
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนตะโหมด 
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) 
 
 
 ตามที่ โรงเรียนตะโหมดได้ดำเนินการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics 
Technology and Environment : SMTE) 

บัดนี้โรงเรียนตะโหมดได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ
เรียบร้อยผลการคัดเลือกนักเรียนผ่านการคัดเลือกไม่ครบจำนวน ดังนั้น โรงเรียนตะโหมดประสงค์เปิดรับสมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
(Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE)  เพ ิ ่ ม เติม
ดังนี้  
๑. จำนวนนักเรียนที่ต้องการรับเพิ่มเติม จำนวน ๔ คน 
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 

๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
๒.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ 
๒.๓ มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (O-NET)  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสามรายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำ
กว่า ๙๐ คะแนน 

๒.๔ มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน 
๒.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๒.๖ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
๒.๗ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

๓. ใบสมัคร 
๓.๑ กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียนตะโหมดทางเว็ปไซต์ http://www.tamode.ac.th  
 เท่านั้นและยื่นเอกสารหลักฐานผ่านทาง E-mail : smtetamode@gmail.com  
 ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

๔. หลักฐานการสมัคร  (ส่งผ่านทาง E-mail : smtetamode@gmail.com)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
๔.๑ ใบสมัครของโรงเรียนตะโหมด ซึ่งกรอกข้อความเรียบร้อย พร้อมติดถ่ายผู้สมัครแต่งการชุด  
      นักเรียน และลงลายมือชื่อผู้สมัครให้สมบูรณ์ ๑ ฉบับ 
๔.๒ ใบรับรองผลการเรียน ปพ.๑ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมครบทุกภาคเรียน  
๔.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (O-NET) 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 



๕. การรับสมัคร 
๕.๑  รับสมัครและยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของโรงเรียนตะโหมดทาง 

เว็ปไซต์ http://www.tamode.ac.th ได้ตั ้งแต่วันที่ ๒๘  พฤษภาคม - ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๔      
และยื่นเอกสารหลักฐานผ่านทาง E-mail : smtetamode@gmail.com 

๕.๒ สามารถตรวจสอบผลการการคัดเลือกเข้าเรียน ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนตะโหมด  
 เว็ปไซต์ http://www.tamode.ac.th  

๖. เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนคณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
๖.๑ การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ยื่นหลักฐานการสมัครซึ่งประกอบด้วย  
  ๑) ใบสมัครฉบับสมบูรณ์ ๑ ฉบับ  
  ๒) ใบรับรองผลการเรียน ปพ.๑  
  ๓) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (O-NET) 
 ส่งผ่านทาง E-mail : smtetamode@gmail.com มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ 
๖.๒ การคัดเลือกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตัวจริง จะพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สูงสุดเรียงตามลำดับและมีคะแนน
รวมในสามรายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๙๐ คะแนน  

๖.๓ กรณีคะแนนรวมตามข้อ ๖.๒ มีคะแนนเท่ากัน หลายคนในลำดับสุดท้าย หากได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวจริงจะเกินจำนวนที่โรงเรียนกำหนดให้ใช้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ 
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาต่อไปนี้ 
๖.๔.๑  ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในรายวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในลำดับก่อน 
๖.๔.๒  หากคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าในรายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ใน

ลำดับก่อน 
๖.๔.๓ หากคะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าในรายวิชาภาษาอังกฤษอยู่ใน

ลำดับก่อน 
หากพิจารณาคะแนนจนถึงวิชาสุดท้ายแล้วยังมีผู ้ได้คะแนนเท่ากัน เมื่อรวมกันแล้วเกินจำนวนที่

 โรงเรียนกำหนด ให้ผู้ที่มีคะแนนเท่ากันเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตัวจริงทุกคน  
(ให้พิจารณาจากลำดับการสมัคร) 

๖.๕ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตัวสำรองพิจารณาจาก 
๖.๕.๑ นักเรียนที่สมัครเรียนสมบูรณ์และได้รับการประกาศเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตัวสำรอง 
๖.๕.๒  กรณีที่ผู้รับการคัดเลือกบัญชีตัวจริงมารายงานตัวไม่ครบตามจำนวนจะเรียกผู้ที่ได้รับการ

คัดเลือกบัญชีตัวสำรองมารายงานตัวตามลำดับคะแนน 
๖.๖  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จะประกาศรายชื่อในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ติดประกาศ 

ณ โรงเรียนตะโหมด และทางเว็บไซต์ของโรงเรียนตะโหมด http://www.tamode.ac.th 
 

๗. การประกาศผลรายงานตัวและการมอบตัว 
๗.๑ ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนตะโหมด และทางเว็บไซต์ของ

โรงเรียน ตะโหมด http://www.tamode.ac.th 
๗.๒ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - 

๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเรียน ๔ โรงเรียนตะโหมด (ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐมาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว) หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่
กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 



๗.๓ หลักฐานการมอบตัว 
๗.๓.๑  สำเนา ปพ.๑ จำนวน ๑ ฉบับ 
๗.๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา ฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสำเนา 
๗.๓.๓ ชำระค่าเอกสารในการดำเนินการ ๑๐๐ บาท 
๗.๓.๔ ชำระเงินค่าลงทะเบียน ใช้จ่ายรายภาคเรียน 
 

ประเภท SMTE 
สนับสนุนโครงการ ๕,๐๐๐ 
บำรุงการศึกษา ๑,๒๘๐ 

รวมทั้งสิ้น ๖,๒๘๐ 
 
 ประกาศ  ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   
 
 
 
      (นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด 


