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ประวัตคิ วามเป็นมาของโรงเรียนทวารวดี
โรงเรียนทวารวดี เปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 โดยอาศัย อานาจ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 43 พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 50(6) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 10 วรรคหนึ่ง วรรคสี่ หมวด 5
ส่วนที่ 2 มาตรา 41 และสภาเทศบาลนครนครปฐมพิจารณา ให้ความเห็นชอบให้จัดตั้ง
สถานศึกษา “โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลนครนครปฐม” ในการประชุมสมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ประจาปี 2549 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 จึงจัดตั้งสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาเทศบาลนครนครปฐม โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองทวารวดี ” ขึ้น
เพื่อเป็นการสนองตอบ ความต้องการด้านการศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ และเป็น
การรองรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครนครปฐม เพื่อมีโอกาสศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษามากขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549 เทศบาลนครนครปฐมได้อนุมัติให้
ก่อสร้างอาคารเรียน ณ พื้นที่บริเวณบ้านพักของ พนักงานเทศบาลนครนครปฐม จานวน
8 ไร่เศษ ปัจจุบันมีอาคารเรียนตามแบบกรมสามัญศึกษา 4 ชั้นใต้ถุนโล่ง ขนาด 18
ห้องเรียน 1 อาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน 1 อาคาร และอาคาร
เอนกประสงค์ 1 อาคาร นักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองทวารวดี ปีการศึกษา
2550 ได้รับโอนมา จากโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) จานวน 4 ห้องเรียน
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 1
ห้องเรียน แผนการเรียนอังกฤษ – สังคมศึกษา จานวน 1 ห้องเรียน และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 2 ห้องเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน
1 ห้องเรียน แผนการเรียนอังกฤษ – สังคมศึกษา จานวน 1 ห้องเรียน ส่วนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ จานวน 3 ห้องเรียน ได้แก่ แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 ห้องเรียน แผนการเรียนอังกฤษ – สังคมศึกษา
จ านวน 1 ห้ อ งเรี ย น รวมจ านวนทั้ ง สิ้ น 300 คน ซึ่ ง เป็ น การแยกการจั ด การศึ ก ษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายออกจากโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ตั้งแต่วันที่
14 พฤษภาคม 2550 ต่อมาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

2
มัธยมศึกษาเมืองทวารวดี มีความเห็นว่านครปฐมเป็นเมืองเก่าและเคยเป็นศูนย์กลางของ
อาณาจักรทวารวดี ที่มีความเจริญรุ่งเรือง เพื่อเป็นการระลึกถึงความเป็นอาณาจักร
ทวารวดี ดั้งเดิมที่ชาวนครปฐมภูมิใจ จึงเห็นควรให้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจาก “โรงเรียน
มัธยมศึกษาเมืองทวารวดี ” เป็น “โรงเรียนทวารวดี” ซึ่งเป็นชื่อที่กระชับและได้
ความหมายที่ชัดเจน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
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วิสัยทัศน์(VISION) ของสถานศึกษา

โรงเรีย นมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบริหารโดยใช้
โรงเรี ย นเป็ น ฐานในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (School Based
Management for Local Development)

เป้าประสงค์ (Goal)
1. สถานศึกษามีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง
2. สถานศึกษามีสื่อ แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่เพียงพอ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนรู้
3. ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน
4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน
5. สถานศึก ษามีก ารบริ หารโดยใช้โ รงเรี ยนเป็ นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
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กาหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
*********************
วันที่ 2– 13 ธันวาคม 2562
 รับสมัครนักเรียนโควตาพิเศษ (เรียนดี)
วันที่ 18 ธันวาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสาหรับนักเรียนโควตาพิเศษ (เรียนดี)
วันที่ 22 ธันวาคม 2566
 รายงานตัว สัมภาษณ์และชาระเงินสาหรับนักเรียนโควตาพิเศษ (เรียนดี)
วันที่ 2 - 20 ธันวาคม 2562
 รับสมัครนักเรียนรอบปกติ
วันที่ 25 ธันวาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 4 มกราคม 2563
 ทดสอบมาตรฐานทางวิชาการสาหรับนักเรียนรอบปกติ
วันที่ 8 มกราคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโรงเรียนทวารวดี
วันที่ 19 มกราคม 2563
 รายงานตัวและชาระเงินสาหรับนักเรียนรอบปกติ

ประกาศโรงเรียนทวารวดี สังกัดเทศบาลนครนครปฐม
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕63

*****************************
โรงเรียนทวารวดี สังกัดเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕63 โดยการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการตามรายละเอียด
ในการรับสมัครและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑.๑ เปิดรับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 2 ห้องเรียน จานวน 9๐ คน
๑.๒ เปิดรับแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา 2 ห้องเรียน จานวน 9๐ คน
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือกาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า
๒.๒ ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป หรือ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ –
คณิตศาสตร์ , กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ – สังคมศึกษา ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
หรื อ ผู้ ส มั ค รมี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า นวิ ช าการ ได้ แ ก่ งานแกะสลั ก งานร้ อ ยมาลั ย
สุนทรพจน์ภาษาไทย สุนทรพจน์ภาษาต่างประเทศ การคัดลายมือ โครงงาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ ผู้สมัครมีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ได้แก่ เปตอง หมากรุก –หมากฮอส
แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล โดยนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั้ง 2 ประเภท
มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป และจะต้องได้รับรางวัลไม่ต่ากว่าระดับเหรียญทองแดงใน
การแข่งขันระดับภาคขึ้นไป
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๒.๓ ผู้สมัครเป็นผู้มีความประพฤติดี
๒.๔ มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคอันเป็นอุปสรรคขัดขวาง
ต่อการเรียน
๒.๕ สถานภาพโสด
๓. การรับสมัคร
3.1 รับสมัครนักเรียนโควตาพิเศษ(เรียนดี) คุณสมบัติ ผลการเรียนเฉลี่ย 3.20 ขึ้นไป
ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง (โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.20 ในทุกภาคเรียน)
 รับสมัคร วันที่ 2 – 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการ โรงเรียนทวารวดี
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียน
ทวารวดี หรือตรวจสอบรายชื่อได้จาก www.tawarawadee.ac.th
 รายงานตัว สัมภาษณ์และชาระเงินวันที่ 22 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนทวารวดี
- รายงานตัวและสัมภาษณ์ เวลา 08.30– 09.00 น.
- ยื่นเอกสารและชาระเงิน เวลา 09.00 – 12.00 น.
* ถ้าไม่มารายงานตัวและสัมภาษณ์ตามเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
3.2 รับนักเรียนรอบปกติ
 รับสมัคร วันที่ 2 – 20 ธันวาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 25 ธันวาคม 2562
 การทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ วันที่ 4 มกราคม 2563
เวลา 09.00– 11.30 น.
เวลา
วิชาที่ทดสอบ
09.00 – 11.30 น. 1. วิชาคณิตศาสตร์
2. วิชาวิทยาศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย
4. วิชาภาษาอังกฤษ
5. วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโรงเรียน โดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
มาตรฐานทางวิชาการ วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนทวารวดี หรือ
ตรวจสอบรายชื่อได้จาก www.tawarawadee.ac.th
 รายงานตัวและชาระเงิน วันที่ 19 มกราคม 2563 โดยเริ่มรายงานตัว เวลา
08.30 – 09.30 น. และชาระเงิน เวลา 09.00 – 12.00 น.
* หากไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
๔. หลักฐานการสมัคร
๔.๑ ใบสมัครกรอกข้อความชัดเจนถูกต้อง สมบูรณ์ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน
1 รูป ถ่ายไว้แล้วไม่เกิน ๖ เดือน และไม่ใช่ภาพด่วน
๔.๒ กรณีจบการศึกษา ใช้สาเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ
เทียบเท่า (ปพ.1:บ)
๔.๓ กรณีกาลังศึกษาอยู่ใช้สาเนาหลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 (ปพ.1:บ ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 2 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1)
จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562
(นางสาววิลาสินี ชุณหะชา)
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนทวารวดี

