ประกาศโรงเรียนทวารวดี
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
*****************************************************
โรงเรียนทวารวดี สังกัดเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา
2564 ตามรายละเอียดในการรับสมัครและหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1.1 เปิดรับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 ห้องเรียน รับจานวน 90 คน
1.2 เปิดรับแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา จานวน 2 ห้องเรียน รับจานวน 90 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือกาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า
๒.๒ ผู้สมัครรอบปกติ มีผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป หรือ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ - สังคมศึกษา ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป หรือ ผู้สมัครมีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
ได้แก่ งานแกะสลัก งานร้อยมาลัย สุนทรพจน์ภาษาไทย สุนทรพจน์ภาษาต่างประเทศ การคัดลายมือ โครงงาน 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ ผู้สมัครมีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ได้แก่ เปตอง หมากรุก – หมากฮอส แบดมินตัน
เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล โดยนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั้ง 2 ประเภท มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไปและ
จะต้องได้รับรางวัลไม่ต่ากว่าระดับเหรียญทองแดงในการแข่งขันระดับภาคขึ้นไป
2.3 ผู้สมัครรอบโควตาพิเศษ (เรียนดี) มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.20 ขึ้นไป (หากนักเรียนเข้ามาเรียน
ในโรงเรียนทวารวดีแล้ว มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.20 ในทุกภาคเรียน จะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง)
2.4 ผู้สมัครเป็นผู้มีความประพฤติดี
2.5 มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคอันเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการเรียน
2.6 สถานภาพโสด
3. การรับสมัคร
3.1 รับนักเรียนโควตาพิเศษ (เรียนดี)
 รับสมัคร วันที่ 14– 29 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันจันทร์ – ศุกร์ รับสมัคร ณ ห้องธุรการ โรงเรียนทวารวดี
วันเสาร์ – อาทิตย์ หรือ วันหยุดราชการ รับสมัคร ณ เรือนปกครอง โรงเรียนทวารวดี
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนทวารวดี หรือ
ตรวจสอบรายชื่อได้จาก www.tawarawadee.ac.th
 รายงานตัว สัมภาษณ์และชาระเงิน วันที่ 10 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมลีลาวดี
- รายงานตัวและสัมภาษณ์ เวลา 08.30 – 09.00 น.
- ยื่นเอกสารและชาระเงิน เวลา 09.00 – 12.00 น.
* ถ้าไม่มารายงานตัวและสัมภาษณ์ตามเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์

3.2 รับนักเรียน...
3.2 รับสมัครนักเรียนรอบปกติ
 รับสมัคร วันที่ 14 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2546
วันจันทร์ – ศุกร์ รับสมัคร ณ ห้องธุรการ โรงเรียนทวารวดี
วันเสาร์ – อาทิตย์ หรือ วันหยุดราชการ รับสมัคร ณ เรือนปกครอง โรงเรียนทวารวดี
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 18 มกราคม 2564
 การทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ วันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 08.00 – 10.30 น.
แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา

วิชาที่ทดสอบ
1. วิชาคณิตศาสตร์
2. วิชาวิทยาศาสตร์
3. วิชาภาษาอังกฤษ
1. วิชาภาษาไทย
2. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. วิชาภาษาอังกฤษ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโรงเรียน โดยพิจารณาจากผลการทดสอบมาตรฐาน
ทางวิชาการ วันที่ 26 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนทวารวดี หรือ ตรวจสอบรายชื่อได้จาก www.tawarawadee.ac.th
 รายงานตัวและชาระเงิน วันที่ 31 มกราคม 2564 โดยเริ่มรายงานตัว เวลา 08.30 –
09.30 น. ชาระเงิน เวลา 09.00 – 12.00 น.
* หากไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
4. หลักฐานการรับสมัคร
4.1 ใบสมัครกรอกข้อความชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์ รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป ถ่ายไว้
แล้วไม่เกิน 6 เดือน และไม่ใช่ภาพด่วน
4.2 กรณีจบการศึกษา ใช้สาเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
(ปพ.1 : บ)
4.3 กรณีกาลังศึกษาอยู่ใช้สาเนาหลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1 : บ
ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นางสาววิลาสินี ชุณหะชา)
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนทวารวดี
หมายเหตุ ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนทวารวดี สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร
ได้ที่ www.tawarawadee.ac.th

