
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

………………………………………………………………………………….. 
 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน  จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและ
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประกาศ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จึงก าหนดรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี ้ 
 

๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนจ านวน ๒ ห้องเรียน 
ห้องเรียนละ ๔๐ คน จ านวนนักเรียนที่รับ ๘๐ คน 

    ๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน 
๑)  จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือก าลงัศึกษาอยู่ใน 

ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า  
๒)  ไม่จ ากัดอายุ  
๓)  มีสถานภาพเป็นโสด 
๔)  เป็นผูม้ีความขยันหมั่นเพียร และมีความรบัผิดชอบด ี

    ๑.๒ หลักฐานการรับสมัคร  
๑)  ใบสมัคร ของโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม  
๒)  หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศกึษาปีที่ ๖ (ปพ.๑ พร้อมฉบบัถ่ายส าเนา ๑ ฉบับ) หรือ 

ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๓)  ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดาและมารดา หรือผู้ปกครองที่
นักเรียนอยูอ่าศัยปัจจุบัน  พรอ้มรับรองส าเนาทกุฉบับ 
๔)  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๒ รูป 
๕)  ใบรับรองกรุ๊ปเลอืด 
๖)  ส าเนาใบสูติบัตร(ใบแจง้เกิด) 
๗)  ผลการสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ (ถ้ามี)  

 
หมายเหตุ ไม่เสียค่าสมัคร 
               
 
 
 
 
 



๒ 
 

 ๑.๓ ก าหนดการขอรับใบสมัคร  วันรับสมัคร วันรายงานตวั สอบคัดเลอืก และวันมอบตัว  
    ๑)  วันรับสมัคร    รับสมัครวันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  

    เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้อง 
      ประชุมเลก็ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ให้นกัเรียนน าหลักฐาน 

    การสมัครใหเ้จ้าหน้าที่ตรวจสอบ นักเรียนต้องแต่งชุดนักเรียน 
    มาสมัครด้วยตนเอง ตาม วัน เวลา ที่ก าหนดไว้ 
    หรือสมัครทางเว็บไซต์ http://umong.ac.th 

    ๒)  สอบคัดเลือก วันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐- ๑๒.๓๐ น. 
ณ อาคารสารภี โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ให้นกัเรียนน า
หลักฐานในการเข้าห้องสอบใหเ้จ้าหน้าที่ตรวจสอบ นักเรียน
ต้องแต่งชุดนักเรียนมาสอบด้วยตนเอง  ตาม วัน เวลา ที่
ก าหนด (แจ้งให้ทราบในภายหลัง) 

    ๓)  ประกาศผล มอบตัว วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น.  
                         และรายงานตัว ผู้ปกครองต้องน านักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว ณ 

หอประชุมวิจิตร-ไพบูลย ์โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม โดยแต่งกาย
ชุดนักเรียน (โรงเรียนเดมิ) ถ้าไม่มามอบตัว ตามที่ก าหนด  

  ถือว่าสละสิทธ์ิ  
 

         ๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน จ านวน ๒ ห้องเรียน 
ห้องเรียนละ ๔๐ คน แยกได้ดังนี้ คือ  
              ๑)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จ านวน ๑ ห้องเรียน รวม ๔๐ คน  
              ๒)  แผนการเรียนศิลปท์ั่วไป จ านวน ๑ ห้องเรียน รวม ๔๐ คน       
             ๒.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน  
   ๑)  จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือก าลังศึกษาอยู่ใน    
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า  

         ๒)  ไม่จ ากัดอายุ 
            ๓)  มีสถานภาพเป็นโสด 

         ๔)  เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความรบัผิดชอบด ี
             ๒.๒ หลักฐานการรับสมัคร  
    ๑)  ใบสมัคร ของโรงเรียนอโุมงค์วิทยาคม 
    ๒)  หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ.๑ พร้อมฉบบัถ่ายส าเนา ๑ ฉบับ) หรือ
ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ใบรบัรองการเป็นนักเรียน) 

         ๓)  ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดาและมารดา หรือผูป้กครองที่
นักเรียนอยูอ่าศัยปัจจุบัน  พรอ้มรับรองส าเนาทกุฉบับ 

         ๔)  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๒ รูป 
                    ๕)  ใบรับรองกรุ๊ปเลือด 
                    ๖)  ส าเนาใบสูติบัตร(ใบแจ้งเกิด) 
                    ๗)  ผลการสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖ (ถ้ามี)  
 
หมายเหตุ ไม่เสียค่าสมัคร 
 



๓ 
 

 
           ๒.๓ ก าหนดการขอรับใบสมัคร  วันรับสมัคร วันรายงานตัว สอบคัดเลือก และวันมอบตัว  
    ๑)  วันรับสมัคร    รับสมัครวันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  

    เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้อง 
      ประชุมเลก็ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ให้นกัเรียนน าหลักฐาน 

    การสมัครใหเ้จ้าหน้าที่ตรวจสอบ นักเรียนต้องแต่งชุดนักเรียน 
    มาสมัครด้วยตนเอง ตาม วัน เวลา ที่ก าหนดไว้ 
    หรือสมัครทางเว็บไซต์ http://umong.ac.th 

