
 
 

 
 

          ประกาศโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4   

ประจำปีการศึกษา 2565 
----------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย กำหนดการรับนักเรียน 
เข้าเรียนในระดับมัธยมศกึษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565  

เพ่ือให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน              
ปีการศึกษา 2565 และมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จึงกำหนด
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565  
ดังนี้ 
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 1.1  จำนวนนักเรียน 
  รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน   2   ห้องเรียน   80   คน 

1.2  คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร 
  (1)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2564 
หรือเทียบเท่า 
  (2)  เป็นโสด 
  (3)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  (4)  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
         1.3  หลักฐานการรับสมัคร 
  (1)  ใบสมัครของโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม    จำนวน 1 ฉบับ 
  (2)  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ทร.14/1 หรือ ทร.38)   จำนวน 1 ฉบับ 
  (3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน    จำนวน 1 ฉบับ 

(4)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1: ป) หรือใบรับรองผลการเรียนที่มีผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   
 1.4  กำหนดการและวิธีการรับสมัคร  
               1.4.1. กำหนดการรับสมัคร   วันพุธ ที่  9  ถึงวันอาทิตย ์ 13  มีนาคม  2565 
  1.4.2. วิธีการรับสมัคร 
   สมัครทางระบบออนไลน์ (Online) โดยกรอกข้อมูลการรับสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายหรือไฟล์
เอกสารหลักฐานทางเว็ปไซต์ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม (www.watthumpla.ac.th)  
   หากน ักเร ียนไม ่สามารถสม ัครทางออนไลน์ ได้   ให ้น ักเร ียนแต ่งกายช ุดน ักเร ียน                          
พร้อมผู้ปกครองนำหลักฐานมาสมัครที่ห้องประชุมดอกเสี้ยวขาว บริเวณใต้ถุนอาคาร 2 หน้าห้องวิชาการ ระหว่าง                                      

http://www.watthumpla.ac.th)/


 
 
วันพุธ ที่  9  ถึงวันอาทิตย ์ 13  มีนาคม  2565  เวลา  08.30  น. – 16.30  น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยจะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน 

1.5 การสอบวัดความรู้พื้นฐาน 
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมจะประกาศห้องสอบภายในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565  นักเรียนที่มี

สิทธิ์สอบวัดความรู้พ้ืนฐานแต่งเครื่องแบบนักเรียนและเข้าสอบตามรายละเอียดดังนี้ 
วันสอบ  วันอาทิตยท์ี่ 26 มีนาคม 2565  เวลา  08.30 น.  
สถานที่สอบ   โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
วิชาที่สอบวัดความรู้พื้นฐาน   คือ วิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  

เวลา วิชา เวลา 
08.30 – 09.00 น. นักเรียนรับฟังคำชี้แจงในการสอบ 
09.00 – 09.50 น. คณิตศาสตร์ 50 
10.00 – 10.30 น. ภาษาอังกฤษ 30 
10.40 – 11.10 น. วิทยาศาสตร์ 30 
11.20 – 12.00 น. ภาษาไทย 40 

  1.6  ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565    
          โรงเร ียนว ัดถ ้ำปลาว ิทยาคมจะประกาศรายช ื ่อน ักเร ียนที ่ม ีส ิทธ ิ ์ เข ้าเร ียน ม. 1 ป ีการศึกษา 2565                    
วันพุธ ที  29  มีนาคม 2565 ทีบ่อร์ดหน้าห้องวิชาการและเว็บไซต์ของโรงเรียน (www.watthumpla.ac.th) 

1.7 การรายงานตัวและมอบตัว  ในวันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00–12.00 น. นักเรียนที่มี
รายชื ่อตามประกาศผลสอบจะต้องมารายงานตัว พร้อมผู ้ปกครองเพื ่อมาทำการมอบตัวด้วย ณ ห้องประชุม                         
ดอกเสี ้ยวขาว โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ถ้านักเรียนที ่ไม่มารายงานตัวถือว่านักเรียนสละสิทธิ์                         
การเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 
 1.8  เอกสารการรายงานตัวและมอบตัว มีดังนี้ 
  (1)  ใบมอบตัวของโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม   จำนวน 1 ฉบับ 
  (2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน   จำนวน 1 ฉบับ 

(3)  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน(ทร.14/1 หรือ ทร.38)  จำนวน 1 ฉบับ 
  (4)  สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดาผู้ให้กำเนิด(ทร.14/1 หรือ ทร.38) จำนวน 1 ฉบับ 
  (5)  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ทร.14/1 หรือ ทร.38) จำนวน 1 ฉบับ 

           (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)   
  (6)  สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของนักเรียน บิดา-มารดา หรือเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
  (7)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1: ป) ฉบับจบหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  
  *** หมายเหตุ *** 

