  1.5 นิ้ว  จ านวน  2  รูป 
      8  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 
    จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  ผู้สนใจสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่โรงเรียนอุเทนพัฒนา  หรือ  
โทร  ๐๔๒-๕๐๓๐๒๖  หรือ  ติดตามข่าวสารงานรับนักเรียนได้ท่ีเว็บไซต์  www.utp.ac.th 
 

ประกาศ  ณ   วันที่   10  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 

 

 
ลงชื่อ             

       ( นางทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา  

 

http://www.utp.ac.th/