    ๒)  สอบคัดเลือก วันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐- ๑๒.๓๐ น. 
ณ อาคารสารภี โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ให้นกัเรียนน า
หลักฐานในการเข้าห้องสอบใหเ้จ้าหน้าที่ตรวจสอบ นักเรียน
ต้องแต่งชุดนักเรียนมาสอบด้วยตนเอง  ตาม วัน เวลา ที่
ก าหนด (แจ้งให้ทราบในภายหลัง) 

    ๓)  ประกาศผล มอบตัว วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.  
                         และรายงานตัว ผู้ปกครองต้องน านักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว ณ 

หอประชุมวิจิตร-ไพบูลย์ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม โดยแต่งกาย
ชุดนักเรียน (โรงเรียนเดมิ) ถ้าไม่มามอบตัว ตามที่ก าหนด  

      ถือว่าสละสิทธ์ิ       
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
  
     (ลงช่ือ) 

                                       (นายอรรถพงษ์  เฟื่องฟู) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 
การก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียนท่ีจัดสรรโควตา กับจ านวนนักเรียนท่ีโรงเรียนจะด าเนินการรับเอง 

ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม  จังหวัดล าพูน 
จ านวนนักเรียน 
 

ชั้น จ านวนห้อง ห้องละ รวม 
ม.1 2 40 80 
ม.4 2 40 80 
รวม 4 80 160 

 
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนและตารางการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

ก าหนดการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว ก าหนดวัน  เวลา สถานท่ี 
1.รับสมัคร (ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ) 3–12 พ.ค. 63 08.30-16.30 น. ห้องโสตทัศนศึกษา 
2.คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนพิจารณาคัดเลือก(สอบ)   
   - ม.1  
   - ม.4 

 
30–31 พ.ค. 63 

 
08.00-12.30 น. 
 

 
หอ้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ 

3.ประกาศผล และแจ้งผลการคัดเลือกให้นักเรียนทราบ  
 

12 มิ.ย.63 09.00-16.00 น. 
 

www.umong.ac.th 
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน 

4.นักเรียนรายงานตัว หรือมีหนังสือตอบยืนยันการเข้าเรียน 
   - ม.1  
   - ม.4 

 
12 มิ.ย.63 

 
09.00-12.30 น. 
 

 
หอประชุมวิจิตรไพบูลย์ 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
-  ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะทางและพนักงานที่ 
   ปฏิบตัิงานในสถานศึกษา 
- ค่าสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 
- ค่าสนับสนุนกิจกรรมการกุศล 
- ค่าสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีภายใน 
- ค่าสนับสนุนกิจกรรมประกันอุบัติเหตุ 
- ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน 

2,220 
1,750 

 
50 
50 
100 
170 
100 

  

ค่าอุปกรณ์นักเรียน 
- ค่ากระเป๋านักเรียนตราโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 
- ค่าชุดพละ เสื้อกีฬา 250 บาท เสื้อคณะสี 250 บาท   
               กางเกงวอร์ม 250 บาท 
- ค่าชุดพื้นเมือง  
        - ชาย  เสื้อพื้นเมือง 230 บาท กางเกง 230 บาท 
        - หญิง  เสื้อพื้นเมือง 230 ผ้าถุง 260 บาท 
รวม ชาย 1,530 บาท หญิง 1,560 บาท 

 
320 
750 

 
 

460 
490 

 

  

5.นักเรียนรายงานตัวเพื่อเข้าเรียน ตามวัน  เวลา ที่โรงเรียนก าหนด  
-  นักเรียนใหม่(ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ) 
-  นักเรียนระหว่างชั้น 

1 ก.ค.63 
วันเปิดภาคเรียน 

 

08.00-16.00 น. โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน 

 
 
 



๕ 
 

หลักฐานในการรับสมัครนักเรียน 
หลักฐานในการสมัครเข้าเรียน จ านวน / ฉบับ 

1. ใบสมัครของโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน 1 
2. ส าเนาสูติบัตร(ใบแจ้งเกิด) 2 
3. ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน , บิดา-มารดา ,ผู้ปกครอง 2 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา-มารดา ,ผู้ปกครอง(ที่อยู่ปัจจุบัน) 2 
5. หลักฐานการศึกษาแสดงผลการเรียน (ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1) 1 
6. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ระบุเกรดเฉลี่ย/ใบรับรองความประพฤติของสถานศึกษา 1 
7. หนังสือรับรองแพทย์ฉบับจริง ผลการตรวจไม่เกิน 30 วัน (ระบุกรุ๊ปเลือด)โรงพยาบาล/สถานพยาบาลของรัฐ 1 
8. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  3 X 4  ซม. (1 น้ิวครึ่ง) 2 
9. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(นักเรียน/บิดามารดา/ผู้ปกครอง) 1 
10.ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และม. ๓(ถ้ามี) 1 

หมายเหตุ      
- นักเรียนช้ัน ม.1 ที่สอบวัดความรู้ไดล้ าดับที่ 1-5 จะได้รับการยกเว้นเงินค่าบ ารงุการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 
- นักเรียนช้ัน ม.4 ที่สอบวัดความรู้ไดล้ าดับที่ 1-5 จะได้รับการยกเว้นเงินค่าบ ารงุการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 
- ให้นักเรียนทีม่าสมัครเข้าเรียนแต่งกายให้เรียบร้อยทัง้วันสมัคร วันพิจารณาคัดเลือก และวันรายงานตัว มอบตัว 
โทรศัพท์ 088-2633316, 093-1349996 หรือ เว็บไซตโ์รงเรียน  http://umong.ac.th 
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ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนและตารางการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน 

ก าหนดการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว ก าหนดวัน  เวลา สถานท่ี 
1.รับสมัคร (ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ) 21–25 มี.ค. 63 08.30-16.30 น. ห้องโสตทัศนศึกษา 
2.คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนพิจารณาคัดเลือก(สอบ)   
   - ม.1  
   - ม.4 

 
28  มี.ค.63 
29  มี.ค.63 

 
09.00-15.30 น. 
09.00-15.30 น. 

 
หอ้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ 

3.ประกาศผล และแจ้งผลการคัดเลือกให้นักเรียนทราบ  
 

1 เม.ย.63 09.00-16.00 น. 
 

www.umong.ac.th 
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน 

4.นักเรียนรายงานตัว หรือมีหนังสือตอบยืนยันการเข้าเรียน 
   - ม.1  
   - ม.4 

 
1 เม.ย.63 
4 เม.ย.63 

 
09.00-16.00 น. 
09.00-16.00 น. 

 
หอประชุมวิจิตรไพบูลย์ 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
-  ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะทางและพนักงานที่ปฏิบัติงาน 
   ในสถานศึกษา 
- ค่าสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 
- ค่าสนับสนุนกิจกรรมการกุศล 
- ค่าสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีภายใน 
- ค่าสนับสนุนกิจกรรมประกันอุบัติเหตุ 
- ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน 

2,220 
1,750 

 
50 
50 
100 
170 
100 

  

ค่าอุปกรณ์นักเรียน 
- ค่ากระเป๋านักเรียนตราโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 
- ค่าชุดพละ เสื้อกีฬา 250 บาท เสื้อคณะสี 250 บาท   
               กางเกงวอร์ม 250 บาท 
- ค่าชุดพื้นเมือง - ชาย  เสื้อพื้นเมือง 230 บาท กางเกง 230 บาท 
                    - หญิง  เสื้อพื้นเมือง 230 ผ้าถุง 260 บาท 
รวม ชาย 1,530 บาท หญิง 1,560 บาท 

 
320 
750 

 
 

460 
490 

  

5.นักเรียนรายงานตัวเพื่อเข้าเรียน ตามวัน เวลา ที่โรงเรียนก าหนด  12 พ.ค.63 08.00-16.00 น. โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน 



๗ 
 

-  นักเรียนใหม่(ระดับชั้น ม.1 และ ม.4)และนักเรียนระหว่างชั้น วันเปิดภาคเรียน 
 

หลักฐานในการสมัครเข้าเรียน จ านวน / ฉบับ 
1. ใบสมัครของโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน 1 
2. ส าเนาสูติบัตร(ใบแจ้งเกิด) 2 
3. ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน , บิดา-มารดา ,ผู้ปกครอง 2 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา-มารดา ,ผู้ปกครอง(ที่อยู่ปัจจุบัน) 2 
5. หลักฐานการศึกษาแสดงผลการเรียน (ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1) 1 
6. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ระบุเกรดเฉลี่ย /  ใบรับรองความประพฤติของสถานศึกษา 1 
7. หนังสือรับรองแพทย์ฉบับจริง ผลการตรวจไม่เกิน 30 วัน (ระบุกรุ๊ปเลือด)โรงพยาบาล/สถานพยาบาลของรัฐ 1 
8. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 3 X 4  ซม. (1 น้ิวครึ่ง) 2 
9. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ของนักเรียน/บิดามารดา/ผู้ปกครอง) 1 
10.ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และม. ๓(ถ้ามี) 1 

หมายเหตุ   (เล่ือนการรับสมัคร การมอบตัวและรายงานตัว การสอบวัดความรู้พ้ืนฐาน รอฟังประกาศจากทางกระทรวง)   
- นักเรียนชั้น ม.1 ที่สอบวัดความรู้ไดล้ าดบัที่ 1-5 จะได้รับการยกเว้นเงินค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 
- นักเรียนชั้น ม.4 ที่สอบวัดความรู้ไดล้ าดบัที่ 1-5 จะได้รับการยกเว้นเงินค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 
- ให้นักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนแต่งกายใหเ้รียบร้อยทั้งวันสมัคร วันพิจารณาคดัเลือก และวันรายงานตัว มอบตัว 

โทรศัพท์ 088-2633316, 093-1349996 หรือ เว็ปไซต์โรงเรยีน  www.umong.ac.th 

http://www.umong.ac.th/