-  เอกสารฉบับสำเนาให้ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารด้วย 
 



 
 
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

2.1  จำนวนนักเรียน 
  รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน   1   ห้องเรียน   40   คน เพ่ือศึกษาในแผนการเรียน
ดังนี้ 
  (1)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

(2)  แผนการเรียนศิลป์ - ทั่วไป  
                     (3)  แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน 
   (4)  แผนการเรียนศิลป์ - กีฬา  ( ฟุตซอล บาสเกตบอล กรีฑา ) 

 ทั้งนี้ในแต่ละแผนการเรียนต้องมีผู้เรียนไม่ต่ำกว่า 5 คน หากแผนการเรียนใดมีจำนวนผู้เรียนน้อยกว่า
เกณฑ์หรือไม่มีผู้สมัครเรียน สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสม 

2.2  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
(1)  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา 2564               

หรือเทียบเท่า 
  (2)  เป็นโสด 
  (3)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  (4)  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
  (5)  กรณีเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ผู ้เรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน – คณิตศาสตร์พื้นฐาน รวม 5 ภาคเรียน ในระดับชั้น ม.1-ม.3 ไม่น้อยกว่า 2.00 
  (6)  แผนการเรียนศิลป์ – กีฬา ผู้เรียนต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

          2.3  หลักฐานการรับสมัคร 
  (1)  ใบสมัครของโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม   จำนวน 1 ฉบับ 
  (2)  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน(ทร.14/1 หรือ ทร.38)  จำนวน 1 ฉบับ 

(3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน   จำนวน 1 ฉบับ 
(4)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1: บ) ฉบับจบหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 

 2.4  กำหนดการและวิธีการรับสมัคร  
               2.4.1. กำหนดการรับสมัคร  วันพุธ ที่  9  ถึงวันอาทิตย ์ 13  มีนาคม  2565 
  2.4.2. วิธีการรับสมัคร 
   สมัครทางระบบออนไลน์ (Online) โดยกรอกข้อมูลการรับสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายหรือไฟล์
เอกสารหลักฐานทางเว็ปไซต์ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม (www.watthumpla.ac.th)  
   หากนักเรียนไม่สามารถสมัครทางออนไลน์ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนพร้อมผู้ปกครอง
พร้อมนำหลักฐานมาสมัครที่ห ้องประชุมดอกเส ี ้ยวขาว บริเวณใต้ถ ุนอาคาร 2 หน้าห้องว ิชาการ ระหว่าง                              
วันพุธ ที่  9 มีนาคม  2565  ถึงวันอาทิตย์  13  มีนาคม  2565 เวลา 08.30 น.–16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
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โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัดและต้องสวมหน้ากากอนามัย
ทุกคน 

2.5  ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565   
            โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565                    
วันพุธ ที  29  มีนาคม 2565 ในบอร์ดหน้าห้องวิชาการและเว็บไซต์ของโรงเรียน (www.watthumpla.ac.th) 

2.6 การรายงานตัวและมอบตัว  ในวันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00–12.00 น. นักเรียนที่มี
รายชื่อตามประกาศผลสอบจะต้องมารายงานตัว พร้อมผู้ปกครองเพื่อมาทำการมอบตัวด้วย ณ ห้องประชุมดอก                
เสี้ยวขาว โดยแต่งกายชุดนักเรียน ถ้านักเรียนที่ไม่มารายงานตัวถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ การเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 

2.7  เอกสารการรายงานตัวและมอบตัว มีดังนี้ 

  (1)  ใบมอบตัวของโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม   จำนวน 1 ฉบับ 
  (2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน   จำนวน 1 ฉบับ 

(3)  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน(ทร.14/1 หรือ ทร.38)  จำนวน 1 ฉบับ 
  (4)  สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดาผู้ให้กำเนิด(ทร.14/1 หรือ ทร.38) จำนวน 1 ฉบับ 
  (5)  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ทร.14/1 หรือ ทร.38) จำนวน 1 ฉบับ 
                          (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)   
  (6)  สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของนักเรียน บิดา-มารดา หรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
  (7)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1: บ) ฉบับจบหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  
*** หมายเหตุ *** 

-  เอกสารฉบับสำเนาให้ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารด้วย 
 

หากนักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัว  ตามวัน  เวลา  ที่กำหนดโดยไม่มีความจำเป็น  หรือถ้าผลการ
ตรวจสอบ คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามที่โรงเรียนกำหนด ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเป็นนักเรียนของโรงเรียนวัดถ้ำปลา
วิทยาคม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

 

 
(นายเกียรติชัย  ยานะรังษี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 
 


