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ประกาศโรงเรียนท่าบ่อ
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าบ่อ
ประจำปีการศึกษา 2564
-----------------------------------------เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด
ความสนใจ เพื่อลดความเลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการรับนักเรียนที่มีความเป็นธรรม สุจริต
โปร่งใส ตรวจสอบได้และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาลเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงกำหนดเกณฑ์และคุณสมบัติการรับนักเรียนของโรงเรียน
ท่าบ่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อมีเขตพื้นที่บริการ ดังนี้ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร , โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ,
โรงเรียนบ้านน้ำโมง , โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ , โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ , โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
2.จำนวนนักเรียนที่รับ
รับนักเรียนจำนวน 13 ห้องเรียน โดยแบ่งสัดส่วนการรับ ดังนี้
-รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับนักเรียนจำนวน 420 คน
- รับนักเรียนทั่วไป
รับนักเรียน จำนวน 82 คน
2.1 ห้องเรียนพิเศษ รับนักเรียน จำนวน 3 ห้องเรียน 102 คนแยกเป็น
- ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ Talented Program รับ 2 ห้องเรียนๆ ละ 36 คน จำนวน 72 คน
- ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) รับ 1 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน
2.2 ห้องเรียนปกติ รับนักเรียน 10 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน รวม 400 คน
3.คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า
3.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3.3 ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
3.4 นักเรียนห้องเรียนพิเศษต้องได้ผลการเรียนเฉลี่ย (ป.4 – ป.5) ดังนี้
3.4.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Talented Program
- ผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชารวมกัน 3.00 ขึ้นไป
- ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เฉพาะรายวิชา
พืน้ ฐานรวมกัน 3.00 ขึ้นไป
3.4.2 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
- ผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชารวมกัน 3.00 ขึ้นไป
- ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนภาษาอังกฤษ 3.00 ขึ้นไป
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3.5 -นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Talented ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 3,000 บาท / ภาคเรียน
-นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 15,000 บาท / ภาคเรียน
4. กำหนดวันและเวลา
ประเภทห้องเรียน
ห้องเรียนพิเศษ
-Talented Program
ห้องเรียนปกติ
-Mini English Program (MEP)
รับสมัคร
19-23 มีนาคม 2564
24-28 เมษายน 2564
สอบคัดเลือก
3 เมษายน 2564
1 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลสอบ
ภายใน 25 เมษายน 2564
5 พฤษภาคม 2564
มอบตัว
ภายใน 1 พฤษภาคม 2564
8 พฤษภาคม 2564
หมายเหตุ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ มอบตัวพร้อมชำระค่าใช้จ่าย (จำนวนตามข้อ 3.5)
กำหนดวัน

5. หลักฐานการสมัคร
5.1 ใบสมัครตามที่โรงเรียนท่าบ่อกำหนด (สามารถดาวน์โหลดจากเว็บ http://www.thaboschool.ac.th)
5.2 สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน และสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับถ่ายเอกสาร
5.3 ปพ.1 ที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือใบรับรองที่โรงเรียนออกให้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน
5.4 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6. สถานที่ยื่นใบสมัคร
-นักเรียนห้องพิเศษ ที่ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ อาคาร 4 โรงเรียนท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
-นักเรียนห้องเรียนปกติ ทีโ่ ดมเฉลิมพระเกียรติ และห้องโสตฯ 2 โรงเรียนท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
7. ตารางสอบ
ประเภทการรับ

