
ประกาศโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ประจ าปีการศึกษา 2563 

 ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่  ศธ  04006/ว1 ๖๖๖ ลงวันที่  
๓๐ เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑) ต่อไปอีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2563 นั้น และเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศฯ ดังกล่าวและให้เกิดความชัดเจน
ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนตาลชุม 
พิทยาคม จึงปรับปฏิทินการรับสมัครนักเรียนและให้ เกิดความชัดเจนในแนวทางการรับสมัครนักเรียนระดับ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนจึงประกาศรับสมัครนักเรียน จ านวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ 
สมัครช่องทางออนไลน์ , สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม และนักเรียนสามารถติดต่อให้เจ้าหน้าที่ 
ไปรับสมัคร ณ ภูมิล าเนาของตนเอง ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ใช้คะแนนสอบจากข้อสอบโรงเรียนและใช้คะแนน O-NET 

 รับสมัคร    วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 
     เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 สถานที่รับสมัคร   ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 

 สอบเพ่ือจัดห้องเรียน  วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน ๒๕63 
     เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 

 ประกาศผล   วันพุธที่ 10 มิถุนายน ๒๕63  

- Facebook ชื่อเพจ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  
- เว็ปไซต์ https://www.talchum.ac.th/ 
- ป้ายประกาศของโรงเรียนหน้าห้องวิชาการ 

 รายงานตัวและมอบตัว  วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน ๒๕63 
     เวลา 09.00 -12.00 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 

2. การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
 2.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET  

  รับสมัคร    วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 
     เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 สอบเพ่ือจัดห้องเรียน  วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน ๒๕63     
     เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
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 ประกาศผล   วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน ๒๕63 

- Facebook ชื่อเพจ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  
- เว็ปไซต์ https://www.talchum.ac.th/ 
- ป้ายประกาศของโรงเรียนหน้าห้องวิชาการ 

 รายงานตัวและมอบตัว  วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน ๒๕63 
     เวลา 09.00 -12.00 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 

3. ช่องทางการรับสมัครนักเรียน  
 3.1) สมัครช่องทางออนไลน์  
  - Facebook ชื่อเพจ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  

- เว็ปไซต์ https://www.talchum.ac.th/ 
- ผ่านคิวอาร์โค้ด 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
 หรอื https://forms.gle/rMjktZwYTbigYGMv5 
  

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 

 หรือ https://forms.gle/v6XKTGSt5jt626fh9 
 
 

3.2) สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 
3.3) เจ้าหน้าทีร่ับสมัครนักเรียนที่บ้าน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 054-718348 

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 4.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้   
  1) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษาอยู่ 
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๒ หรือเทียบเท่า 
  2) ไม่จ ากัดอายุ 
  3) เป็นโสด 

 4.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้   
  1) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษาอยู่ 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๓ หรือเทียบเท่า 
  2) ไม่จ ากัดอายุ 
  3) เป็นโสด 
 
 

https://www.talchum.ac.th/
https://forms.gle/rMjktZwYTbigYGMv5
https://forms.gle/v6XKTGSt5jt626fh9
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5. หลักฐานการรับสมัคร 
 5.1 ใบสมัครของโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 
 5.2 สูติบัตรของนักเรียน 
 5.3 ทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
 5.4 บัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
 5.5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
 5.6 หลักฐานการตรวจกลุ่มโลหิต /บัตรสุขภาพ 
      5.7 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จ านวน 2 รูป 

 5.8 แต่งกายชุดนักเรียนพร้อมสวมหน้ากากอนามัย 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

 

(นายเชิด  อินวาทย์) 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 