วัน เดือน ปี

ห้องเรียนพิเศษ

วันเสาร์ที่
3 เมษายน 2564

ห้องเรียนปกติ

วันเสาร์ที่
1 พฤษภาคม 2564

เวลา
ชั่วโมง
วิชา
สถานที่สอบ
08.30 – 10.00
1.30 คณิตศาสตร์
อาคาร 4
โรงเรียนท่าบ่อ
10.30 – 11.30
1.00 ภาษาอังกฤษ
พักรับประทานอาหารกลางวัน 11.30 – 13.00 น.
13.00 – 14.30
1.30 วิทยาศาสตร์
อาคาร 4
โรงเรียนท่าบ่อ
08.30 – 09.30
1.00 คณิตศาสตร์
อาคาร 4
โรงเรียนท่าบ่อ
09.35 – 10.35
1.00 ภาษาไทย
10.40 – 11.40
1.00 สังคมศึกษา
พักรับประทานอาหารกลางวัน 11.40 – 13.00 น.
13.00 – 14.00
1.00 วิทยาศาสตร์
อาคาร 4
โรงเรียนท่าบ่อ
14.05 – 15.05
1.00 ภาษาอังกฤษ
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8. การจัดชั้นเรียน
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
นักเรียนที่จะได้พิจารณาเข้าศึกษาต่อต้องสอบผ่านร้อยละ 70 โดยเรียงลำดับจากคะแนนมากไปน้อย
สำรอง 5 คน
นักเรียนห้องเรียนปกติ
1.หลักเกณฑ์การคัดเลือกและจัดชั้นเรียนของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (จำนวน 420 คน)
1.1 ให้นำคะแนนการสอบของโรงเรียนท่าบ่อทุกรายวิชาปรับเป็นคะแนนเต็ม 80 คะแนน
1.2 ให้นำผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาปรับเป็นคะแนนเต็ม 20 คะแนน
1.3 ให้รวมคะแนนจากข้อ 1.1 และ 1.2 เป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน
1.4 การจัดชั้นเรียน
1.4.1 ห้องเรียน 4 ห้องแรก ให้เรียงลำดับคะแนนรวมจากข้อ 1.3 จากคะแนนมากไปหาน้อย
1.4.2 ห้องเรียนที่เหลือให้จัดคละนักเรียนโดยสลับฟันปลา
2.หลักเกณฑ์การคัดเลือกและจัดชั้นเรียนของนักเรียนทั่วไป (จำนวน 82 คน)
2.1 ให้นำคะแนนการสอบของโรงเรียนท่าบ่อทุกรายวิชาปรับเป็นคะแนนเต็ม 80 คะแนน
2.2 ให้นำผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาปรับเป็นคะแนนเต็ม 20 คะแนน
2.3 ให้รวมคะแนนจากข้อ 2.1 และ 2.2 เป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน
2.4 การจัดชั้นเรียน
2.4.1 จัดเรียงคะแนนจากคะแนนมากไปหาน้อย
2.4.2 จัดเข้าชั้นเรียน (ตาม 1.4.1 , 1.4.2)
2.5 ถ้าหากมีปัญหาใดๆ ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาตามความเหมาะสม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1.จำนวนนักเรียนที่รับ
รับนักเรียน 13 ห้องเรียน ดังนี้
ที่
กลุ่มการเรียน
1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ( Talented Program)
2 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ (Gifted Science Program)
3 ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ (Gifted Math Program)
4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
(Gifted English and Communication Program)
5 ห้องเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมแพทย์ (PD Program)
6 ห้องเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
7 ห้องเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมวิศวะสถาปัตย์
(MOU ปัญญาภิวัฒน์)
8 ห้องเรียน ศิลป์ ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น
9 ห้องเรียน กีฬา (Sport Talented Program)
10 ห้องเรียนกลุ่มถนัดวิชาชีพ (ศิลป์ธุรกิจ MOU ปัญญาภิวัฒน์)
รวม

จำนวนห้อง รับทั้งหมด (คน)
1
36
1
35
1
35
1
35
1
1
2

40
40
80

2
1
2
13

80
40
80
501
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2.คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
2.1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า
2.1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
2.1.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Talented Program, Gifted Science Program, Gifted Math
Program ,ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร (Gifted English and Communication Program)มีผลการเรียนเฉลี่ย
ทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ( 5 ภาคเรียน ) รวมกัน 3.00 ขึ้นไป
2.1.5 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ Talented Program ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ขึ้นไป 3.00
2.1.6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ Gifted Science Program ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 3.00 ขึ้นไป
2.1.7 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ Gifted Math Program ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.00 ขึ้นไป
2.1.8 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษและการสื่อสาร (Gifted English and Communication Program) ผลการ
เรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2.75 ขึ้นไป ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 3.00 ขึ้นไป
2.1.9 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 3,000 บาท / ภาคเรียน
2.2 นักเรียนห้องเรียนปกติ
2.2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า
2.2.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.2.3 ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
2.2.4 ห้องเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมแพทย์ (PD Program) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3.50 ขึ้นไป
2.2.5 ห้องเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมวิศวะ (MOU ปัญญาภิวัฒน์) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.75 ขึ้นไป
2.2.6 ห้องเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 2.75 ขึ้นไป
2.2.7 ห้องเรียน ศิลป์ ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและ
ภาษาอังกฤษ 3.00 ขึน้ ไป
2.2.8 ห้องเรียน กีฬา (Sport Talented Program) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 2.40 ขึ้นไป หรือมี
ความสามารถทางด้านกีฬา
2.2.9 ห้องเรียน กลุ่มถนัดวิชาชีพ (ศิลป์ธุรกิจ MOU ปัญญาภิวัฒน์) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 2.00 ขึ้นไป

5
3. กำหนดวันและเวลา
ประเภทห้องเรียน
กำหนดวัน
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกาศผลสอบ
มอบตัว

ห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนปกติ

19-23 มีนาคม 2564
4 เมษายน 2564
ภายใน 26 เมษายน 2564
ภายใน 2 พฤษภาคม 2564

24-28 เมษายน 2564
2 พฤษภาคม 2564
6 พฤษภาคม 2564
9 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ มอบตัวพร้อมชำระค่าใช้จ่าย (จำนวนตามข้อ 2.1.9)
4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครตามที่โรงเรียนท่าบ่อกำหนด (สามารถดาวน์โหลดจากเว็บ http://www.thaboschool.ac.th)
4.2 สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน และสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับถ่ายเอกสาร
4.3 ปพ.1 ที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือใบรับรองที่โรงเรียนออกให้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน
4.4 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. สถานที่ยื่นใบสมัคร
นักเรียนห้องพิเศษ ที่ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ อาคาร 4 โรงเรียนท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
นักเรียนห้องเรียนปกติ ทีโ่ ดมเฉลิมพระเกียรติและห้องโสตฯ 2 โรงเรียนท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
6. ตารางสอบ
ประเภทการรับ

วัน เดือน ปี

ห้องเรียนพิเศษ

วันอาทิตย์ที่
4 เมษายน 2564

ห้องเรียนปกติ

วันอาทิตย์ที่
2 พฤษภาคม 2564

สอบรายวิชาตามความถนัด

เวลา (น.)
ชั่วโมง
วิชา
สถานที่สอบ
08.30 – 10.30
2.00 คณิตศาสตร์
อาคาร 4
โรงเรียนท่าบ่อ
11.00 – 12.00
1.00 ภาษาอังกฤษ
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.
อาคาร 4
13.00 – 14.30
1.30 วิทยาศาสตร์
โรงเรียนท่าบ่อ
08.30 – 09.30
1.00 คณิตศาสตร์
อาคาร 4
โรงเรียนท่าบ่อ
09.35 – 10.35
1.00 ภาษาไทย
10.40 – 11.40
1.00 สังคมศึกษา
พักรับประทานอาหารกลางวัน 11.40 – 13.00 น.
13.00 – 14.00
1.00 วิทยาศาสตร์
14.05 – 15.05
1.00 ภาษาอังกฤษ
อาคาร 4
ความถนัดเฉพาะ โรงเรียนท่าบ่อ
15.10 – 16.10
1.00
ด้าน
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7. การจัดชั้นเรียน
นักเรียนโรงเรียนท่าบ่อ (ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมเลื่อนชั้น)
ประเภทที่ 1 ผลการเรียนตามเกณฑ์
เกณฑ์การพิจารณา นักเรียนมีคุณสมบัติครบทุกข้อ ดังนี้
1. มีความประพฤติเรียบร้อยตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่เรียนอยู่โรงเรียนท่าบ่อ โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์ผ่านทุกข้อ
2. จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
3. ได้ผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา (GPAX) 5 ภาคเรียน มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของแต่ละกลุ่มการเรียน ดังนี้

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กลุ่มการเรียน
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
( Talented Program)

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม
(5 ภาคเรียน)

เกณฑ์
การผ่าน
(ร้อยละของ
คะแนนรวม)

- เกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชา 3.00 ขึ้นไป
70
- วิทย์-คณิตฯ 3.00 ขึ้นไป
- เกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชา 3.00 ขึ้นไป
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ (Gifted Science Program)
70
- วิทย์ 3.00 ขึ้นไป
- เกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชา 3.00 ขึ้นไป
ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ (Gifted Math Program)
70
- คณิตฯ 3.00 ขึ้นไป
- เกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชา 3.00 ขึ้นไป
ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
- วิทย์-คณิตฯ 2.75 ขึ้นไป
70
(Gifted English and Communication Program)
- ภาษาอังกฤษ 3.00 ขึ้นไป
ห้องเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมแพทย์
วิทย์-คณิตฯ 3.50 ขึ้นไป
70
(PD Program)
ห้องเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมวิศวะ
วิทย์,คณิตฯ 2.75 ขึ้นไป
50
(MOU ปัญญาภิวัฒน์)
ห้องเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิทย์-คณิตฯ 2.75 ขึ้นไป
50
ศิลป์ภาษาอังกฤษเฉลี่ยวิชา
ห้องเรียน ศิลป์ ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น
70
ภาษาอังกฤษ 3.00 ขึ้นไป
เฉลี่ยรวม 2.40 ขึ้นไป หรือ
ห้องเรียน กีฬา (Sport Talented Program)
50
มีความสามารถทางด้านกีฬา
ห้องเรียน กลุ่มถนัดวิชาชีพ (ศิลป์ธุรกิจ MOU ปัญญา
เฉลี่ยรวม 2.00 ขึ้นไป
50
ภิวัฒน์)
เกณฑ์การจัดชั้นเรียน (นักเรียนโรงเรียนเดิม และโรงเรียนอื่น)
1. การเรียงผลการสอบเพื่อจัดชั้นเรียนให้ดำเนินการต่อไปนี้
1.1 เกณฑ์การผ่านของแต่ละกลุ่มการเรียนให้ใช้คะแนนจากผลการสอบข้อสอบของโรงเรียนท่าบ่อ
1.2 การจัดชั้นเรียนในกลุ่มการเรียน เตรียมความพร้อมสำหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เตรียมแพทย์ (PD Program) ,วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เตรียมวิศวะ, วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์,
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ให้ดำเนินการ ดังนี้
1.2.1 ให้นำคะแนนการสอบของโรงเรียนท่าบ่อ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มาปรับเป็น
คะแนนเต็ม 80 คะแนน
1.2.2 ให้นำผลการเรียนเฉลี่ย ชั้น ม.3 มาปรับเป็นคะแนนเต็ม 20 คะแนน
1.2.3 ให้รวมคะแนนจากข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 เป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน
1.2.4 การจัดชั้นเรียน ให้จัดเรียงลำดับจากคะแนนรวมในข้อ 1.2.3 ผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปน้อย
ตามลำดับ
1.3 การจัดชั้นเรียนในกลุ่มการเรียนวิทย์,คณิตศาสตร์ ห้องเรียน ศิลป์ ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น,
ห้องเรียนกีฬา (Sport Talented Program), และห้องเรียนกลุ่มถนัดวิชาชีพ (ศิลป์ธุรกิจ MOU ปัญญาภิวัฒน์)
ให้ใช้คะแนนจากผลการสอบข้อสอบของโรงเรียนท่าบ่อ และให้จัดเรียงจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปน้อยตามลำดับ
1.4. ให้นำผลการสอบไปพิจารณาตามกลุ่มการเรียนที่เลือกก่อน ถ้าหากไม่ได้ตามโควต้าของแต่ละกลุ่มการเรียน
จึงให้ใช้โควตากิจกรรมดีเด่นในกลุ่มการเรียนตามความเหมาะสม
ประเภทที่ 2 กิจกรรมดีเด่น
โรงเรียนกำหนดเกณฑ์การพิจารณานักเรียนดังนี้
1. มีความประพฤติเรียบร้อยตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่เรียนอยู่โรงเรียนท่าบ่อ โดยพิจารณาจากผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์ผ่านทุกข้อ และไม่มีบันทึกพฤติกรรมร้ายแรงจากโรงเรียน
2. จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
3. ได้ผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา (GPAX) 5 ภาคเรียน 2.75 ขึ้นไป
4. มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของแต่ละกลุ่มการเรียน
5. ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลอันดับที่ 1 - 3 ระดับจังหวัดขึ้นไป (มีหลักฐานเพื่อรับรอง)
8. การจัดชั้นเรียนแต่ละกลุ่มการเรียนให้ดำเนินการ ดังนี้
8.1 การจัดชั้นเรียนให้ยึดผู้ที่เลือกลำดับที่ 1 ของแต่ละกลุ่มการเรียนเป็นหลัก
8.2 ถ้าหากมีปัญหาใดๆ ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ผลการพิจารณานักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนท่าบ่อ ปีการศึกษา 2563 จะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนและได้รับอนุมัติจาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

( นายวีรยุทธ ชานัย )
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ

